Nyári köszöntő
Summer Greeting
A Diplomata Magazin rendszeres olvasói már jegyzik, hogy minden
egyes lapszámban közlünk nagykövetekkel készült interjúkat és írásaikat.
A hagyományt folytatva jelen kiadványunk igazán különleges lett, mivel
nagy örömünkre 15 magyarországi nagykövet szerepel a nemzetközi
diplomáciáról szóló cikkeinkben. Megtisztelő számunkra, hogy szerzőink között köszönthetjük a diplomatákat, olvasóink pedig a lehető legautentikusabb forrásból tájékozódhatnak az őket
érdeklő témákról. Bár fogadásokat egyelőre még
nem tartanak, a nemzeti ünnepek, a jeles évfordulók és a hazánkban missziójukat befejező, búcsúzó
diplomaták tiszteletére több nagykövetség is szervezett online programot, amelyekről lapunk is
beszámol.
A magazinban vezető politikusok nyilatkoznak,
amely külföldi olvasóink számára is hasznos információkkal szolgálhat. Az újságírás eszközeivel,
cikkeink által mi is bekapcsolódunk a nemzetközi tudás- és tapasztalatcserébe.
Folytatjuk a tiszteletbeli konzulokat bemutató
rovatunkat, megismerhetik az ország különböző
területein tevékenykedő polgármesterek munkásságát, akik városuk történelmi és turisztikai értékeiről is szívesen beszélnek. Interjúalanyaink közt
van rendkívül sikeres üzletember, orvos igazgató, szóvivő, színházigazgató. Mindezek mellett még olyan színes hírekkel kedveskedünk, mint
a diplomácia és gasztronómia kapcsolata vagy a magyar sportdiplomácia.
Remélem, hogy az elmúlt hónapok megfeszített munkatempója után
lesz lehetőségük pihenni is a nyáron és (újra) felfedezni Magyarország
csodálatos tájait, természeti és kulturális kincseit. Abban is bízom, hogy
ősszel már újra találkozhatunk a diplomáciai rendezvényeken.
Szép nyarat kívánok!
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens,
igazgató-főszerkesztő
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Regular readers of Diplomatic Magazine already know that we
systematically publish interviews and diverse writings by ambassadors. Our present issue is a highly special one, as 15 ambassadors
serving in Hungary accepted our invitation to feature in our articles
on international diplomacy. It is an honour for us to welcome diplomats as authors, being the most authentic source in various topics
of interest. Although no receptions have been
held yet, several embassies have organised online
programmes to observe national holidays, anniversaries and bid farewell to diplomats leaving
Hungary, and our magazine reports on all these.
Leading politicians have spoken to us, and
provided useful information for our foreign
readers. Through the tools of journalism, we
do our best to get involved in the international
exchange of knowledge and experience.
We carry on with our section introducing
honorary consuls, showcasing the work of mayors working in different areas of the country,
and they are happy to introduce the historical
and touristic values of their city. We also talked
to a highly successful businessman, a medical
director, a spokesperson, and a theatre director.
In addition, we offer exciting news stories about the connection between diplomacy and gastronomy, and Hungarian sport diplomacy.
I hope that after the strenuous pace of work in recent months,
we will have the opportunity to relax in the summer and (re)discover Hungary’s wonderful landscapes, natural and cultural treasures, and will be able to meet again at diplomatic events in the
autumn.
I wish You a pleasant summer.
Dr István Fodros
H. Associate Professor
Director-Editor-in-Chief

