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A járvány időszakának pszi-
chés és szociális hozadékairól, 
a Napsugár és Szivárvány 
gyermeklapok szerepéről, 
szerkesztési elveiről is tanács-
koztak azok a pedagógusok, 
akik Erdély számos szögleté-
ből érkeztek a Kolozs megyei 
Válaszútra. A hétvégén zárult, 
immár 27. alkalommal tartott 
pedagógusfórumot a Napsugár 
szerkesztősége szervezte, a 
táborról László Noémi főszer-
kesztőt kérdeztük.

 » KISS JUDIT

E rdély sok szögletéből, többek 
között Szatmár, Bihar, Szi-
lágy, Kolozs, Arad, Maros, Ko-

vászna, Hargita, Brassó megyéből 
érkezett pedagógusok, közel 30 
óvónő és tanítónő vett részt a Nap-
sugár gyermeklap pedagógusoknak 
tartott szakmai táborában a Kolozs 
megyei Válaszúton, a Kallós Zoltán 
Alapítvány épületegyüttesében. Az 
immár 27. alkalommal megtartott, a 
hétvégén zárult programban szak-
mai jellegű előadások, kézműves 
foglalkozások, zenei és irodalmi 
mozzanatok szerepeltek, a járvány-
helyzet miatt bekövetkezett egyéves 
kimaradás után szervezték meg a 
hagyományos rendezvényt. László 
Noémi, aki tavaly szeptemberben 
vette át a Napsugár és Szivárvány 
gyermeklap főszerkesztését a nyug-
díjba vonuló Zsigmond Emesétől, 
első ízben volt az esemény házigaz-
dája. Megkeresésünkre elmondta, a 
válaszúti pedagógusfórum célja a 
pedagógusok szakmai fejlődéséhez 
való hozzájárulás, illetve a tanítók, 
óvónők egy közösséghez tartozás 
élményének folyamatos megerősí-
tése. „A Kolozsváron szerkesztett 
Napsugár és Szivárvány gyermek-
lapok szerkesztősége így köszöni 
meg a pedagógusoknak, hogy ki-
tartanak a szerkesztőség mellett, 

A KISDIÁKOK MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEIRŐL IS TANÁCSKOZTAK A PEDAGÓGUSOK A VÁLASZÚTI NAPSUGÁR-TÁBORBAN

A gyermeklapok segítettek túlélni az online időket

A bonchidai Bánff y-kastélyba látogattak a hétvégén zárult Napsugár-táborban részt vevő pedagógusok 

 » Sok gyermek 
számára ez a két 
lap az egyedüli 
hely, ahol mai 
magyar gyerme-
kirodalommal 
találkozhat.

amely immár 65 esztendeje felvállalta 
és végzi a kortárs magyar és főként 
erdélyi gyermekirodalom és illuszt-
rációs képzőművészi tevékenység 
értékeinek őrzését, népszerűsítését” 
– mondta a főszerkesztő. 

 Megváltoztak a gyermekek 
generációinak igényei
László Noémi arról is beszámolt, az 
idei találkozó legfőbb eseménye a 
két lapot közel harminc esztende-
ig vezető Zsigmond Emese búcsúja 
volt a válaszúti Kallós Alapítvány 
nyári színházra emlékeztető, nyi-
tott csűrépületében. „A részt vevő 
közel 30 óvónő és tanítónő ünne-
pelte a lapok volt főszerkesztőjét, 
aki több évtizedes munkával való-
ságos erdélyi közösségi csomópon-
tot varázsolt Kolozsvárra, a Nap-
sugár szerkesztőségébe” – mondta 
László Noémi. Arra is kitért, az ese-
ményen a tanítónőkkel közösen el-
beszélgettek az idén szeptemberre 
időzített új laptervekről. „Megköny-
nyebbülten láttuk, hogy az új szer-
kesztők – Bak Sára illusztrátor és 
jómagam – által követett szerkesz-
tési irányelvek, a letisztultság, át-
láthatóság és egyszerűsödés, illetve 

az új, több képpel és rövidebb szö-
vegekkel dolgozó szerkezeti arány 
a pedagógusok szerint is idősze-
rű” – mutatott rá. Úgy fogalmazott, 
meglátásuk szerint ezt a felnövek-
vő gyermekgenerációk megválto-
zott igényei tették időszerűvé, és a 
legtöbb tanító megerősítette a szer-
kesztőket abban, hogy nem téved-
tek. „A pedagógusfórumon folyta-
tott beszélgetésekből egyértelműen 
az derült ki, hogy ott, ahol az elzárt-
ság nehéz hónapjaiban kitartottak a 
lapok mellett, és megoldották, hogy 
azok eljussanak a gyerekekhez, a 
Napsugár és a Szivárvány is segí-
tett átvészelni az online időszakot, 
és a maga eszközeivel hozzájárult a 
tananyag színesítéséhez, gazdagítá-
sához” – számolt be a főszerkesztő. 
Arra is kitért, sok gyermek számára 
ez a két lap az egyedüli hely, ahol 
mai magyar gyermekirodalommal 
találkozhat.

