Tavaszi köszöntő
Welcoming spring
„Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító” – köszönti a tavaszt Csanádi Imre Tavasz-ébresztő című versében. A természet újjáéledése, a ragyogó napsütés és a
hosszabbodó nappalok önkéntelenül is derűsebb kedvet és még több
energiát hoznak. A hamarosan 20. évfolyamába lépő Diplomata Magazin is folyamatosan megújul, megtartva értékrendjét és küldetését.
Bízom benne, hogy a márciusi kiadványunkban is lelnek kedvükre olvasnivalót. A már hagyománnyá vált nagyköveti mélyinterjúk mellett publicisztikákat is
olvashatnak a diplomáciai képviseletek vezetőitől. A miniszterekkel, államtitkárokkal és országgyűlési képviselőkkel készített interjúkon
keresztül pedig a magyar politikai életről tájékozódhatnak. A szakmai témákon felül különleges életpályákat ismerhetnek meg, amelyek
mindannyiunk számára inspirálóak lehetnek.
Tudósítunk a Magyarországra érkező delegációkról, mint az amerikai külügyminiszter látogatásáról. Ott voltunk a 8. Afrika Expón is, ahol
több mint 20 állam képviseltette magát. Különleges figyelmet fordítunk az országok jeles évfordulóira, megemlékezéseire, nemzeti ünnepeire és fogadásaira is.
A hónapban Magyarországon is nemzeti ünnep van, március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk, amely a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Országszerte számos programot szerveztek az
ünnep alkalmából, amely minden magyar számára a szabadságot, a
bátorságot és a fejlődést jelenti.
Kellemes olvasást és szép, napsütéses tavaszi napokat kívánok!
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens
igazgató-főszerkesztő

“Wake up, new spring,
break the ice shining,
make the branches verdant,
and the buds fringing,
teach every bird
singing happy songs!” – welcomes spring Imre Csanádi in his poem
titled Wakening of Spring. The rebirth of nature, the bright sunshine
and the days that become longer and longer all make us feel happier
and more energised unconsciously. The Diplomatic Magazine, which
will soon enter its 20th volume, is also subject to continuous renewal
by also keeping its values and mission.
I hope that you will find something interesting to read in this March issue, as well. Beside
our traditional in-depth interviews conducted
with ambassadors, you can read interesting articles from the heads of diplomatic representations.
By reading the interviews made with ministers,
state secretaries and MPs, you can get information on Hungarian politics. Beyond the professional topics, you can learn special careers that
can inspire all of us. We report on the delegations
arriving to Hungary, such as the visit of the U.S.
foreign minister. We also attended the 8th Africa
Expo where more than 20 states represented
themselves. In addition, we pay special attention
to the famous anniversaries, commemorations,
national days and receptions of the countries.
This month Hungary has a national day, too.
On 15 March we commemorate the revolution and war of independence of 1848~1849, the day when the modern parliamentary Hungary was born. A number of programmes were organised for this
occasion throughout the country. The national day symbolises the
freedom, courage and development for all Hungarians.
I wish you a pleasant reading and wonderful, sunny spring days!
Dr. István Fodros
Honorary Associate Professor
Director-Editor in Chief

