
5786

FIATALOKNAK

Amióta a fi ataloknak is rovatuk van a Barátság-
 ban, jobban fi gyelek arra, hogyan néz ki egy 

nemzetiségi hetilapban a gyerek- vagy az i" úsági 
rovat, ha egyáltalán van ilyen. Lehet-e, van-e annál 
fontosabb, minthogy a gyerekek megismerjék az 
újságot, nagy kedvvel olvassák a képregények hő-
seinek kalandjait, megfejtsék a keresztrejtvényeket 
vagy éppen tollat ragadjanak és beszámoljanak nyári 
élményeikről, utazásaikról, s részt vegyenek a kiírt 
pályázatokon. Miközben a saját cikkeiket olvashat-
ják – tehát maguk is formálják a lapot – olvasóvá vál-
nak. A minap Jova Évától, a Foaia românească főszer-
kesztőjétől jö$  egy nagyalakú boríték, benne néhány 
példány a hetilapból, melyet a kísérőlevél tartalma 
szerint is azért küldö$ , mert „nagyon hasznos lehet-
ne, ha a hetilapok időnként megnéznék egymás pro-

duktumait, azaz, hogy miről írnak, hogyan írnak, s 
mekkora terjedelmet kap egy-egy téma, stb.”. 

Ha azt állítom, kapóra jö$  ez a néhány lapszám, 
igazat mondok. Én is úgy gondolom, hogy fi gyel-
nünk kell egymásra, kölcsönösen lehet tanulni s 
tapasztalatokat gyűjteni, hiszen nincs nemesebb fe-
ladat, mint a ma fi atalságát a holnap íróivá-olvasói-
vá, alkotóivá tenni. 

A Barátság azonos kérdésekkel kereste meg az 
egyes szerkesztőségeket. Mióta van gyermekrovat, 
s milyen céllal hozták létre? Ki vagy kik szerkesz-
tik, írják? Miről írnak szívesen a gyerekek? Van-e a 
rovatnak kapcsolódása a pedagógusokhoz, s milyen 
viszonyt alakíto$ ak ki a diákokkal? Ezekre kértük a 
feleletet, s a következő válaszokat és hozzá „illuszt-
rációkat” kaptuk.

Képregények, kifestõk, versek, mesék 
– anyanyelven

Gyermek- és ifjúsági rovatok a nemzetiségi hetilapokban

A Ludové 
noviny szlo-

vák hetilap 1957. 
október 5-én jelent meg, 

első száma óta két gyermek 
és i" úsági oldallal. Az induláskor a 

hetilap nyolcoldalas volt. Mint a főszerkesz-
tő, Racskó Erzsébet írja, azóta természetesen 
sokat változo$  az újság és benne a gyermek-
rovat is. 
„1988 óta a 12 oldalas lapból három a legi" abb és 
a fi atal nemzedéké. Egy oldalt az iskolákban zajló 
eseményeknek szentelünk, külön oldal készül az 
óvodásoknak és egy oldalunk a 14 év fölö$ i fi ata-
lokat szólítja meg.”
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A „Foaia românească” román hetilapban mindig is volt 
i" úsági rovat, ennek címe „Vocea Tineretului” (Az if-

júság hangja), jelenleg Tineret. Elsősorban az álta-
lános iskolai és a gimnáziumi tanulóknak szólt. 

Jelenleg a 16-ból 2 oldal kizárólag a fi ataloké. 
A szerkesztőség fontosnak tartja, hogy külön 

oldalakon jelenjenek meg a fi atalokról és fi a-
taloknak szóló írások. A gyulai román gimna-
zisták írnak a hetilapba legtöbbször. Az álta-

lános iskolások közül is főleg a gyulai és a 
méhkeréki diákok ragadnak tollat, ha tábo-

ri élményeikről, egy-egy iskolai vetélkedő-
ről vagy külföldi utazásaikról számolnak be a lap 

hasábjain. A lapban többször is meghirde$ ek irodalmi 
és rajz pályázatokat, de nem évenkénti rendszerességgel. 

Három évvel ezelő$  például volt egy nagyon sikeres novellaíró 
pályázat, amelyen majdnem valamennyi román általános iskola képvi-

selte$ e magát. A címe „Álmaim iskolája” volt.
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A Porabje, a hazai szlovének lapja – amely kéthetiből 
immár szintén hetilappá változo$  – ugyancsak a kez-
detektől rendelkeze$  úgyneveze$  gyermekoldallal. 

