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Az új esztendő első számát tartja kezében a Tisztelt olvasó, Más ós még,
sem igazán más eZ a szám, Más, mert ezúttal egy nemzetiség, a magyaIor-
Szági németek kultúráiát, múltiát és jelenét jártuk körbe, Ugyanakkor
megőriztük megszokott lovatainkat, hogy a folyamatosságot is hangsú-
lyozzuk és mindenki találion magának olvasnivalót.

Ez nem azt ielenti, hogy az idén minden számunk hasonló lesz - bár ha
más kisebbségek részéről is jgény mutatkozik erle, örömmel kínáljuk fel a
Barátá! oldalait e cé]ra, Korábban arra törekedtünk, ho€y a lapban szinte
minden nemzetiség,,jelen legyen" valamely írással. Igy lesz ez ezentúl is.
Fo]yóiratunk továbbra is jószolgálati tevékenységének tekinti, a kisebbsé-
gek kultúrálának köZvetítését a többségi nemzet olvasói számára, vala-
mint egymás jobb megismerését és megismertetését, amelynek hagyo-
mányai immáron öt esztendős lapunkban kialakult, Most csupán azért té-
rünk e] ettől, meft olyan szponzorra találtunk a stuttgarti székhelyű ba.
den-Württember€i Dunamenti svábok Kulturális Alapítványában, amely
fontosnak tartotta, ho€y megjelenjen egy, hangsúlyosan a magyarorczági
németeket bemutató szám, csat]akozott ehhez a Ma€yarolszági Németek
országos Önkormányzata is, így született meg ezévi első számunk,

Örömünkre szolgál - és ezt az örömöt szeretnénk Önökkel is megoszta-
ni-, hogy sikeres pályázatunknak és az iskolák kérésének köszönhetően, a
düsseldorfi székhelyű - Magyarországon éppen egy roma óvodai projek,
tet befejező Hermann- Niermann, Alapítvány - l999-re is 500 példányban
előfizette lapunkat, amely így továbbra is eljuthat félezer általános és ko-
zépiskolába, egyetemi és főiskolai nemzetiségi tanszékre,

Kérem, fogadják szíVesen mindenütt és olvassák a Biráhágol, Használják
fel továbbra is aZ oktatásban, szerkesztőségünk pedig a jövőben is mindent
megtesz azért, hogy kiérdemelje az Önök és támogatóink elismerését, ,

Mayer Eva
a kiadásért felelős szerkesztő

Magq ar o rszág a leg gazdag ab b,
búzája, szűfie jó,

c ünzb ur g b an ez megmo ndatltt,
hészen áIl mind a hajó,
sOft }Lt a barom, a hal, a va,d,

szép leqelő, lah,tató,
akí mlst Maguarlrszágba megu,
annak lesz világa jÓ-

A Duna a tengerbe folyik
(A MaEtrarországra telEiilés idei éb ó1\

A Duna a tengerbe folqik
nappal meg éjszaka,
Hullám hullámot csalogat,
egyet se látsz már soha.
A íec,ske tal)asszal visszatér,
góIqa száll valahova,
d,e aki Maggarországba meht,
nem jön már vissza soha-

szerencsét próbált a ked,lleser,l,

nem unallm vitte el,

mielólt a bodza hártnat viit,
elvíszlek, páro m leszel,

s eltelt hét hosszú, hosszú 6l,
ahi megélte, tudja jóI,

most keresném a kedvesernet ,

d.e a sírja sincs sehol,

A lentl ver§et a ,,Vadalma, vadalma, magva de keserű!" című, a magyaror-
szágl németek népköltését bemutató köt€tbííl vettük át. A ver§ a betelepü-
lé§ tde|én keletkerett és Budake§zln ezzel a verssel kö§zöntötték az ó§el
szülóvárosát meglátogató német külügymlnl§ztert é§ alkancellárt, lGchka
Fl§chert. Lapunk 23ó7. oldalán német és magyar nyelven gyernekmondóká-
kat olvashatnak Dr. Manherz Károly ptofe§§zor gyűlté§ébőt,
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