Nagykorúak lettünk
Coming of Age
Május a tavaszi megújulás és a virágzás időszaka. Lapunk is minduntalan arra törekszik, hogy aktualitás, friss és innovatív legyen. Az
idén alapításának 18. évfordulóját ünneplő Diplomata Magazin hagyományait megőrizve fontos feladatának tekinti, hogy jelen legyen és
tudósítson a magyarországi diplomáciai testület eseményeiről. Szeretnénk elősegíteni, hogy a nagykövetségek egymás munkáját jobban
megismerjék, s hozzájárulni – a magunk eszközeivel – kapcsolataik
ápolásához és az igényes szakmai párbeszéd előmozdításához. Visszajelzéseik és elismerésük csak megerősítettek bennünket e szándékainkban. A kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét követve lehetőséget biztosítunk a különböző vélemények, álláspontok megjelenítésére is. Szeretnénk minél nagyobb teret
adni a diplomáciai közösség tagjainak, az általuk
képviselt nagyon színes kultúrák bemutatásának
és egymásra találásának. Hiánypótlónak tartjuk
azokat az írásokat, amelyek a tiszteletbeli konzulok munkáját és a bilaterális kapcsolataik alakulását mutatják be. Az elmúlt másfél évben a tiszteletbeli konzulok által vezetett missziók visszanyerték rangjukat és elismertségüket a magyar
diplomácia rendszerében. A szerkesztőség továbbra is stratégiai partnerként tekint az elhivatott
tiszteletbeli konzulokra, az általuk vezetett, növekvő számú konzuli képviseletre, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről dr.
Suha György miniszteri biztosra, aki a tárca többi vezetőjével harmonikus együttműködésben
segíti az idén „nagykorúvá vált” Diplomata Magazin szakmai küldetésének teljesítését.
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May is the time of flowers and renewal. Our magazine is also
trying to be up-to-date, fresh and innovative. Diplomatic Magazine
celebrates the 18th anniversary of its establishment this year. Keeping the traditions we find it important to be present and to cover
the events of Hungarian diplomatic corps. We would like to help
the Embassies with getting to know each other’s work better, and
with our devices to contribute to the improvement of the high
standard professional dialogues. Your feedback and appreciation
confirmed us in this purpose. Following the principle of balanced
information we provide the opportunity to show different opinions
and viewpoints. We would like to give a bigger
space for the members of the diplomatic community, to the introduction of the colourful
culture they represent and the meetings of
these cultures. We would like to fill that gap
with the articles that introduce the work done
by the honorary consuls and their bilateral
relations. In the past 18 months missions led
by honorary consuls regained their rank and
appreciation in the system of Hungarian diplomacy. The editorial staff regards as strategic
partners the committed honorary consuls, the
growing number of consulates led by them and
from the Ministry of Foreign Affairs and Trade
Commissioner Dr György Suha, who in harmonious cooperation with the other leaders of
the department keeps helping the Diplomatic
Magazine, which has come of age this year, to fulfil its professional mission.
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