
Új köntösben 

- a FIRKA ötéves évfordulójára -

Öt év egy ember életében is már számottevő időszakot jelent, amely 
alatt sokat változhat, lényeges tapasztalatokat gyűjthet. 

Az eltelt öt év a mi lapunk életében is a tapasztalatgyűjtés időszaka 
volt. Arra vállalkoztunk, hogy olvasóinknak (diákoknak, tanároknak) 
nyújtsunk valamit a fizika, kémia, informatika tárgyköréből. 

Céljaink sokrétűek voltak, a közömbösöknek szereltük volna felkelteni 
az érdeklődését, az érdeklődőkkel szereltük volna jobban megkedveltetni 
és a tehetségeseket szerettük volna irányítani e tudományok magasabb 
szintjei felé. Bizonyára ezeket a célokat az eddigiek során lapunk nem 
tudta mindig maradéktalanul teljesíteni. De úgy gondoljuk, hogy e 
szándék nemes volta arra kell ösztönözzön bennünket, hogy továbbra is 
kitartóan munkálkodjunk e célkitűzések megvalósítása érdekében. 

Lapunk új köntösben jelenik meg, a színes borító és az új feliratozás 
egyúttal azt is szimbolizálja, hogy a változások korszakába léptünk. 

Milyen változásokat látunk szükségesnek? Jobb kapcsolatokat kell 
kiépítenünk az iskolákkal és az egyetemekkel, jobban oda kell figyelnünk 
a széleskörű olvasótábor igényeire, elvárásaira. E cél megvalósítása 
érdekében szeretnénk a szerkesztőbizottságot kibővíteni, több fiatalt 
bevonni a lap írásába és szerkesztésébe. Ezt a célt szolgálja többek között 
a most indított diák-pályázati verseny: Ki mit tud a Nobel-díjasokról? 

Ezúton is fel szeretnénk hívni a kedves olvasó figyelmét arra, hogy ne 
csak passzív olvasóként vagy terjesztőként vegyen részt lapunk életében, 
hanem próbálja meg szerzőként is élvezni az alkotás örömeit. 

Az EMT már a lap indulásakor úgy tervezte, hogy a Firkát a határainkon 
túl is, mindenütt ahol magyar nyelvű oktatás folyik, terjeszteni fogja. 
Sajnos, ebből az elképzelésből csak szórványos próbálkozások lettek, de 
a jövőben minden nehézség ellenére ezen a területen is tovább kell 
lépnünk. 

Köszönteni szeretném az ötéves évforduló alkalmából a lap hűséges 
olvasóit, szerkesztőit, munkatársait és mindazokat a testvérszervezeteket 
és alapítványokat amelyek lehetővé tették, hogy a Firka öt éven át 
folyamatosan megjelenhetett és szolgálhatta a magyar nyelvű oktatást. 
Reméljük, hogy az eddig kapott támogatást a jövőben is ki fogjuk 
érdemelni. 
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