Elismerés lapunk igazgató-főszerkesztőjének
Director-Editor-in-Chief of Diplomatic Magazine Awarded

Dr. Fodros István igazgatófőszerkesztőnk munkássága,
életpályája és 75. születésnapja
alkalmából számos nemzetközi és állami elismerésben részesült.
Többek között a magyar
Külgazdasági és Külügyminisztériumtól és a Szuverén
Ciprusi Lovagrendtől.
Lapunk munkatársai ezúton
köszöntik!

Dr István Fodros, Director and Editor-in-Chief of Diplomatic Magazine
received several international and state
awards in acknowledgement of his activity and professional career on the
occasion of his 75th birthday.
Among others he was awarded by the
Hungarian Ministry of Foreign Affairs
and Trade and the Sovereign Order of
Cyprus.
Hereby the staff of Diplomatic Magazine
congratulate him!
Dr István Fodros, Honorary Consul
General of the Democratic Republic of
Sao Tome and Principe to Hungary was
appointed Chevalier Commander by the
Grand Chancellor of The Sovereign

Dr. Fodros István urat, Sao
Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli
főkonzulját 75. születésnapja
alkalmából a Szuverén Ciprusi
Lovagrend – történelmi nevén
a Kard és Csend Lovagjai – lovagparancsnokává léptette elő
a Rend Nagykancellárja, elismerve a nemzetközi kapcsolatok és humanitárius tevékenység elősegítése érdekében az
elmúlt években végzett jelentős
munkáját. A Ciprusi Rend a
történelmi Jeruzsálemi Szent
János Szuverén Lovagrend
(KMFAP) katonai ága, amelynek mintegy 900 éves történelme során összesen nem volt
több, mint 1000 tagja. Jelenleg
a világ 40 országából származó
lovagok száma nem éri el a 100
főt a Magisztrátusi Gárda tagjaival együtt.
Gratulálunk lapunk igazgató-főszerkesztőjének a rangos
kitüntetéshez!

Order of Cyprus – said The Order of
Knights of Sword and Silence – on the
occasion of his 75th birthday thus acknowledging his significant contribution
to promote international relations and
humanitarian activity in recent years.
The Sovereign Order of Cyprus is the
Military Order of the Sovereign Order of
Saint John of Jerusalem Knights of Malta Federation of the Autonomous Priories
(KMFAP). During its 900-year history
it has never had more than 1,000 members. Currently the number of knights
from all over the world is less than 100
including the members of the Magistrate
Guard.
We would like to congratulate the Director – Editor-in-Chief of Diplomatic Magazine!
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