BARÁTSÁG
Szőttes, vagy tarka rét?
Azt mondják, a modern kor embere bokros teendői és
az őt körülvevő rohanó világ közepette elvesztette azt
a képességét, hogy rácsodálkozzon a természet szépségére, az ember alkotta világ értékeire és embertársai
teljesítményeire. Igaz ez – véleményem szerint – társadalmi léptékben is. Mondják, Magyarország kultúrája
olyan, mint egy színes virágokkal teli tarka rét. Egyik
virág nagyobb, élénkebb színű, a másik kisebb, szerényebb virágzatú, csodálatos illattal. Én talán mégis
inkább szőtteshez hasonlítanám hazánk kultúráját,
amelyben a többségi nemzet és az évszázadok óta itt
élő tizenhárom nemzetiség együtt, egymást formálva,
befolyásolva alkotja az összetett mintát.
Ahhoz persze, hogy mindezt a közönséges halandó
is észrevegye, tudatosítsa magában, nagy szükség van
olyan folyóiratokra, mint a BARÁTSÁG. E lap alapítói és
alakítói – az idén huszonötödik esztendeje – azt a célt
tűzték ki maguk elé, hogy bemutassák, megmutassák a
nemzetiségi kultúrák színes és sokrétű világát a többségi nemzet tagjainak, ezzel egyfajta kulturális küldetést teljesítve. A nemzetiségek életének minden tere és
vetülete hihetetlenül változatos, érdekes – legyen szó
önkormányzatok, egyesületek, iskolák, személyiségek
szerepéről a szellemi és tárgyi kultúra ápolásában. A
folyóirat a nemzetiségi kultúrák közötti párbeszéd
előmozdítója, és megmutatja a kormányzat ez irányú
törekvéseit is. A Filantróp Társaság Barátság Egyesületének és a lap készítőinek különösen értékes kezdeményezése, hogy – a düsseldorﬁ Közhasznú Hermann-Niermann Alapítvány támogatásának köszönhetően –
500 magyarországi nemzetiségi iskolába ingyenesen
eljuttatják a BARÁTSÁGot, hiszen már gyerekkorban
fontos a többséghez tartozók „érzékenyítése” a nemzetiségek iránt.
E gazdag, és társadalmi szempontból is rendkívül
fontos kezdeményezés hosszú távú megőrzése iránti elkötelezettség vezette az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét, amikor 2017 végén a kormány
támogatásának tudatában úgy határozott, hogy átveszi
a lap kiadásával járó felelősséget és feladatokat. A BARÁTSÁG „arcának” megőrzése érdekében az ONÖSZ
megállapodott Mayer Éva felelős szerkesztővel, hogy
továbbviszi a lap készítésével összefüggő feladatokat.
Az új kiadó nevében kérem a tisztelt olvasókat, hogy
amennyiben lehetőségük van rá, ﬁzessék elő, de főképp: olvassák a BARÁTSÁGot!
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