„Itt van az ősz, itt van újra”
"Fall is Again, Fall is Here"
„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”
Egyik legnagyszerűbb magyar költőnk, Petőfi Sándor soraival köszöntöm olvasóinkat. Bízom benne, hogy a nyár mindannyiuk számára kellemesen telt, és feltöltekezve érkeznek vissza hivatalukba. Az ősz,
hasonlóan az új évhez mindig egy új kezdet,
amely alkalmat adhat eredményeink értékelésére
és céljaink aktualizálására.
Szerkesztőségünk is minden egyes kiadványunk készítésekor arra törekszik, hogy hagyományaink megtartása mellett újdonságokat kínáljon
olvasóinknak. A hazai diplomáciai élet eseménydús, és összetartó közösséget képez. Magazinunk
küldetése ennek a rendkívül színes világnak a
bemutatása. Megtisztelő számunkra, hogy rendszerint publikálnak az újságban nagykövetek is,
akik mindig egy aktuális témakörre reflektálnak.
Az interjúkon keresztül pedig első kézből juthatunk lényeges diplomáciai, gazdasági és turisztikai
információkhoz, miközben más kultúrákhoz is
közelebb kerülhetünk, és azt is megtudhatjuk,
hogy mások számára mi vonzó a mi kultúránkban.
Figyelmet fordítunk a külföldön élő magyar diplomaták munkásságának követésére is, így ezzel kapcsolatban is egyre több írás jelenik meg.
Jelen lapszámból értesülhetnek, hogy milyen nemzetközi delegációk
jártak hazánkban, továbbá hírt adunk az elmúlt időszakban tartott fogadásokról, nemzeti ünnepekről, és a magyar delegációk sikereiről is.
Dr. Fodros István,
c. egyetemi docens
igazgató-főszerkesztő
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"Fall is again, fall is here
Beautiful as ever for me,
God only knows why I love it,
But I love it, I do!"
Greetings come with the lines by one of the greatest Hungarian
poets, Sándor Petőfi. I do trust that summer was pleasant for all, and
everybody returned to the offices with recharged batteries. Autumn,
just like the new year, is always a new beginning,
which brings the opportunity to evaluate the
achievements and to shape the new goals.
When making each issue our editorial office
staff endeavours to keep the traditions, yet to
give something new to our readers. Hungarian
diplomatic life is busy and has a convergent
community. The mission of Diplomatic Magazine is to introduce this remarkably colourful
world. We are honoured that Ambassadors
regularly write articles for our Magazine concentrating on a specific topic. In the interviews
important information of diplomacy, economy
and tourism is gained from the source, while
readers can get closer to different cultures and
learn what foreigners find attractive in Hungarian culture.
We also follow the work of Hungarian diplomats abroad, so more
and more articles are published about them, too. In this issue readers
can read about the delegations that visited Hungary, and the recent
receptions, national days and the success of Hungarian delegations
will also be covered.
Dr István Fodros,
Associate Professor,
Director-Editor-in-Chief

