Nyárköszöntő
Summer Greeting
Bár az időjárás gyakran megtréfál bennünket, végre megkezdődött az
igazi nyár. Magyarország minden évszakban csodálatos, és remélni tudjuk
csak, hogy nyáron már pezsgő élet fog újra zajlani hazánkban is. Bár még
együtt kell élnünk bizonyos megkötésekkel, de már világszerte enyhítettek
a szigorú szabályozásokon, és a létrehozott oltási programoknak köszönhetően fokozatosan visszatérhetünk életvitelünkhöz is. Kívánom, hogy ez
a pozitív tendencia a jövőben is folytatódjon.
Az itt élő diplomaták és olvasóink számára is ajánljuk, hogy idén
Magyarországon fedezzék fel tájainkat és
a kultúránk sokszínűségét. Bízunk benne, hogy az aktív pihenés mellett magazinunk továbbra is kezük ügyébe kerül,
és találnak benne érdeklődésüknek megfelelő olvasnivalót.
A Diplomata Magazin név kötelez, küldetésünk, hogy beszámoljunk a hazai diplomáciai testület életében újrainduló eseményekről, és betekintést nyújtsunk a nagykövetségek, konzulátusok munkásságába.
Megtiszteltetés számunkra, hogy minden
lapszámunkba két-három nagyköveti interjút közölhetünk, és a nagykövetek is előszeretettel publikálnak nálunk, vendégszerkesztőként erősítve szerkesztőségünk csapatát. Interjúalanyaink mind magas beosztású személyek, politikusok, orvosok, egyetemi professzorok, üzletemberek, művészek,
azonban nemcsak a titulus számít, hanem
a mögötte lévő ember, és az érték, amit képvisel hivatásában. A cikkekből amellett,
hogy új ismeretekkel gazdagodhatunk,
mindig kinyerhetünk a saját magunk számára is olyan inspiráló gondolatokat, melyekből tanulhatunk és motivációt is nyerhetünk.
Az elmúlt több évtized távlatából elmondhatom, az újságírás – az írott
sajtó megjelentetése – a mai felfokozott, online világban nem könnyű
szakma és munkafolyamat. Szerencsére minden egyes nap történik olyan
esemény, érkezik olyan pozitív visszajelzés, köszönetnyilvánítás szerkesztőségünkbe, amely megmutatja, hogy érdemes tovább folytatni.
Ezúttal mi is köszönetünket fejezzük ki interjúalanyainknak és
olvasóinknak, akik kitartanak mellettünk, részt vesznek a lap életében,
és megerősítenek minket, hogy az írott sajtóorgánumoknak helyük
van a médiában.
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens
igazgató-főszerkesztő
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Although the weather often plays pranks on us, summer has finally begun in earnest. Hungary is wonderful in all seasons, and we
can only hope that vibrant life will return to our country in the summer. While we still have to live with certain restrictions, strict measures
have already been relaxed everywhere around the world, and thanks
to the vaccination programmes launched, we might gradually return
to our normal way of life. I hope that this positive trend will continue
in the future.
We recommend the diplomats living
in our country and all our readers to discover Hungarian landscapes and our
diverse culture this year. We hope that
during Your active recreation, You will
continue to consult our magazine and
find a good read in it which piques Your
interests.
The name Diplomatic Magazine obliges, our mission is to report on the relaunching of events in the life of the
Hungarian Diplomatic Corps and to
provide insight into the work of embassies
and consulates. It is an honour for us to
have two or three interviews with Ambassadors in each issue, and Ambassadors are
also happy to publish their writings here,
reinforcing our editorial team as guest
editors. Our interviewees are all highranking individuals, politicians, physicians, university professors, business
people, and artists, but it is never the title
that truly matters, but the person behind
them and the value they represent in their profession. In addition to
providing new information in our articles, we always include inspiring
thoughts for everyone to learn and be motivated by.
Looking back on the last several decades, I can say that journalism
– the publication of the written press – is not an easy profession and
workflow process in today’s exalted, online-oriented world. Fortunately, certain encouraging events occur every day, our editorial office
receives positive feedback and acknowledgement, which all show that
it is worth continuing. Once again, we thank our interviewees and
readers for standing by us, participating in the life of the paper, and
reaffirming to us that the written press has a place in the media.
Dr István Fodros
H. Associate Professor
Director-Editor-in-Chief

