
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szerkesszünk együtt lapot!

A Filantróp Társaság Barátság Egyesülete,
a Barátság címû kulturális és közéleti folyóirat,

a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának
Irodája

pályázatot hirdet „A mi Európánk” címmel!

1-6. osztályosoknak rajz kategóriában,
7-12. osztályosoknak vers, próza, színmû kategóriában.

A pályázaton bárki részt vehet. Várjuk ötletes rajzaitokat, verseite-
ket, írásaitokat arról, hogyan fogunk együtt élni a határok nélküli
Európában? Ismeritek szomszédaitokat? Van barátod, aki „nemze-
tiségi”, bunyevác, sokác, gradistyei horvát, szerb, szlovén, szlovák
vagy sváb, esetleg kínai? Hogyan él, milyen õ, más mint Te?

Gondoltatok már arra, hogy ha Magyarország, Szlovákia, Szlovénia,
tehát a velünk határos országok is tagjai lesznek az EU-nak, akkor
kik lesznek nemzetiségek és hogyan?

Mit gondoltok, hogyan tudják a magyarországi kisebbségek meg-
õrizni nyelvüket, hagyományaikat, viseletüket, ételeiket, szokásai-
kat, gazdag kultúrájukat? Mi lesz a kortárs anyanyelvû irodalom-
mal? A magyarországi német költõ, Michelisz József német, a szlo-
vák Fuhl Imre vagy a szerb Milosevits Péter magyar vagy német,
szlovák, szerb író lesz?

Jártatok már külföldön, fogadtatok diákcsere keretében külföldi di-
ákokat, nyaraltatok együtt? Hogyan értettétek meg egymást? Mit
mutattatok meg nekik és Ti mire voltatok kíváncsiak?

Beszéljetek ezekrõl a témákról egymással, tegyetek fel kérdé-
seket tanáraitoknak és próbáljatok Ti is válaszolni rájuk! Mi-
lyennek gondoljátok a határok nélküli Európát, milyen Európá-
ban szeretnétek élni?

Rajzaitokat, verseiteket a következõ címre küldjétek:
Barátság szerkesztõsége

1519 BUDAPEST
Postafiók 452.

A borítékra írjátok rá: „A mi Európánk”

Beküldési határidõ: 2003. október 30.

A legsikeresebb pályamûvek megjelennek a Barátság címû folyóirat-
ban: a legjobb rajzok a borítókon, a legjobb írások pedig a lapban,
2000 példányban!
Természetesen a szerzõket honorárium illeti meg!

Ez lesz az igazi Barátság, amit együtt készítünk!

szerkesztõ

X. évfolyam, 2. szám
2003. április 15.
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