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SZERKESZTŐI JEGYZET

Mikor ennek a nyári számnak a jegyzetét 
írom, már javában benne vagyunk az isko-
laévben, de hát ennek a késésnek annyi oka 
van, hogy nem is próbálom felsorolni, 
mindenesetre küzdünk azért, hogy egyszer 
majd a szerkesztői munkánkban is (mert 
egyébként is jót tenne a kimozdult időket 
helyrebillenteni), a nyár nyár legyen, az ősz 
meg ősz. 

De azért, kissé visszaforgatva az időt, 
legalább a tanévkezdésig, hadd idézzek 
fel ennek a jeles ünnepnek a kedvéért egy 
jelenetet (mert jeles ünnepnek gondolom, a 
bontakozó lélek ünnepének, amikor is újra 
csatába indul önmagáért, vagy csak köte-
lességből, de akkor is várakozással, akkor is 
nyitottan, a legszelídebb csatatérre, ahol el-
vileg senkinek nem kell, nem szabadna ve-
szítenie, és remek zsákmány van kilátásban 
mindenkinek. Az volna jó, és nem volna 
lehetetlen, hogy mindenkinek). A jelenetet 
egy FB bejegyzésben olvastam, onnan idé-
zem, a szerző, Megyeriné Schwartz Lúcia, 
négy gyermek édesanyjának a hozzájárulá-
sával, amikor is az operaénekesnő egy iga-
zi, komoly vígopera rövid összefoglalását 
adja:  

Szeptember 4. hétfő „Ma reggel ébredés 
óracsörgésre. Matyi (11év) már korábbra 
állította sajátját, mert szokása szerint már 
fél 7 kor indul a suliba, ami szerintem ak-
kor még zárva van, na mindegy, fogalmam 
sincs mit csinál ott, talán mobilozik a töb-
biekével, mert ő ugye nem viheti a suliba 
(amúgy sincs kártya benne). Megyek fel az 
emeletre, mindegyikük édesdeden alszik. 
(Matyi is). Ébresztgetem, biztos nem csör-
gött az órája. Hatalmas visítós ordítás fél-
álomban, hogy miért csak most ébresztem, 
és amúgy is elkésik. Na, nyugtatgatom, 

hogy tutira nem késik, mert még csak 3/4 
7. A klassz hangulat megalapozva. A másik 
kettő (Vili 10 és Farkas 8) riadva ébred az 
ordítás miatt, de ők továbbra is ágyban. 
Lassan-lassan, némi ráhatásra, de biztató-
an, ők is ébredeznek. Kiderül, hogy nincs 
meg a tornazsák. Előző nap kértem, hogy 
mindent nézzenek át. Kiderül, hogy kinőt-
ték a cipőket, a farmerok bokalengetősek, a 
biciklik közül kettő is kilyukadt az éjszaka 
folyamán!? Roller kerül elő, ki kellett volna 
tölteni az ellenőrzőket, gyorsan megte-
szem. Reggeli kakaó macikávé (kb. 3 éve 
nem ittak olyat, de ma reggel…) na, mind-
egy. Matyi el. (Vili rollerével.) Hajak belő-
ve, fogmosás kieszközölve, ital, Túró Rudi 
berakva (amúgy napközisek). Mehetnek, 
kell esőkabát, sapka, benti váltócipő, már 
első nap száz kiló a táskájuk, nem értem, 
mitől. Na, végre, ülnek a bringán, nincs 
meg a lakatkulcs, nem tudják majd lezár-
ni, na, mindegy, a Jóistenre bízom Őket 
is meg a bringákat is, két kis puttonyos, 
felmálházott legényke nagy karcsapások-
kal belehúz, hogy beérjen háromnegyedig 
a suliba. 7.42 van. És ez így megy majd 
minden reggel. Boldog új tanévet kedves 
Szülőtársak!”     

