Nyári köszöntő
Summer Greetings
„Az emberek nem figyelik, hogy tél van-e vagy nyár, ha boldogok”
– írta Csehov, az orosz drámairodalom meghatározó alakja Boldogság
című művében. A siker, a kiegyensúlyozottság valóban nem az évszakok
függvénye, azonban a nyár mégis a legélettelibb évszakunk. Pezseg az
élet a vízpartokon, megnyitják kapuikat a szabadtéri színházak, koncertestek, és nagyszerű sporteseményeken szurkolhatunk. Megtiszteltetés,
hogy Budapestet egyre inkább Európa, sőt a világ
egyik legszebb városaként emlegetik a neves turisztikai portálok.
Az interjúk során öröm hallgatni, amilyen lelkesen és érdeklődően nyilatkoznak Magyarországról az itt élő diplomaták és külképviseleti vezetők.
Írásainkban a szakmai célkitűzések mellett ezt is
szeretnénk átadni, és megmutatni, hogy viszonyulnak a magyar kultúra, a gasztronómia és tájaink felfedezéséhez. Ugyanez a nyitottság lapunk
részéről is megvan, hiszen egyedülálló módon
részt veszünk és tudósítunk valamennyi nemzeti
ünnepről, fogadásról. Fontosnak tartjuk, hogy mi
is megemlékezzünk azokról az eseményekről, amelyek más országokban
történelmi jelentőséggel bírnak. Júliusi kiadványunkban még inkább
kitüntetett szerepet kaptak ezek a rangos diplomáciai rendezvények.
Lapunkat egyre több külföldi tudósítás is színesíteni fogja.
Minden kedves olvasónknak kellemes, élményekben gazdag nyarat
és jó pihenést kívánok! Bízom benne, hogy magazinunk is kikapcsolódást fog nyújtani.
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens,
igazgató-főszerkesztő
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“People notice not whether it’s winter or summer when they’re
happy” – wrote Chekhov, the great playwright of Russian literature
in his short story Happiness.
Success and balance really do not depend on seasons, yet summer
is still the most lively one of all. The beaches are
buzzing, outdoor theatres open, there are concerts and fantastic sports events for the supporters. It is an honour that Budapest is being called
one of the most beautiful cities in Europe, or
even in the world in tourism websites.
In the interviews it is good to hear how enthusiastic and interested the diplomats and foreign mission leaders living in Hungary are. In
addition to the professional goals in our articles
we would like to express and show how they find
Hungarian culture, gastronomy and countryside.
The same kind of openness is also true for
Diplomatic Magazine, as in a unique way we
participate in and cover all national holidays and
receptions. We find it important to commemorate those events which have historic significance in other countries.
In the July issue these prestigious events of diplomacy will be highlighted. More foreign reports will make the Magazine colourful as
well.
I would like to wish all our readers pleasant summer full of experiences. Have a relaxing summer! I do trust that Diplomatic Magazine
will also help you unwind.
Dr István Fodros,
Associate Professor,
Director-Editor-in-Chief

