A hősökre emlékezünk
Commemorating Heroes
A hónapban két fontos történelmi eseményre is emlékeztünk: október 6-án az aradi vértanúkra, október 23-án pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára. Ennek alkalmából számos
kiváló programon lehetett részt venni az ország minden pontján, az
egyébként is rendkívül színes őszi kulturális forgatagban. Tematikus
tárlatvezetések, filmvetítések, koncertek, irodalmi estek, amelyek amellett, hogy szórakoztatóak voltak, a történelmi ismereteket és a látókört
is szélesítették. Jó látni, hogy a fiatal generáció sem érdektelen a történelem iránt, hiszen a legtöbbet abból tanulhatunk, példaképeket ott találhatunk. Lenyűgöző
látvány volt a Műegyetem és a Terror Háza Múzeum épületének különleges megvilágítása fényfestéssel, a Nyitott Parlament program keretében
pedig az Országház nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.
Jelen kiadványunkban is folytatjuk a „Nagykövetek írják” rovatunkat, amelyben az olvasói
visszajelzések és a külképviseletek érdeklődése is
megerősített bennünket. A hazánkban folyó diplomáciai rendezvényekről való tudósítások és a
nagyköveti interjúk mellett egyre többet olvashatnak még a külföldön tartózkodó magyar nagykövetségek tevékenységéről is. Fontosnak tartjuk
azt is, hogy lapunkban helyet adjunk a kiemelkedő tudományos tevékenységet folytató kutatók,
szakemberek és a magyar kultúra jeles művészeinek megszólalására.
Bízom benne, hogy a mostani lapszámunk írásait is örömmel olvassák majd!
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens,
igazgató-főszerkesztő

Two important historic events are commemorated this month.
On 6th October the Martyrs of Arad, and on 23rd October the 62nd
anniversary of the 1956 Revolution and War of Independence are
celebrated. On this occasion many excellent programmes have been
organised all over the country, which added to range of the rich
colourful cultural events. Thematic guided tours, film screenings,
concerts and literary evenings awaited, which in addition to being
entertaining, broadened the horizons and expanded the knowledge
of history for visitors. It is good to see that the
young generation is also interested in history,
since they can learn the most from the examples
found in the past. The specially illuminated
buildings of the Technical University and the
House of Terror Museum gave fascinating
sights. In the open Parliament programme the
Parliament Building was opened to the visitors
In this issue the column “Ambassadors
write” is continued, as the feedback received
from the readers and the interest shown by the
foreign missions encouraged us to do so. In
addition to the diplomatic events in Hungary
and the interviews with ambassadors more coverage is given on the activity of Hungarian
embassies abroad. We also find important to
have the exceptional researchers of scientific activities, experts and
illustrious representatives of Hungarian culture introduced.
I do trust that this issue will be enjoyed by all of our readers.
Dr István Fodros,
Associate Professor,
Director-Editor-in-Chief