Szukics Marianna főszerkesztő most arról számol 
be, hogy „1991 és 1998 közö$  Otroski svet - Gyer-
mekvilág, majd 1999-től Otroski koticek/Mlaseci kaut 

– Gyermeksarok címmel jelentkezik a rovat. Terje-
delme egy teljes oldal, benne a gyermekeknek szánt 

szépirodalmi sorozatokkal. Ilyen például a Kak 
sem video svjet spod stola – Milyennek lá$ am a 

világot az asztal alól?, vagy az Iz babicine skrinke – a 
Nagymama kincses ládájából című sorozat”, melyek nyil-

ván sok gyermek érdeklődését kelte$ ék fel és „bízta$ ák” 
őket arra, hogy valóban átnézzék, átkutassák a nagymama kin-

cses ládikóját.
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A Neue Zeitungban, a hazai németek lapjában is a 
kezdetektől volt gyermek és i" úsági rovat – eleinte 
egy, majd később két oldalon. Szerkesztője sokáig 

Koch Valéria, költő, író volt. Az évtizedek folyamán 
azonban más és új igények jelentkeztek, főleg a peda-

gógusok szere$ ek volna akár saját lapot is. Ennek 
azonban pénzügyi akadályai is voltak, így aztán 

Dohndorf Beáta rovatvezető 1994 februárjában – 
tehát mintegy 15 éve – NZ-Junior címmel lehetősé-

get kapo$  arra, hogy a l6 oldalas lapból 4 oldalon, más 
formátumban, új rovatot indítson. Az NZ-Juniorban éppen 

most fejeződik be egy hosszú sorozat, mely az UNESCO által vi-
lágörökséggé nyilváníto$  értékeket muta$ a be. A lexikális információk 

közvetítésén túl, játékos keresztrejtvényeket, kitalálósdit is közölnek. Termé-
szetesen közreadják a helyes megfejtéseket, de értékes gyermekirodalmat is kínál-

nak, nyelvileg egyszerű és könnyen érthető formában.
„A pedagógusok visszajelzéseiből tudjuk, hogy az NZ-Juniort felhasználják az oktatásban és hogy nem 

csupán a gyerekek fejtik meg a keresztrejtvényt, vagy a találós kérdéseket…” – mondja a szerkesztő.
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A Hrvatski glasnik, a magyarországi horvátok hetilap-
ja i" úsági mellékletének címe Zavĳ ac és a 13. oldal 
mindig a gyerekeknek szól. „Rajzokat, írásokat köz-

lünk a Mala stranica című rovatunkban” – írja Branka 
Blazsetin főszerkesztő. A gyermekeknek és fi ata-
loknak szóló témák folyamatosan jelen vannak 

azonban a lap más oldalain is. „Rendszeresen írunk ki 
pályázatokat: rajzpályázatot, irodalmit, de műfordító-versenyekről 

is beszámolunk. A legsikeresebbeket közzé is tesszük, és volt már eredmé-
nyes meseíró pályázatunk is.”  

Nagyon fontos kezdeményezés az is, hogy a horvát nemzetiségű iskolákban 
és az olvasótáborokban a hetilap munkatársai rendszeresen szerveznek újságíró 

műhelyeket az érdeklődők számára.

Miről írnak szívesen a gyerekek? Arról, ami 
 foglalkoztatja őket: a szlovének a nyári tábo-

rokról, kirándulásokról vagy épp a sikeres szerep-
lésekről. A főszerkesztő hozzáteszi: nagymértékben 
függ mindez a$ ól is, hogy a pedagógusok meny-
nyire ösztönzik a gyerekeket írásra. Pályázatokat 
eddig a Porabje nem írt ki, de új munkatársat vár-
nak, aki Ljubljanában végez. Az ő feladata lesz a 
gyermekrovat szerkesztése, frissítése, megújítása. 
Apátistvánfalván és Felsőszölnökön az iskolákban az új 
tanévtől például úgyneveze$  kis tudósítói szakkör indul.  

A Ludové-be elsősorban felső tagozatosok és gim-
nazisták írnak, iskolai rendezvényekről, versenyek-
ről, táborokról. A hetilapnak a Magyarországi Szlo-
vákok Kutatóintézetével is szoros a kapcsolata, így 
az általuk kiírt népismereti, helytörténeti pályázatok 
nyertes írásai a hetilapban kapnak nyilvánosságot. 
A fi atalokat megszólító irodalmi pályázatoknak ha-
gyománya van a szlovák újság történetében, a hetve-
nes-nyolcvanas években több alkalommal melléklet 
is megjelent a díjnyertes munkákkal.

Az NZ-Junior vezető anyagai hétről hétre a gyer-
mekek fényképes beszámolói a diákcsere keretében 
eltöltö$  időről és a sok élményről. Szívesen számolnak 
be az anyaországi vagy más országbeli látnivalók-
ról, de örömmel írnak az ünnepekről és a nyári tábo-
rokról is. A szerkesztő nagyon fontosnak tarja, hogy 
a gyerekek – szerkeszte$  formában – viszontlássák 
írásaikat a mellékletben, hiszen ebből is sokat tanul-
hatnak. Német könyvkiadókkal működnek együ$  
s az irodalmi pályázatok tematikusak. „Fremde als 
Freunde” (Idegenek a barátaim), „Hund als Freund” 
(Barátom a kutya) voltak a címei a legutóbbiaknak. 
Népszerűségnek örvend a „Kinderlexikon” (Gyer-
meklexikon) és a „Ferienlager” (Nyári tábor) című 
sorozat. A rajzversenyekből, képregényekből – a leg-
jobb pályamunkákat felvonultató – vándorkiállítá-
sok is születnek. 

