Májusi köszöntő
A Greeting of May

A május a nyár előszava, a megújulás, a virágzás időszaka. Számunkra is pozitív érzésekkel és gondolatokkal teli, és jelen kiadványunk is így készült.
A magazin profiljához illően most még inkább a diplomáciai vonal
kap hangsúlyos szerepet. Olvasóink kérésére bővül a „Nagykövetek
írják” rovatunk, és ezúttal több nagykövet publikációja is megjelenik nálunk. Természetesen
folytatjuk a mélyinterjúkat a diplomáciai képviseletek vezetőivel, valamint a magyar politikai
vezetőkkel is. Az újságban kiemelt szerepet kap
a kultúrdiplomácia és a sportdiplomácia. A magazin képet ad Magyarország színes kulturális
életéről, a nagy hazai sporteseményekről, hiszen
idén négy világbajnokságnak is otthont adunk.
Az újságban kutatókkal, egyetemi tanárokkal, és
a művészvilág elismert személyiségeivel is olvashatnak interjúkat.
Beszámolunk a hazai diplomáciai testület
életében folyó történésekről, munkatársaink ott
vannak minden nemzeti ünnepen, fogadáson, és
együtt emlékeznek meg az egyes országok történelmének nagy eseményeiről, évfordulóiról, az
aktuális eseményekre is fókuszálva.
Bízunk benne, hogy jelen kiadványunk is elnyeri olvasóink tetszését. Kellemes olvasást és szép napsütéses, májusi napokat kívánok!
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens
igazgató-főszerkesztő

May is a preamble to summer, a time for renewal and blossoming.
We have more positive emotions and thoughts, and our current issue
was also created in this spirit.
In line with the main profile of the magazine, more emphasis is
put on diplomacy. At our readers’ request we expanded our column
“From Ambassadors’ writings”, and gave more
space to publications by ambassadors. Of course
we continue our in-depth interviews with the
heads of diplomatic missions and Hungarian
political leaders. Cultural and sports diplomacy
are also given prominent roles in our magazine.
We offer an insight into the colourful cultural
life of Hungary and major national sports events,
as our country hosts four world championships
this year. We included interviews with researchers, university professors and recognised artists.
We report on significant events in the lives of
national diplomatic corps, our colleagues are
present at every national holiday and reception,
and they take part in commemorations and anniversaries of other countries, never losing sight
of actual events.
We hope that our current issue will appeal to our readers, like the
former ones did. We wish you pleasant reading and nice sunny days
in May.
Dr. István Fodros
Honorary Associate Professor
Director-Editor in Chief

