Köszöntő – nyári gondolatok
Greetings – Inspired by Summer
Bízom benne, hogy minden kedves olvasónknak kellemesen telik
a nyár. Ilyenkor a külszolgálatot teljesítők is hosszabb időre hazalátogatnak. Bármilyen csodás is Magyarország, bizonyára mindenkinek
van egy kis honvágya, ami teljesen természetes. Bár nyárra kevesebb
hivatalos eseményt szerveznek, mégis elég sok izgalmas rendezvény
volt, amire szerkesztőségünk is meghívást kapott, így összeszedtünk
egy csokorra valót a legjelentősebb momentumokból. Több nagykövet
is távozik hazánkból, akik búcsúfogadást tartottak, melyekről természetesen lapunk is beszámol.
Köszönjük nekik azt, amit a küldő állam és Magyarország kapcsolatának építéséért tettek, és sok
sikert kívánunk nekik további pályájuk során.
Az újonnan érkező nagykövetekről pedig elsőként fogunk hírt adni, és beszámolni célkitűzéseikről.
Jelen kiadványunk is tartalmasnak ígérkezik,
számos nemzeti ünnepen, fogadáson, turisztikai
és kulturális programon vettünk részt. A Diplomata Magazin név kötelez: érdeklődésünk középpontjában a diplomáciai élet áll. A külképviseletek vezetői mellett még magas rangú politikai
vezetőkkel, üzletemberekkel, a tudományos élet
képviselőivel, művészekkel és más, a hivatásuk
terén kiemelkedőt alkotó személyekkel is olvashatnak interjúkat. Az információközlés és tájékoztatás mellett értéket
szeretnénk teremteni azzal, hogy megosztjuk ezeknek a sikeres embereknek az értékes gondolatait.
Dr. Fodros István,
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I hope that summer brings joy to all of our readers. In this season,
people working in foreign service visit their home country for a longer
period of time. Regardless of how wonderful Hungary is, it is just
natural to experience some homesickness in a foreign country.
Although fewer official events are scheduled for the summer, there
has been several exciting meetings, and our editorial staff was invited
to many of them, so we can present a variety of the most significant
moments. Since a number of ambassadors are
leaving our country, we are reporting on their
last receptions. We thank them for all their
efforts in reinforcing the relationship between
their country of origin and Hungary, and we
wish them a lot of success in their future careers.
We, among the first, will introduce new
ambassadors and their objectives soon.
Our current issue is bound to be meaningful
again, as we have taken part in many national
holiday celebrations, receptions, touristic and
cultural programmes. The title Diplomatic
Magazine obliges us: our interest and attention
is focused on diplomatic missions. On our pages,
readers can find interviews with high-ranking
political leaders, businessmen, representatives of
scientific life, artists and other people excelling
in their profession. Besides providing information and orientation, we
would like to add further value by including some precious thoughts
from these successful people.
Dr. István Fodros
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Director-Editor-in-Chief

