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Emlékeztető

az Iskolatanács 2019. február 12-i üléséről
Jelen voltak:
Osztályok

Diákok

Szülők

Bermuda

Lakits Hanna, Szániel Marcell

Bartal Andrea, Királyhegyi Zsuzsa

Nápol(y)i

–

Weichinger Nóra

AnAnÁsz

Bardócz László, Bilicz Benedek

Pintér Éva

Anonym

Illés Bálint

Konczné Bogdán Szilvia

Főn-X

–

Kárpáti Adrienn

pacman

–

Kalyó Ildikó

ReZsó

–

–

ALBAtrOsz

–

Nagy Erzsébet

chill

Gáspár Gréta

Keller Barbara

RobInHood –

Gonda Judit

Dimenzió

–

Nyárádiné Radics Györgyi

káró

–

–

STORNO

Józsa Boldizsár Bese, Máté
Anna, Péter Luca

Szekeres Júlia

MárkA

–

Kiss Erika

Maszk

Szota Martin

Sztrókay Hajnalka

MIQN?!

–

Séra Noémi

Guru

–

Mályi Gábor

MáGia

Rozs Barbara

–

Zserbó

–

–

Tanerők

Diósi Alojzia, Geiszler Anna, Gáti Emese, Kováts Lívia, Matejka István

Vendég

Sándor András gyakornok

Levezető elnökök: Gáti Emese és Matejka István
Napirendi pontok:
1. Ebédlői etikett – ehhez FaNaMa ad írásbeli anyagot, melyet a levél végén olvashattok. A
fő cél az, hogy a diák IT-tagok az osztályidőkön komolyan foglalkozzanak a témával. (Egy
példa: 150 villa tűnt el az ebédlőből.) : 10 perc
2. A Média Kommandó beszámolója : 10 perc
3. A Fal projekt bemutatója – az ötlettől a megvalósításig : 20 perc (helyszíni bemutatóval)
4. Az idei Egészségnap szervezése
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És ami történt:
1. A diákkonyha és az ebédlő használata, avagy ebédlői etikett. Fancsaliné Nagy Marianna
kérését tolmácsoltuk, mert szükségünk van a diák IT-képviselők
segítségére, hogy a diákkonyha
használati etikettjének hírét vigyék el az osztályukba. Kérjük,
hogy osztályidőn olvassátok el a
Házirend 7. sz. mellékletét Az étkezde és a diákkonyha használatáról. Most csak egy részt idézünk: Minden használónak az általa használt edényeket, eszközöket el kell mosogatnia (az elmosogatott edényt a szárítóra tenni),
le kell törölnie a pultot, asztalt,
a mikrohullámú sütőt kitakarítania, a szemeteket, ételmaradékot, csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőkbe (műanyag, fém,
nem koszos papír) vagy a hulladéktárolókba tenni. Sajnos nagyon sokan nem mosogatnak el maguk után, és szemetet vagy ételmaradékot hagynak a közösen használt területeken. A konyhai személyzet nem azért van, hogy ezeket eltakarítsa, bár eddig is igyekeztek rendben tartani, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre romlik a helyzet, ahelyett,
hogy javulna:(.
2. A Média Kommandó beszámolója következett. Koncz Bogdán Szilvia kérte, hogy a
szülő képviselők kérjenek öt percet a szülői értekezleteken, és számoljanak be az Iskolatanács munkájáról. Javaslatára a résztvevők post it lapokra írták fel, mit jelent számukra
az IT. Szilvi hamar el is készített egy szófelhőt, melyet csatolok. Két film készítését tervezzük: az egyik a Fal projektet mutatja majd be az ötlettől a megvalósításig. Bízunk abban, hogy ez példát és utat mutat az innovátorok számára. A másik film interjúkon keresztül mutatja majd be az Iskolatanács múltját és jelenét. Vágót keresünk!
3. Az üzenő fal ötletét novemberben terjesztette elő Szota Martin. Jó volt a fogadtatás,
megalakult egy remek csapat. Martin most elmesélte, mi a titok. Kitalálni, megvalósítani: kitartani, tárgyalni, keresni, tervezni, engedélyeket beszerezni, anyagot megvenni,
