
A ,,Neue Zeitung"-1$1

A magyarországi németek hetilapia, a ,,Neue zeitun7"
(magyarul Új Úisae) 1957 szeptemberében ielent meg
először, Elődie, a ,,Freies Leben" , előbb havi- majd heti-
lap volt, egészen aZ l956-as forradalom kitöréSéig,
amikor az úiság megszűnt,

A Neue Zeitung aZ a]apítástó] l990-ig a Magyaror-
szági Németek Demoklatikus Szövetségének a lapja
Vo]t, l992-ben függetlenedett a hetilap a SZöVetség-
től, és azóta az ú|ság tulajdonosa a ,,Nr..ú Zeitung Ala-
pftvdnq" . A lap tehát független az országos Német ön-
kormányzattói is, Az alapítvány kuratóriuma l992 és
l997-ben pályázat alapján Választotta meg és nevezte
ki a főszerkesztőt,

A Neue Zeitung önmeghatározása így szól: ,,A Neuu
zeitun| a magllarországi németek ftözsz|lgáIati médidjaként
működik. Szolqálja a némel népcsoporton belüli kammuniká,
ciót, a maqyarorszóqí német dnkormdrulzatah, equesületeh as jl';*., H

A nanet kultúra értékeit í?özvetiti, áttekintí tudósításaival .*;;
elíseqíti a Magvar|rszáq és Német|rszáq közötti sokrétű

hány hivatalos állami közleményt magyarul is nyilvá-
nosságra hoztak, de Schuth |ános főszerkesztő ragasz-
kodik a csak német nyelvű megjelenéshez, A,Ludové
noving" íőszerkesztőjéhez hasonlóan azzal érvel, hogy
aZ identitás feladását 1elentené, ha elhagynák a né-
met anyanyelvet,

A Neue Zeitung hetente háromezer példányban je-
lenik meg, előfizetőinek száma ezerötszáz körül mo-
zog, A 1apot - a íőszerkesztő szerint - a példányszám-
nál többen olvassák, mert sok önkormányzat, egyesü-
let, könyvtár és iskola fizeti elő, Az újságban különö-
sen az iskolásoknak szó]ó ,,NZ-Jrrrrior melléklet" örvend
nagy népszerűségnek, Szerkesztőjét, Beate DOhndOiOt

munkáiáért médiadíiial is kitüntették,
A Neue Zeitungnál hat íőáUósú munkatárs dolgozik,

akjk közül négyen szerkesztik a lapot, Schuth János
szerint még két további újságíróra lenne szükség, de
erre aZ anyagi keretből nem futia. AZ újság együttmű-
ködik a Magyar Rádió pécsi köEeti stúdiójának német
szerkesztőségévei (Radio Fünfkirchen), melynek ripor-
terei rendszeresen küldenek anyagokat az újságnak.
Az úlság egyik ifiúsági rovatát például pécsi fiatal rá-
diósok szerkesztjk.

A főszerkesztő megjegyzi, hogy az újság elsősorban
eseménqorientdlt, ami nem feltétlenül jó, A rádiósokon
kívül több külsős munkatáís, önkormányzati képviseIő
is ír a lapba-

A Neue Zeitung - elsősorban hírekben - beszámol
a német politikáról, a német-magyar kapcsolatokról,
partnerkapcso]atokról és németországi olvasói leve-
]ek is ielennek meg, ami azt mutatia, hogv az anya-
országban is olvassák a lapot, Két éwel ezelőtt a

Stuttgarti Dunamenti Svábok Kulturális AIapítványa
segítségével ú]ította fel az újság teljes számítógép-
parkiát,

A Neue Zeitungban minden második héten vallási
melléklet 1elenik meg, és rendszeresen publikálnak iro-
dalmi műveket is, Az úiság nagy szerepet iátszott és
iátszik a tehetséges magyarországi német írók, költők,
képzőművészek felfedezésében, felkarolásában, A lap-
ban önálló rovata van a legnagyobb német kisebbségi
]fiúsági szervezetnek, a ,,Maqqarorszáqi Iííú Németek Kö-
zösséqének". A Neue Zeitung magyar belpolitikával ak-
kor foglalkozik, ha a kisebbségpolitikában fontos dol-
gok történnek, így például nyomon követi a Kisebbsé-
gi Törvény módosításával kapcsolatos törekvéseket.

A főszerkesztő szerint a lap egyik gyengéje, hogy ritkán
jelennek meg életközeli riportok egy község, vagy kö-
zösség mindennapjairól, a még nyomokban fellelhető
német falusi életről, szokásokról, Ez elsősorban a sza-
bad munkaerő és az anyagiak hiányára vezethető vissza.

A Tárki l998-as felmérése szeíint a Neue Zeitung ol-
vasóinak 49 százaléka német anyanyelvű, 73 százalékuk
vallja magát német nemzetiségűnek, 7ó százalékuk
rendszeresen olvassa a lapot, ó5 százalékuk végzett fel-
sőoktatási intézményben, 4l százalékuk falun,26 száza-
lékuk kisvárosban él, 46 százalékuk alkalmazott és 34
százalék a hatvan éven felüli olvasók aránya,

l998-ban a 40 éves NZ a ,,Kisebbségekért" dílban
részesült.
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A lap az alapítástó| kezdve csak német nyelven ;,;l};"1,";:ji.;|:
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más szervezeteh fóruma ftívdn lenni. Kiáll a magllarországi


