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Fl arll ldzsef Munkácsv-diias, so-
Elroksári származású testőm ü -

VésZ életműVét bemutató képző-
művészeti album jelent meg Stutt-
gartban, aZ ottani Német-Magyar
Baráti TárSaSág, a Dunamenti Svá-
bok Ku]turális Alapítványa, a Ma-
gyarországi Németek Országos Ön-

kormányzata és a Magyarországi
Német Írók és Költők Szövetségé-
nek közös kiadásában,

A kön5,^/bemutatóra _ kiállítással
egybekötve - Stuttgart Bad Cann_
statt Újvárosházában került sor ok-
tóber 14-én. Dr Christian o. Slr4rr
és Heinek ottó köszöntőie után
Baden-Württemberg államminiszte-
re, Dr, Christoph,E. Palmer Iartott
beszédet, Magyarország és a né-
metoíSzági Baden-Württemberg
tartomány kapcsolatai 2002-ben öt-

ven évesek, a miniszter a magyaíor-
szági német származású művész ki-
allirásj,, amely 2002, ianUár ll-ig
]esz látható az Újvárosházán - on-
nan a Magyar KulturáliS IntéZetbe,
maid Ulmba viszik tovább - a ma-
gyar Millenniumból az ötven éves
jubileumi ünnepségekhez átvezető
rendezvénynek nevezte, kiemelve.
hogy Baden-Württemberg a továb-
biakban is nagy figyelmet szentel a
ku]tur;Iis, okLatási és gazdaságr
együttműködésnek.

Bartl József dr. christoph-E, Palmerrel és dr, christian o. stegerrel

Kié lett a legiobb rovatcím?

Lapunk előző számában pályázatot írtunk ki ,,Kil lesz a legíobb ravatúm" címme] egy úi, Magyaroíszág EU-
integrációját népszerűsítő rovatcímre, A mi ,.munkacímünk", amellyel pályázatunkat a Kü lügym inisztéri-
umhoz benyújtottuk, az Úton Európába rovatcím volt, Sajnos, ez nem ngerte el a bíróIó-bizottság t?tszését illetve

tám\gatdsát.
Néhány, a beérkezett Iavaslatból-ötletből:

Együtt, de másként! Európában kicsit másként
Sokszínűség - egy célért! Európai ú(i)ní(v)ó
A másság éíték, tudni kell bánni vele! Kisebbségek uniója - Európa új nívóia?
Velünk együtt közösen A kérdések többsége unióban kisebbség-e?
Mit ielent együtt élni? EU - a kisebúségi A.BC ú1 varázsbetííi?

Megköszöniük olvasóinknak a beküldött rovatcímeket, máris több öt]etet adtak, mi mindenrőI is kell az e]kö-
vetkezőkben írni a Barátságban Egyúttal kérjük a sátoraliaújhelyi Szlovák Általános lskola igazgatónőiét éS

tanulóit, számolianak be tapasztalataikról, amelyeket a Szókratész program során az elmúlt két évben szerez-
tek az Angliával és Svédországgal közös európai oktatási program során, Szívesen közreadjuk azokat,
A nyertes; Kuczik |úlia, a sátoraIjaújhelyi SZ]ovák Á]talánoS Iskola igazgatónője,
A lap éves e]őfizetését nyerte 2002-re Ymiiáncki lózsrl Körösszegapátiból,

Mindekettejüknek gratulá]unkl
A szerkesztőség

a hegnyitó után Baitai László felVétele
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