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Millenniumi
Emlékérmet kapott
Sóti Mucsi Anna

Az Országos Széchényi Könyv-
tár munkatársa, Sóti Mucsi
Anna � napi periodikafeldol-
gozó munkája mellett � 1996
óta foglalkozik a Jó Pajtás címû
vajdasági magyar gyermeklap
repertóriumával.

Ez a kiadvány 2001-ben ün-
nepelte 55. �születésnapját�.
1947. január 1-jén indult Újvi-
déken, Pionírújság címen,
1958. szeptember 12-étõl pedig
Jó Pajtásként kapják kézhez a
vajdasági, horvátországi, szlo-
véniai és más, magyarlakta te-
rületek gyermekei.

A szerkesztõ szándéka az
volt, hogy a lap összefogja a
magyar gyerekeket, fenntartsa
és erõsítse magyarságtudatukat,
megismertesse õket a magyar
irodalommal. A gyerekeken ke-
resztül kapcsolatot teremtett és
ezt a kapcsolatot folyamatosan
építi a lap az anyaországgal is.
Nem csak nívós újságot olvas-
hatnak a magyar gyerekek, de
tevékeny részesei is a Jó Paj-
tásnak, amely rendszeresen köz-
li verseiket, novelláikat, tudó-
sításaikat.

Sóti Anna is gyermektudó-
sítója volt annak idején a Jó
Pajtásnak, s ez a kapcsolat ké-
sõbb sem szakadt meg, sõt, csa-
ládi kapcsolattá is fejlõdött.
Mucsi József, késõbbi apósa 21
évig volt a lap fõszerkesztõje,
Mucsi Géza pedig, aki Anna
férje lett, sporttudósítóként dol-
gozott ugyanott.

A Jó Pajtás 2001. december
20-ai számában a lap jelenlegi
és valamikori szerkesztõi, mun-
katársai írják le gondolataikat.
A lap céljának alábbi megfogal-

mazása Sóti Mucsi Anna visz-
szaemlékezésébõl való:

�Legfõbb célja az olvasóvá
nevelés, ugyanakkor a lap a
vajdasági magyar értelmiség
felnevelésének az eszköze: író-
kat, újságírókat, mûvészeket
nevelt ki, felkutatta az új tehet-
ségeket. Tudományos, ismeret-
terjesztõ, irodalmi, szórakozta-
tó és egyéb feladatain túl alko-
tómûhely volt, kísérletezésre,
szárnypróbálgatásra adott lehe-
tõséget.

Dokumentuma ez az újság
egy idõszak és egy terület ma-
gyarságának.�

Érthetõ, hogy Sóti Mucsi
Anna az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársaként kuta-
tási témájául a Jó Pajtás feltá-
rását választotta. Kutatási elkép-
zeléseirõl egy rövid idézet:

�A lap szépirodalmi anyagát
az egyes mûvek esztétikai érté-
kétõl függetlenül, a teljesség
igényével veszem számba, ezért
nyilvántartásba kerül az összes,
gyermekek által írt, akár nyúl-
farknyi vers is. Nemcsak a
magyarországi irodalmi alkotá-
sok felsorakoztatása a célom,
hanem fõleg a Vajdaságban
megjelent, a kiadványban pub-
likált alkotások bemutatása, fel-
tárása. ... Az átvétel más lap-
ból, vagyis az ollózott anyag
nem mindig eredeti vagy hite-
les fordítás, hanem legtöbbször
a szerkesztõség által átdolgozott
forma. Válogatva ez is helyet
kap a cikkgyûjteményben, így
kiderül, hogy kirõl, mirõl, mi-
kor, mi jelent meg a Jó Pajtás-
ban egy adott korszakban.�

Sóti Mucsi Anna kutatómun-
káját a Magyar Millennium
Kormánybiztosa által adomá-
nyozott Milleniumi Emlékérem-
mel és emléklappal köszönte
meg a Jó Pajtás szerkesztõsé-

ge, a kitüntetés átadására 2001.
december 22-én került sor Új-
vidéken, a Forum Klubban.
Kollégánknak ezúton is gratu-
lálunk, és további sikeres mun-
kát kívánunk! (Nagy Anikó)

Új évre erõt adó
napok 2001-ben

Csodálatos élményekben volt
részem. Szavakban nehéz leír-
ni az eseményeket, mégis meg-
próbálom megosztani örömö-
met az olvasóval.

1. Most egy éve Szatmár-
csekén vettem részt a sok érté-
kes, önzetlen munka eredmé-
nyeként megtartott ünnepélyen,
a magyar kultúra napján. Az
irodalmat bõven idézõ elõadá-
sokat a tömött templomban fi-
gyeltük, majd megkoszorúztuk
a kopjafák erdejében a Kölcsey-
emlékmûvet. A Himnuszon kí-
vül elhangzott egy régen gyûj-
tött, ma már a könyvtárakban
õrzött kottákból megtanulható,
õsi ének. Délben a múzeumban
olvashattuk a kiállított könyvek-
kel kapcsolatos írásokat, hall-
gathattuk az ismertetést Szat-
márcseke kincseirõl. Olvasásra,
gondolkodásra, helytörténeti is-
mereteink fejlesztésére indítot-
tak a nap eseményei.

2. Egy februári napra négy
hónapig készültem. A 11�12.
évfolyamosok részére akkor volt
elõször országos könyvtárhaszná-
lati verseny. A nyíregyházi Köl-
csey Gimnázium hirdette és ren-
dezte meg. A verseny felelõse,
Zsoldos Jánosné könyvtárostanár
a tõle megszokott pontossággal,
tényszerûen számolt be a Könyv-
tárhasználattan címû lapban. Ki-
egészítésként elmondható: tanu-
lók, tanárok erõt adó emlékkel
tértek haza.


