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Gondolatok az új tanév kezdetén 

 „A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja  
meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,  

hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” 
(Halíl Dzsibrán) 

 
Idén immár 23. évfolyamát indítjuk útjára lapunknak. Az első szám 1991-ben jelent 

meg, két évig évi négy számot adtunk ki, majd áttértünk a tanévenkénti hat számra. Az 
akkor meghirdetett célunkat ma is valljuk: olyan információforrás megteremtésére tö-
rekszünk, amely kiegészíti a tankönyvek anyagát, és egyaránt segítséget nyújt diákoknak 
és tanároknak a természettudományok jobb megismeréséhez.  

A lap szerkezetét úgy alakítottuk az évek folyamán, hogy helyet 
kapjanak benne hosszabb alapcikkek, rendszerező tanulmányok, tu-
dománytörténeti cikkek, valamint kísérletek, laboratóriumi gyakorla-
tok leírásai. Jelentős szerepe van a kitűzött és megoldott feladatok 
rovatának is, amely segítheti a tanulókat a diákversenyeken, érettségin 
és felvételin való jobb eredmények elérésében.  

Az olvasók megnyerése érdekében kiadtunk összefoglaló kötete-
ket is, így 2001-ben, folyóiratunk tízéves évfordulója alkalmából 
FIRKA-emlékkönyvet jelentettünk meg, amelyben az erdélyi magyar 
közép- és felsőoktatás múltját, jelenkori állapotát igyekeztünk felvá-
zolni. A 2006-ban megjelent FIRKA-emlékfüzettel pedig betekintést 
nyújtottunk a folyóirat másfél évtizedes tevékenységébe. 

Szívesen vettük és vesszük, ha tanárok és diákok is írnak cikke-
ket, küldenek be feladatokat. Kíváncsiak vagyunk olvasóink vélemé-
nyére, hogy az érdeklődésük szerint formáljuk a lapot, ezért szeret-
nénk ha élőbb kapcsolat jönne létre olvasók és szerkesztők között. A 
mai rohanó világban nem várhatjuk el azonban, hogy olvasóink tollat 
ragadjanak, és hosszú leveleket írjanak nekünk, de megtehetik, hogy 
véleményüket, megjegyzéseiket elektronikus levél formájában juttat-
ják el hozzánk. Ez nagy segítség lenne a mindennapi szerkesztői 
munkánkban. 

A számok tartalma elérhető a lap honlapján a kezdetektől fogva a 
legújabbakig. Így bárki keresgélhet a régebbi számokban is, hisz azok 
tartalma (kevés kivételtől eltekintve) nem avul el. Megpróbáljuk 
élőbbé tenni a honlapot, nemcsak a nyomtatott számok tartalmát feltenni, hanem más 
hasznos anyagokat is, amelyek segítik a tájékozódást, a tanulást, kiegészítik a nyomtatott 
cikkeket, feladatmegoldásokat. 

Honlapunk elérhető az EMT honlapjáról (http:www.emt.ro) a Kiadványok– 
Periodikák–Firka menüpontokat követve vagy egyből az alábbi címen: 
 

http://www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/kiadvanyok_periodik
ak/firka.php 

 

Kívánunk olvasóinknak sikeres új tanévet, hasznos böngészést, kellemes tanulást  és 
szórakozást! És ne feledjék: visszajelzésük mindannyiunk számára fontos! 

Kása Zoltán 


