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Afrika Nap 2017
Africa Day 2017

Május 25-én ünneplik szerte a világon Af-
rikát, az emberiség bölcsőjének számító kon-
tinens országainak és népeinek egységét. 
1963-ban az Addisz-Abebában ülésező Afrikai 
Egység Szervezet (az Afrikai Unió jogelődje) 
csúcsértekezletén a modern Afrika alapítói 
döntést hoztak a nemzetközi Afrika Nap meg-
alapításáról. Ezen a napon különös hangsúlyt 
kap a népek, országok, kormányok, nemzet-
közi és társadalmi szervezetek és Afrika iránt 
elkötelezett személyek részéről a szolidaritás 
az 54 afrikai országgal. Újra és újra kifejezik 

bizalmukat az afrikai kontinens politikai, gaz-
dasági és társadalmi fejlődésével kapcsolatban, 
s hangsúlyozzák, hogy készek hozzájárulni a 
fellendülés elősegítéséhez. Mindenki egyetért 
abban, hogy a földrész hatalmas feltáratlan és 
kihasználatlan tartalékkal rendelkezik min-
den tekintetben. Afrika sokszínűsége, egye-
dülálló kulturális és természeti gazdagsága, 
szépsége mindenkit lenyűgöz, aki egyszer 
odalátogat. Aki pedig csak álmodik egy afri-
kai utazásról, sok érdekes és hiteles informá-
ciót, ismeretet kaphat, ha ellátogat az 53. 

Afrika Napra, amely 2017. május 24-én, szer-
dán kerül megrendezésre Budapesten, az af-
rikai országok Budapesten működő nagykö-
vetségei, a tiszteletbeli konzulok és a Magyar 
Afrika Társaság (AHU) szervezésében. A 
résztvevő országok bemutatkozó standjain 
megtalálják a jellegzetes afrikai népművészeti 
ajándékokat, étkezési specialitásokat, a szín-
padon pedig gyönyörködhetnek a színes afri-
kai öltözetekben, táncokban és a nagyon 
inspiráló afrikai zenékben.

P. A.

Africa, the unity of the countries and people 
on the continent considered the cradle of man-
kind, is celebrated on 25th May all over the 
world. The decision about the Africa day was 
made in 1963 by the leaders of the Africa 
Unity Organisation (the predecessor of the 
African Union founded in 2001) at its summit 
conference in Addis Ababa. For many years on 
that day international and social organisations, 
governments and individuals have expressed 
their solidarity with the 54 African countries, 

have strengthened their trust in the economic 
and social development of the continent and 
have declared their decision to actively contrib-
ute to the development. Everybody agrees that 
the Continent has huge unexplored an unex-
ploited potential in every field. Africa’s magical 
variety, unique characteristics and possibilities, 
cultural and natural richness and beauty mes-
merise anyone who travels there. For those who 
are only dreaming about a travel to Africa, will 
get interesting and authentic information when 

visiting the 53rd Africa Day which is held on 
24th May 2017 in Budapest organised by the 
Embassies of African countries in Budapest, 
the honorary consuls and the African-Hungar-
ian Union (AHU).

On the stands of the participating coun-
tries one can find the typical African folk art 
gifts, culinary specialities, and on the stage 
there will be performances in colourful Afri-
can clothes and with inspiring African music 
played. 