Nekünk, a lap szerkesztőinek az a 
feladatunk, hogy hírül adjuk, számokkal, 
fogalmakkal, jelenetekkel, elemzésekkel, 
képekkel, mi is fogadja odabent az iskolá-
ban a bringával, rollerrel, gyalog, autóval, 
villamossal, busszal vagy vonattal érkező 
diákokat, akik némelyike 5-kor kel, és késő 
délután ér haza nap mint nap, a kép, az 
elemzéseké akkor lesz éles, pontos, ha meg-
mutatja azt is, honnan és hogyan érkeznek 
a diákok, hiszen a család sorsa az iskola 
sorsa is, ahogyan az iskolai sors a családé is.
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A képekről

Ezúttal lapunkban a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola által szervezett X. Komp-
lex Művészeti Vetélkedő legszebb alkotásait mutatjuk be. A képzőművészeti munkák 
a 16., 17., 44., 45., 69., 102., 111., 123., 127., 131., 133., 134., 142. és B3 oldalakon 
láthatók. A fogalmazásokból kiemelt idézetek a képek mellett, illetve a hátoldalon 
találhatók. Ez évben a vetélkedő címe A fa ezer arca volt. A továbbiakban a felhívás-
ból idézünk:  

„Az idén tizedik alkalommal hirdetjük meg alkotóversenyünket, amelyet egész 
naposra terveztünk. A vetélkedő keretein belül továbbra is az előre megadott témá-
ban, három különböző alkotói műfajban, ezeken belül a képzőművészek három, a 
fogalmazók egy korcsoportban mérhetik össze tehetségüket, felkészültségüket. […] 

A zsűrizés ideje alatt lehetőség lesz ebédelni, valamint ingyenes, fakultatív városi 
programokon részt venni (Szolnoki Művésztelep, Damjanich János Múzeum,  
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Sorkatona Múzeum) a gyerekeknek és a kísérő-
iknek egyaránt. […]

A fák olyan sokfélék, mint az emberek, éppen ezért magától értetődő a párhu-
zam az emberi élet és a fa élete között. Azt mondjuk például az állandóan vándorló, 
mindenhonnan odébbálló emberről, hogy gyökértelen; a törzs szavunkat használjuk 
az emberi törzsre és a fa törzsére is; ha pedig egy fiatalnak eltörik az ujja, azt zöld-
gally-törésnek nevezzük. Petőfi azt mondja a fákról, hogy télire levetkőznek, levetik 
szép színes ruhájukat, s kopaszon, dermedt álomban várják a tavaszt. »A fák is sirat-
ják az elveszett lombokat« – éneklik a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című 
musicalben. Bartók Béla táncjátékában a fából faragott királyfi, a magyar népmesé-
ben fából faragott Péter, egy ujgur népmesében pedig egy fából faragott hajadon kel 
életre, s mint tudjuk, az olasz Pinokkió is egy fadarab volt eredetileg Dzsepettó 
műhelyében. A képzőművészeket is sokféleképp ihlették meg a fák: Csontváry 
különös cédrusait például mindenki ismeri, az impresszionisták pedig fényes 
színeket álmodtak a fák lombjai közé. A bibliai fa, a tudás fája vagy a manapság 
nagyon népszerű családfakutatás is ihletet adhat az alkotáshoz.

Az idei témánk tehát a fa, bármilyen megjelenési alakban – szimbolikus, mese-
beli, antropomorfizált vagy realisztikus művészi formában – megjelenítve. Rajzoljá-
tok, fessétek vagy mintázzátok meg; faragjátok fába, véssétek kőbe, alkossátok meg a 
ti fátokat! Lássuk, hogy hányféle alakban jelenik meg a ti képzetetekben és művészi 
megjelenítésetekkel! Alkotásotokhoz bátran használjátok föl a fa legkülönbözőbb 
alakjait: például parafát, faforgácsot, fakérget, uszadékfát, faszeletet, rönköt, deszkát 
és lécet. Engedjétek szabadjára képzeleteteket, kreativitásotokat!” 

A művészeti vetélkedő programjáról, egy évtizedéről következő lapszámunkban 
közöljük a vetélkedő kezdeményezője és szervezője, Rab Beatrix tanárnő írását. 

A címlapon: Rönk madár ‒ Cseh Zsófia Lea, 6. o., I. helyezett, Szolnoki Fiumei 
Úti Általános Iskola, felkészítő tanár: Rab Beatrix 

A Tanulmányok rovatba érkező írásokat lektoráltatjuk. A közlési feltételekre és a publi-
kációs stílusra vonatkozó útmutatás, valamint a bírálati adatlap a lektorálás szempont- 
jaival elérhető a honlapunkon: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle.

Színes fa ‒ Justyák Brigitta, 8. o., I. helyezett, Létavértesi Arany János Ált. Isk., felkészítő tanár: Máté József 

Lapszámunkban az erdélyi magyar 
oktatás helyzetéről olvasható beszélgetés, 
a határon túli magyarok iskolai drámája 
a nyári beszélgetés óta újabb jelenetekkel 
gyarapodott, szívszorító, hogy a dráma 
nem a tanórákon zajlik, ott volna a helye, 
hanem hivatalokban, és ennek a kultúrpo-
litikai, nemzetpolitikai drámasorozatnak 
sehogy sem akar vége szakadni. 

