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  A siker útja göröngyös. Közhelyként hat a megállapítás, és mégis ér-
demes elgondolkodni rajta, hiszen legtöbbször, a végeredmény ismeretében 
már elfeledkezünk a siker elérése érdekében kifejtett erőfeszítésekről. Pedig 
néha talán ezen sem árt eltűnődni, különösen olyankor, mikor egy meglehe-
tősen összetett és nagyfokú odafigyelést igénylő pályázati felhívás kapcsán me-
rülnek fel gondok. És ilyennek bizonyult az a kétévente kiírt, immár hatodik 
alkalommal Ezerkilencszázötvenhat címmel megrendezett Kárpát-medencei Gyermek-
rajz Fesztivál, melyre a budapesti József Attila Művelődési Központban került sor 
2006 őszén. A kezdeményezésben rejlő nemes, nevelő szándék egyértelmű, 
hiszen általában még a jelenkori iskoláskorú gyermekek szülei is vajmi keveset 
tudnak erről a világtörténelmi mércével is fontos, az összmagyarság életútját 
jelentősen befolyásoló forradalmi eseményről. A feladatnak való versenyképes 
megfelelést a meglehetősen rövid, mindössze háromhetes időkeret is nehezí-
tette. Különösen így van ez, ha figyelembe vesszük a megfelelő inspirációs for-
rásanyag hiányát is, amelyet a témához kapcsolódó történelmi események 
ismertetésével párhuzamosan, gyakran a gyermekek segítségével, a különböző 
folyóiratokból és a mifelénk ritkaságszámba menő szakkönyvekből búvár-
kodtunk össze. Szerencsére több szülő is segítségünkre sietett ilyen irányú 
igyekvésünkben, de olyanok is akadtak, akik megfelelő beleérzőkészség hiányá-
ban túlméretezettnek, netán fölöslegesnek ítélve a feladatot, akadékoskodásuk-
kal alaposan megnehezítették a gyermekekkel történő együttmunkálkodást.  
A talán nem is remélt arányú siker örömérzésébe ekképp keveredik tehát egy 
adagnyi üröm is. És ezzel, az alkalomhoz kissé szokatlan kitérővel, csupán je-
lezni szerettem volna a képzőművészeti nevelésben rejlő nehézségek egyik 
esetét, elgondolkodásra késztetve ily módon az ügyben érdekelteket. 

Félretéve az aggályoskodást, lássuk a tényeket. A pályázat kuratóriuma 
részéről érkezett értesítés szerint a Kárpát-medence számos tanintézetéből, 
köztük neves művészeti líceumokból beérkezett pályamunkák közül 119 alko-
tást tartott a neves művészekből és művészpedagógusokból álló bírálóbizottság 
érdemesnek arra, hogy kiállítsák, és egyben dicsérő oklevélben részesítsék azok 
alkotóit. És ezekből nem kevesebb, mint huszonnyolc alkotás a kolozsvári 
Apáczai Csere János Líceum diákjainak keze munkáját dicséri, ráadásul úgy, 
hogy a kiosztott 15 egyenértékű fődíjból kettőt iskolánk résztvevőinek ítélt oda 
a zsűri, név szerint az ötödikes Juhos Péter Miklósnak és a kilencedikes Lukács 
Jonathán-Tibornak. Érdemes megismerkednünk a többi, elismerő oklevéllel 

 



jutalmazott diák nevével is: Czégely Evelin, Király Áron, Nagy Tibor, Ráduly 
Emőke, Tóbiás Zsuzsa Anna, Zsigmond Brigitta (5. o.), Szász Ildikó Tímea, 
Miszti Beáta (6. o.), Balogh Álmos, Fazekas Norbert, Hollandus Ágota, Jancsó 
Erika, Orbán Róbert, Túrós András, Zubascu Norbert (7. o.), Bertalan Erika,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bükkös Tünde Enikő, Nagyosi Miklós Csaba, Sütő Szabolcs, Turi Gábor Péter, 
Gábor Lóránd (8. o.), Barra Lóránd, Giriti Zsófia, Kerekes Réka, Szász Sarolta 
és Jangó István (10. o.). 
  A gyermekrajz biennále díjkiosztó, ünnepélyes kiállítás megnyitóján, 
amelyre 2006. december 9-én került sor, ez alkalommal sajnos nem vehettünk 
részt, mivel a meghívó-értesítőt a posta megkésve kézbesítette. 
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Jancsó Erika-Ildikó (VII. osztály): Mint a szép híves patakra… 