kivitelezni. „Kicsit kevesebb párbeszédre számítottam.” – mondta. Sikerült a tervezetthez képest spórolni, 40 ezer forint helyett 25.350 forint lett végül a költség. Milyen a fogadtatás? Feltűnt az embereknek, tágas lett a folyosó, sajnos van már egy lábnyom a falon. Most nincs fenn radiátor, nyáron új kerül a régi helyére. Az idén ballagók lesznek
az első polisok, akik aláírhatják a Falat. Kérünk mindenkit, vigyázzon a Fal tisztaságára.
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Köszönetet mondunk azoknak, akik nélkül a mű nem jött volna létre: Szota Martin, Rozs
Barbara, Péter Luca, Matejka István, Kováts Lívia, Diósi Alojzia, Jóri János, Sörös Gábor,
Kopfer Erzsébet.
4. Az Egészségnap április 17-én, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon hozza majd
lázba a diákokat, a szervező bizottság már most is sziporkázik. Az osztályoktól és a szülőktől számtalan ötlet érkezett, a siker azon múlik, hogy a szülők és a gyerekek mennyire mozgósíthatók. Közös igény, hogy aznap az első három megtartott tanítási óra a tantárgyi lehetőségeken belül legyen kapcsolatos az egészséggel. (A 12. évfolyam számára
a 4-6. órában érettségi felkészítőket szervezünk.) A szervezők folyamatosan terveznek,
szerveznek, előkészítenek, Szota Martin csatlakozott a szervezőcsapathoz.
A következő találkozó ideje: 2019. március 12. Levezető elnökök: Rozs Barbara, Péter
Luca és Szota Martin.
Az uzsonnáról ezúttal is az idei egyik DVP-s csapat gondoskodott. Köszönet érte.
A jegyzőkönyvvel együtt néhány fontos információ:
Minden tag feladata, hogy a találkozó után valamilyen formában tájékoztassa az őt küldő csoportot az IT-n elhangzottakról. Ennek formája lehet körlevél (szülők esetében ez
látszik egyszerűnek), diákoknál emellett az osztályidőn való beszámolás lehetősége.
Ehhez nagyon jól használható a mindenkori jegyzőkönyv, de szerencsés kiemelni az
osztályt inkább érintő részeket, személyes hangvétellel felkelteni az érdeklődést.
2019. február 21.
Kováts Lívia, IT-titkár
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A komikum témakör projektmunkája kapcsán Hámori Ádám a hetedikes
Nápol(y)i osztályból a sokféle feladat mellett készített egy interjút a dumaszínházas Vinnai Andrással. Hogy, hogy nem, a minap arról értesítettek, hogy a ///színház.org meg is jelentette a beszélgetésüket:

„A valóságnál nincs viccesebb”
– Beszélgetés Vinnai Andrással –

Vinnai András színész, író, a Dumaszínház Dekk projektek rendszeresen visszatérő fellépője. Többek között ő írta a Lefitymálva című színdarabot, és részt vett az Álomutazó című musical írásában is. Hámori Ádám, a Közgazdasági Politechnikum Alternatív
Gimnázium 7. osztályos tanulója az interjút a művészetismeret óra keretén belül, a humor témában készítette el.
Hámori Ádám (HÁ) Miért lettél humorista?
Vinnai András (VA) Nem vagyok klas�szikus humorista. Inkább úgy fogalmaznék, hogy humoros zenés-színházzal foglalkozom. Soha nem döntöttem el,
hogy számomra fontos dolog lesz a humor. Ez valahogy jött magától. Gyerekkoromban kaptam egyszer karácsonyra
egy olyan magnót, amivel lehetett hangfelvételeket csinálni, voltak rajta mindenféle effekthangok is; robbanás, nyávogás,
lézerlövések. Olyasmi volt, mint egy kis
hangstúdió. Az egyik osztálytársammal
csináltunk is egy műsort, ami főleg – idézem – „hülyéskedésből” állt. Ez is volt ráírva a kazettára: Hülyeségkazetta. Akkoriban még ilyenekről hallgattak az emberek
zenét meg hülyeségeket. Aztán a középiskola után színész lettem. Mivel nem voltam az a drámai alkat, újra csak a hülyéskedés érdekelt.