Az NZ-Junior az érdeklődő fi atalok számára szin-
tén tart szemináriumokat a nemzetiségi olvasótábo-
rokban. O$ , de a szerkesztőségben is megismerhetik, 
hogyan készül a lap. Bizonyára közülük kerülnek ki 
a jövő fi atal újságírói is. A lap Jugend – I" úság oldalán, 
melyet a GJU, a Magyarországi I" ú Németek Közössége 
szerkeszt, a szervezet kiterjedt kapcsolatrendszeré-
ről, a tagok vidám esküvőiről, GJU-gyermekek szü-
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letéséről, valamint jó hangulatú szilveszteri és far-
sangi mulatságokról, nemzetközi környezetvédelmi, 
kulturális, i" úsági konferenciákon való részvételről 
és sok egyéb témáról olvashatunk. Legutóbb a hazai 
nemzetiségek részvételével Nyíregyházán lezajlo$  
i" úsági labdarúgó és főzőversenyről közöltek érzék-
letes tudósítást.

Jova Éva, a román lap főszerkesztője elmondja: „Ez 
a rovat a gyerekeknek és a gyerekekről kell, hogy szóljon, 
az ő anyanyel vükön, ezzel is elősegítve az identitástuda-
tuk megerősítését. Ugyanakkor valljuk azt, hogy az i" ú-
sági rovatnak ki kell egészítenie mindazt a tudásanyagot, 
amit a gyerekek az iskolában tanulnak, érdekes, játékos és 
színes információk formájában.”

Szukics Marianna ezt így fogalmazza meg: „A 
gyermekoldalnak két alapvető célja van: arra ösztönzi a 
gyerekeket, hogy szlovénul írjanak. Rajtuk keresztül a 
szüleiket is megnyerjük a Porabje olvasóinak.

„Gyermek és i" úsági rovataink nem titkolt célja – írja 
Racskó Erzsébet – annak közvetítése, hogy az iskolák 
fontos színterei a hazai szlovákság közösségi életének. A 
könnyűzenei-, fi lm- és egyéb aktuális i" úsági események-
ről szóló tudósításaink elsődleges célja, hogy tudatosítsuk 
a fi atalokban: a szlovák nyelv nem csupán a nagyszülők, a 
folklór és a hagyományos kultúra nyelve, hanem élő nyelv! 
Célunk továbbá, az olvasási szokások kialakítása: már a 
gyerekkortól ismerős legyen a Ludové a leendő olvasók 
számára.”

A hazai cigányságnak nincs hetilapja, havonta meg-
jelenő kulturális és közéleti folyóirataik melle$  
azonban megjelenik és 7. évfolyamában jár egy 

színes, igényes kivitelű, sokoldalú, érdekes roma 
gyermek és i" úsági magazin, a Glinda (Tükör), 
amely az Amaro Trajo „Életünk” Roma Kultúráért 

Alapítvány kiadásában kerül a fi atalokhoz. Var-
ga Erika, a magazin megálmodója, elindító-

ja és főszerkesztője így emlékezik vissza a 
kezdetekre: „Oktatásszervezőként táborokat, 
klubokat szerveztem Kőbányán, és magunk ké-

szíte$ ünk memória- és egyéb játékokat, házilago-
san persze. Nagyon hiányzo$  valami segédanyag. Ekkor 

gondoltam először arra, hogy indítunk egy gyermeklapot. Ele-
inte igen rendszertelenül – egy évben, ha kétszer – tudtunk megje-

lenni. Amióta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közala-
pítványtól támogatást kapunk, negyedéveként adunk ki egy-egy új számot. Sőt, 

idén ez a támogatás már kéthavi megjelenést te$  lehetővé. Óriási volt az öröm, nem 
csupán a gyermekek, de a pedagógusok körében is. Ma is sok levelet, e-mailt kapunk.”

Közben a lap tartalma is formálódo$ , Choli Daróczi József, Pálmainé Orsós Anna is be-
kapcsolódo$  a lap munkájába, amelyben minden három nyelven jelenik meg: romani, beás és magyar nyel-
ven. Olvasható a gyermeklapban a „Romák a magyar történelemben” sorozat éppúgy, mint versek, mesék, 
de a beás nyelvleckében van színező is, meg a mesterségeket bemutató képes sorozat, és így tovább. 

A lap célja, fontossága – nem is kérdés. A jövője? „Szeretnénk tartani a kéthavonkénti megjelenést, de ehhez idén 
még sikeresen pénzt kell pályáznom valahol…” – mondja Varga Erika. Kívánjuk, sikerüljön neki!

Mayer Éva