A pandémia okozta pszichés, 
szociális jelenségek
A négynapos szakmai tanácskozás 
alatt az összesereglett pedagógusok 
Szabó Kinga játszóházvezető irányí-
tása alatt műhelymunka formájában 

népi gyermekjátékokkal, kézműves 
technikákkal ismerkedtek. Az el-
hangzott előadások sorából László 
Noémi kiemelte Nagy B. Szilárd gyógy-
pedagógus alternatív eszközökről 
tartott ismertetőjét, melynek során 
kiderült, milyen nem hagyományos 
segédeszközök és gyakorlatok révén 
érheti el a pedagógus, hogy a diákok 
jobb és bal agyféltekéjének műkö-
dése harmonikusabbá váljék. A ta-
nítónők, óvónők nagy lelkesedéssel 
vettek részt Román Mónika gyermek-
pszichológus interaktív foglalkozá-
sában, melynek során közös erővel 
kerestek megoldásokat a vírushely-
zet következtében az iskolában, de 
a mindennapi életben is jelentkező 
pszichés és szociális jelenségekre. 
László Noémi arról is beszámolt, a 
résztvevők kedvencének a bonchidai 
kirándulás bizonyult, amikor Berki 
Tímea vezetett sétájának köszön-
hetően a résztvevők megismerték a 
Bánff y-kastély kastély és tulajdono-
sai történetét, majd az egykori istálló 
restaurált terében Vajas Emőke és 
Péter Orsolya fuvolaművészek, azaz 
a Flautino együttes zenetörténeti sé-
takoncertjét élvezték.

Kialakítani az olvasás szeretetét
László Noémi korábban a Krónikának 
adott interjúban úgy fogalmazott, a 
gyermeklapok az olvasás szeretetét is 
segítenek kialakítani, hiszen alig van 
példa arra, egyelőre, hogy gyerekek 
képernyőn gyakorolják az olvasást. 
„Erről egyelőre még a közvélekedés is 
úgy tartja, hogy egyértelműen egész-
ségtelen az ő életkorukban. Másrész-
ről pedig óriási jelentősége van ezek-
nek a lapoknak olyan környezetben, 
ahol nem megszokott, hogy a szülő a 
jól felszerelt könyvespolchoz ballag, 
és az onnan levett könyvet gyerekei 
kezébe adja. A Napsugár és Szivár-
vány amolyan könyvtárpótlékként is 
működik, ha felismerik ezt a lehetősé-
get bennünk. Mert ez a két lap hónap-
ról hónapra korosztályra és időszakra 
szabott, vidám és alapos olvasmányt 
kínál azoknak a gyerekeknek, akik 
hozzájutnak. A megfelelő képi körí-
téssel” – mondta László Noémi.
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 » KRÓNIKA

A mostani harmincasok útkeresésé-
ről szól az aradi Grosan Cristina A 

legjobb dolgokon bőgni kell című első 
nagyjátékfi lmje, amelyet szeptember-
ben vetítenek a magyarországi mozik-
ban. A fi lmben szerepel Bányai Kele-
men Barna erdélyi színész is.

A fi lm Maja (Rainer-Micsinyei Nóra) 
történetét járja körül, aki úgy érzi, har-
mincévesen ott tart, ahol szeretne: ál-
landó állása van, és végre kiköltöznek 
az albérletből barátjával (Bányai Ke-
lemen Barna) – olvasható az MTI-hez 
elküldött tájékoztatóban. Élete azon-
ban váratlan fordulatot vesz, amikor 
kiderül, egy rég nem látott rokon egyik 
este váratlanul meghal, és miután 
senki nem ér rá, még az anyja (Herná-
di Judit) sem, Majának egyedül kell 

intézkednie a temetésről. Az éjszaka 
folyamán kezd szembesülni a mélyen 
eltemetett problémáival – olvasható a 
fi lm leírásában.

„A kapunyitási pánik egy valós álla-
pot, a megfelelési kényszer és az ösz-
szehasonlítás mások sikereivel nagy 
terhet rak az ember vállára” – idézi a 
tájékoztató Grosan Cristina rendezőt. 
A kitolódott gyerekkornak, bizonyta-
lan felnőttkornak rengeteg humoros 
pillanata is van, ezt próbálja megmu-
tatni a fi lm – idézi a közlemény  a pro-
dukció társrendezőjét, a főszerepet is 
játszó Rainer-Micsinyei Nórát.

A fi lm a Laokoon Filmgroup gyártá-
sában Nemzeti Filmintézet (NFI) fő tá-
mogatásával készült. Grosan Cristina 
Vakáció a tengerparton című díjnyer-
tes kisfi lmjét a világ közel 40 fesztivál-
ján vetítették.

Harmincasok útkeresése az aradi Grosan Cristina első nagyjátékfi lmje

 » „A kapunyi-
tási pánik egy 
valós állapot, 
a megfelelési 
kényszer és az 
összehasonlítás 
mások sikereivel 
nagy terhet rak az 
ember vállára.” 

A bizonytalan felnőttkor humoros pillanatai jelennek meg a fi lmkockákon