Holott idehaza is túl sok történet zajlik 
az iskola ügyében az iskolán kívüli tereken. 
Hiszen például a diákok és a tanárok túl-
terhelése nyilvánvalóan nem a diákok és a 

tanárok érdeke. De még csak nem is a jó 
iskolában érdekelt társadalomé. 

De hát mégis csak tanévkezdés van, 
illetve volt, a lapszámunkban található 
képek, diákfogalmazásokból való idézetek 
aranyfedezetek volnának a jóra: mennyi 
érték, munka, tehetség, igyekezet van 
egy-egy ecsetvonás, szín, forma, gondolat 
mögött! Nekünk ez volna az ajánlatunk az 
új tanév szellemi keretéül.  

2017. szeptember 27.                                        
Takács Géza  
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KÉT TANULMÁNY A HAZAI PÉNZÜGYI 
KULTÚRA ÉS OKTATÁS HELYZETÉRŐL      
Új irányzatok a zenei nevelésben
A középiskolások szüleinek infokommunikációs 
attitűdje
A tanulási zavarok iskolai kérdései (vita)
Második EKE OFI-kerekasztal az olvasáskultúra 
kérdéseiről
Romani nyelven az etikaóráról
Szemle, Napló

KAPOSI JÓZSEF: BESZÉLGETÉSEK  
ÉS REFLEXIÓK A ROMÁNIAI MAGYAR 

OKTATÁS HELYZETÉRŐL
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MAGYAR
PEDAGÓGIAI
TÁRSASÁG

élet és iskola, élet-iskola, életiskola, iskola és élet, iskola-élet, iskolaélet

A fa ezer arca
Mondatok egy fogalmazásverseny legjobb munkáiból

„Lehetne belőle azonban a magas árboc törhetetlen cölöpje is, amit a szél és 
a magasra felcsapó hullámok ostromolnak őrjöngő tengeri viharok idején. 
Bármi lehetne, amivé csak az ember formálni akarja. Akár egy kincsekkel 
telepakolt, elrejtett kincsesláda is a föld felszíne alá ásva.” (Dian Vivien, 8. 
o., I. helyezett, Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.,  
Szolnok, felkészítő tanár: Horváthné Czakó Edit)

„Olyan hat éves lehettem. Pont azon a napon halt meg a nagyapám. Egész 
nap ültem a szobában, és sírtam. Ekkor jött anyának az az ötlete, hogy ül-
tessünk egy fát, 'nagyapa fáját', ezzel jelképezve, hogy örökre velünk él az 
emlékeinkben.” (Zsigri László, II. helyezett, 8. o., Szászbereki Kolping 
Katolikus Ált. Isk., felkészítő tanár: Olaszné Kurdi Judit)

„Régóta járok már Dr. Underwood-hoz. Neves pszichológus és nagyon kel-
lemes ember, még ha kicsit fura is. A dolgozószobájában van egy kép a fa-
lon, amely nekem mindig is szemet szúrt. Egy tölgyet ábrázol, egy nagyon 
egyhangú tájon, egy borzalmasan unalmas faluval a háttérben. Egyszer 
megkérdeztem, miért tart egy ilyen képet a falán? Meglepően hosszú vá-
laszt kaptam.” (Magyar Júlia Eszter, II. helyezett, 8. o., Szentendrei Barcsay  
Jenő Ált. Isk., felkészítő tanár: Kónya Emőke)  

„Mint egy fa gyökerei nélkül, mi sem létezhetnénk felmenőink nélkül. Ha 
egy fát kivágnak, az olyan, mintha egy egész családot pusztítanának el.”
(Gulyás Eszter Csenge, 7. o., Szandaszőlősi Ált. Isk., Műv. Ház és AMI, 
felkészítő tanár: Hernádi Andrásné)

„Mivel nem volt mit tenni, elképzeltem, ahogy nézek le a nagy hülye 
fámról rád. Te a pitypangok között fetrengsz, az orrodat túrod és nevetsz. 
Aztán a kép valóra vált. Megjelentél te, az orrtúrás, a nevetés és a 
pitypangok.” (Pecze István, különdíj, 7. o., Gödöllői Petőfi Sándor Ált. Isk., 
felkészítő tanár: Kis Tibor)     
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