
300I
Csendes és szerény, de a Ba]át§á{ életében jelentős jubileumhoz ér-
keztünk: ez évi karácsonyi számunk a 300l, oldallal kezdődik, va-
gyiS átiéptük a lexikonok, kézikönyvek számára is tekintél}t ielentő,
bűvös 3000-es számot. S ha ez egy lapszámmal később történik, ak-
kor még azzal a kis ,,Számjátékkal" iS élhettünk volna, ho€y 3ool -el
indulunk 200l-ben, az új évezredben, Azt gondolom azonban, hogy
eZ így is figyelemreméltó telieSítmény egy nonprofit Szervezet á]tal
kiadott folyóirat esetében,

Nem panaszkodni akarok. de most itt illene leírnom, hogy hány
pályáZatot írtunk, hány volt sikeres. hány sikertelen, honnan vártuk
és honnan iött a támogatáS, mennyi munka az elszámo]ás, miköz-
ben igazábóI csak 1ó lapot akar készíteni a szerkesztő, Emlékszem,
amikor ketten voltunk Ember Máriával, azért könnyebb yolt, az ő
írói vénáiából olyan szép, kerek és lehengerlő mondatok kereked,
tek egynémely pályázati űrlapra, hogy talán még a kurátorok is rá-
csodálkoztak, olvasván azokat, AZtán persze felmerült benne is,
bennem is, hogy ugyan tényleg olvassák-é a kurátorok azokat a pá-
Iyázatokat, sorról-sorra, mondatróI-mondatra, úgy, ahogy mi a
többször végiggondoIt, átfogalmazott gondolatainkat, érveinket
tesszük egymás mellé. Akár így volt, akár úgy: ténq, hogy ezzel a szdm,
mal a laíálság a hetedik évt'olyamdt zdrja- P,z induláskor - velünk e€yütt -
kevesen hitték volna, hogy eliutunk idáig,,.

Most folytatni szeretnénk a nyolcadikkal és így tovább, Úgy érez-
zúk, helyünk yafi a nemzetiségi lapok sorában, előfizetőink váriák a
íolyóiratot, Sőt. ma már tudják, hoey csak kéthavonta ielenünk
meg. Mert eleinte sokat csörgött a telefoni ,.kimaradt" egy szám,
csak nincs ba|, meg tudunk jelenni? Mára megszoktuk, hogy hóna-
pokat Válunk egy-egy eredményes pályázat nyomán a pénzre is,
(Már ha ezt meg lehet szokni egyáltalán, bizonyta]anságban szer-
keszteni egy folyóiratot, amely tanulmányokat, cikkeket, verseket,
fordításokat rendel, Szerencsére mindezt vállaliák a szerzők is,)

Még egy dologról kell szó]nom e csendes jubileumon, öt éve nem
váltjztattunk a lap árán: ma is l00 íOrint_ Közben emelkedett a nyom-
daköltség a papír a íesték, a íi]m, a tele[on es posta, az árdm és
mindennek az ára,.,amibő]' folyóirat készül, 1Es emelkedik to-
vább.) Itt Pesten ennyibe kerül a viIlamos|egy. Már sokan és több
éve szóltak, nevetséges a lap ára, ne értékeliük Ie ennyke a folqóiratot.
Mások úgy érveltek, hogy éppen azok nem fogják tudni megvenni,
akik olvassák, a pedagógusok, a nyugdíjasok, az egyetemisták és
főiskoiások, Sainos tény, hogy az elmúlt években kaptunk olyan le_
veleket, amelyben nyugdíjasok kérnek elnézést, de nem tudják az
éVi ó00 Ft-ot a hat lapért kifizetni, Ameddig lehetőSég volt rá, küId_
tük nekik ingyen is. Most arra kénqszerülünk, hogq enngi év után mea-
emeljük folyőiatunk áíáí. AZ e]őfizetőknek így is kedvezményt
adunk, hiszen csak a postakö]tség egy részét telheijük ráiuk,

Három éve, egy düsseldorfi székhelyű alapítványnak köszönhe-
tően az oktatási Minisztérium listáia alapján ötszáz álta,lón7s és hözép-
iskolcinak nenzeliseai ppdaqóg u>k ipztí ftjiskllai és eqljpt?mi tanszeknek, cigánq
civil szervezelneh tudjuk inggenesen megküIdeni a lapol, Állion itt a ne-
vük is, hiszen ők minden európai kisebbséget támogatnak, ez a
Hermann Niermann KöZhasznú Alapítvánu, Nagyon fontosnak tartották,
hogy az oktatási intézményekbe is eljusson a fo]yóirat és a mi
munkánkat is többször nagyra értékelték, Arra gondoltam, ha rtin-
den kisebbseqi önftOrmánazat a területén működő isftoldnak vagy köwjvtdr-
nak, az orszdgos önhormánqzatok a pedagógusftépző intézméryeftnek meqren-
delnék a lapot, nem lenne akkora teher, amit ne bírnának el, Kérem.
próbálják meg és most, amikor a költségvetéSi koncepciójukon
dolgoznak, gondoljanak folyóiratunkra, a [arátrágra is,

E gondo]atok jegyében kíván szerkesztőségünk
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