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Amikor februárban ez évi első számunk megjelent, 
abban Civil szervezeteknek címmel új rovat mutat-
kozo"  be. Halkan és szerényen te" e ezt, mivel már 
régen harsogó és fi gyelemfelkeltő helyet érdemelt a 
Barátság-ban a civilek fóruma. A külön rovat indítá-
sa e szervezeteknek a jelentőségükhöz mért megfe-
lelő hangsúlyt is biztosítja folyóiratunkban. A civi-
lek persze – úgy a lapunkban, mint a weboldalun-
kon – mindig is jelen voltak. Elég csak a legutóbbi 
évekre visszagondolni, amikor a nemzetiségi civil 
szervezeteknek a kisebbségi választásokra történő 
felkészítése részletes és rendszeres volt. Szakembe-
rek válaszoltak a felmerülő kérdésekre, azaz valódi 
fórumot teremte" ünk a civil szerveződéseknek. 

Mi változo" ? Van egy rovatunk, amely azzal fog-
lalkozik például, hogy miként készítsünk elő, ve-
zessünk le szabályosan egy közgyűlést, hogyan 
szervezzünk meg különféle ünnepségeket, milyen 
módon toborozzunk új tagokat, segítőket, akik nél-
kül megállna a munka. Kellenek az új tagok? De 
még mennyire! Főleg, ha nem akarjuk, hogy a tag-
ság elöregedjen, ha tudatosan készülünk arra, hogy 
a fi atalok folytassák a munkánkat! Nagyon fontosak 
a kommunikáció- és kampánytechnikák, a jó érte-
lemben ve"  lobbizás, s a megfelelő sajtókapcsolatok 
is. Egyáltalán nem mindegy, hogyan jelenünk meg 
a nyilvánosságban, milyen kép alakul ki tevékeny-
ségünkről, s mit tartanak rólunk: fontos-e, amit te-
szünk, avagy sem? A pályázatírásról, annak ered-
ményessé tételéről, nem lehet eleget beszélni. Olyan 
jelenségek, feladatok ezek, amelyekről mindenkinek 
megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie. 

A fi atalok e számunkban „kaptak” külön rovatot. 
Azt szeretnénk ugyanis, ha nagyobb fi gyelem övez-
né az életüket, gondjaikat, örömeiket, sikereiket, te-
hetségüket. A fi atalok kifejezés persze sok minden-
kit takar, a gyermektől az egyetemistáig. Meglátjuk, 
hogyan férnek meg egy rovatban? E számunkban 
például bemutatjuk azt a bolgár-magyar meseköny-
vet, amelyet egy civil szervezet – a Bolgár Kulturális 
Fórum – jelentete"  meg a budapesti Bolgár Iskola 
fennállásának 90. évfordulójára.  Az iskola tanulói 
által fordíto"  mesék találhatók a lapjain sok szép 

illusztrációtól kísérve. Az Európa Tanács „Több 
mosolyt a gyermekek arcára!” című vándorkiállítá-
sának egyik állomása a Szlovák Általános Iskola és 
Gimnázium volt. Nagyon sok értékes és fi gyelem-
reméltó gyermekrajzzal, s hasznos információkkal 
gazdagodha" ak a rendezvény látogatói. Az Euró-
pa Tanács munkájáról, tevékenységéről kapha" ak 
képet a gyerekek látószögéből. Az esemény kiváló 
alkalom volt arra, hogy maga a nemzetiségi oktatási 
intézmény is bemutatkozzon az érdeklődőknek, és 
most Olvasóinknak is. 

Tavaly Közös Európánk rovatunkban olvasha" ak 
a pécsi Leöwey Klára Gimnázium nemzetiségi ta-
gozata által német nemzetiségi gimnáziumoknak 
meghirdete"  műfordító versenyről és eredményé-
ről. Szintén az új rovatban most behatóbban is meg-
ismerkedhetnek a gimnazista műfordítókkal, akik 
magyarországi német költők verseit fordíto" ák né-
metről magyarra és magyarról németre. Ez nagyon 
jó példa arra, hogyan születnek az irodalomnak új 
és értő barátai. Reményeink szerint a jövő költői-
nek, műfordítóinak első szárnypróbálgatásainak 
lesznek tanúi. A továbbiakban olyan fi atalok pá-
lyakezdésének lehetnek részesei, akik már most is 
készek és képesek valódi kultúraközvetítésre, akik 
olyan o" honosan közlekednek Európában, mint mi 
a lakásunkban, érdeklődők, isszák az új ismereteket, 
mindenképpen szükségünk van rájuk, ha a saját jö-
vőnkre, és a nemzeti és etnikai kisebbségek jövőjére 
is gondolunk.

Követhető példák ezek! A jövőben is várjuk azoknak 
a fi atal tehetségeknek: íróknak, költőknek, leendő 
grafi kusoknak, festőknek, szobrászoknak a jelentke-
zését, akik szeretnének a sajtóban is bemutatkozni 
műveikkel! Új rovatunkkal elő" ük nyito" uk szé-
lesre a kaput. Mert Mándy Iván halhatatlan hősével 
együ"  valljuk: kell egy csapat. A mi esetünkben: kell 
egy fi atal csapat!

A „Fiataloknak” rovatcímet ideiglenesnek tekintjük. Szí-
vesen fogadjuk olvasóink címjavaslatait, a rovat tartalmát 
érintő észrevételeit és ötleteit is.
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Kell egy – fi atal – csapat!
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