
Magyar gyermeklapok – 2010
CIMBORA – Irodalmi folyóirat kíváncsi diákoknak

A Cimbora címû irodalmi gyermek és ifjúsági
folyóiratot (10-14 éves diákoknak ajánljuk) a
sepsiszentgyörgyi székhelyû Cimbora Alapít-
vány adja ki, 2000 óta jelenik meg rendszeresen,
azt a felvállalt célt szolgálva, hogy igényes iro-
dalmat, mûvelõdésrõl, mûvészetrõl, történelem-
rõl, tudományról szóló írásokat juttassunk ma-
gyar ajkú gyermekekhez. 

„Ennek az újságnak minden sora egy szent célt
szolgál: nemesen, emberségesen gondolkodó, mû-
velt magyarokká nevelni titeket” – vallotta Be-
nedek Elek, a Cimbora megálmodója és fõ-
szerkesztõje a múlt század elején, és ezt az el-
vet, a kulturált és értékorientált nevelés elvét
tettük mi is magunkévá. A lapban hangsúlyo-
san jelen van az irodalmi múlt és félmúlt, ke-
ressük a magyar- és világirodalom gyermekek,
ifjúság számára ajánlható mûveit, és fontosnak tart-
juk a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmi élet fel-
pezsdítését, új alkotások megszületésének ösztönzését. Az irodalom mel-
lett a mûvészet, környezetvédelem és -ismeret, a népi kultúra, a történe-
lem, kultúrtörténet és a színvonalas ismeretterjesztés szerepelnek állandó
rovataink témái között. 

Céljaink között elsõsorban a tömegkultúrával szembeni alternatívák
felmutatását tartjuk fontosnak, és a kulturális értékek gyerekekhez köze-
lítõ bemutatását, a gondolkodásra, aktív életre való ösztönzést. A lap be-
mutatkozási lehetõséget nyújt tehetséges fiatalok számára, és nyaranta
megrendezett Cimbora Kaláka Táborban létrejön a közvetlen kapcsolat
szerkesztõk, szerzõk és olvasók között. 

Honlapunkon megtekinthetõek korábbi lapszámaink; felépítésében,
grafikájában a Cimbora ma is ezt az utat járja: www.cimbora.net

Farkas Kinga, fõszerkesztõ
A folyóirat jelenlegi szerkesztõi, munkatársai
Szerkesztõ: Szonda Szabolcs költõ, mûfordító, egyetemi tanár
Munkatársak: Bogdán László író, költõ; Csillag István, grafikus; Forrai Tibor, tanár; Keszeg Vilmos, 
néprajzkutató, egyetemi tanár; Keszeg Ágnes, grafikus; Kónya Éva, tanár; Köllõ Zsolt, tanár; Vetró Bodoni
Barnabás, grafikus; Szántai János költõ, író, filmkritikus; Zsigmond Gyõzõ nyelvész, egyetemi tanár
Ismertebb külsõ munkatársak: Balázs Imre József, Fekete Vince, Ferenczes István, Kiss Ottó, 
Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lackfi János, László Noémi, Lövétei Lázár László, 
Molnár Vilmos, Szabó Róbert Csaba.
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