rabok. Hasonlóak ahhoz, amit régen kabarénak hívtak, de sokkal modernebbek
azoknál. A másik dolog, ami még nagyon
fontos, az a zene és a hangszervásárlás.

HÁ Mivel szoktál foglalkozni?

HÁ Élvezed?

VA Az utóbbi években szkeccselőadásokat
írtam, amelyeket a Dumaszínházzal közösen mutattunk be. Ezek rövid jelenetekből, dalokból, monológokból álló színda-

VA Amikor közösen találunk ki a színészekkel egy-egy előadást olyan témákkal kapcsolatban, amelyek megmozgatják
az agyunkat, az nagyon szórakoztató. Egy
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humoros előadás akkor működik jól, ha
azok, akik létrehozzák, élvezik az egész folyamatot, és nem csupán vicces dolgokat
próbálnak kitalálni. Amikor az embernek
sikerül magát is meglepnie valamivel, az
nagyon élvezetes tud lenni.
HÁ Milyen nehéz?
VA Ezt a kérdést igazából már meg is válaszoltam az előző mondattal. Amikor az
ember flow-ban van. Amikor áramolnak
az ötletek és csak úgy jönnek a semmiből,
az nagyon könnyű. Amikor viszont „ki
kell találni” valamit, az nem mindig megy
egyszerűen. Például összerakni egy történetet, ami még humoros is, az nagyon
nehéz tud lenni. Olyankor az ember már
nem hülyéskedik, hanem feladatot teljesít,
és ez gyakran a végeredményen is meglátszik. Nem lesz olyan lendületes, érezni
rajta, hogy valaki kitalálta, és az volt vele
a célja, hogy a nézők nevessenek. Ezt jobb
elkerülni, vagy úgy csinálni, hogy ne lehessen észrevenni.
HÁ Mik az eddigi eredményeid?
VA Fiatalabb koromban főleg színdarabokat írtam, amelyek elég sok emberhez eljutottak. Írtam és rendeztem jónéhány
hangjátékot a rádióban. Sok társulattal
dolgoztam együtt. Rengeteg embert megismertem, és van néhány olyan alkotótársam, akikkel barátok is vagyunk. Az előadásainkat szeretik az emberek. Olyan
is van, ami már évek óta folyton teltházzal megy, és a nézők néha már-már zavaróan visítva röhögnek rajta. Nagyon fontos számomra a zene is. Sőt! Egyre fontosabb. Dalokat írok, játszom több hangszeren. Fura, hogy zenéből inkább a szomorkásabbak tetszenek. Az ember egyébként
hajlamos rágörcsölni az eredményeire. Én
arra kezdek rájönni, hogy az eredmények-

nél sokkal fontosabb az, hogy a pillanatban jól érezzük magunkat. Ne rágódjunk
a múlton és ne görcsöljünk a jövőn. Mivel azonban ez elkerülhetetlen, akkor legalább rágódjunk és görcsöljünk viccesen.
HÁ Mennyi szabadidőd van?
VA Most épp úgy alakultak a dolgaim,
hogy kezdtem kicsit belefáradni a sok mókába. Az elmúlt időszakban túl sok előadást csináltunk. Azokon kívül tévésorozatot is írtam, plusz még egy giga-mesedarabot is. Egy kicsit elfáradtam és kiürültem ettől a „sokmindentől”. Viszont ezt
szerencsére megérezte a kulturális gazdasági rendszer, és kaptam tőle egy kis szünetet, hogy mással is foglalkozhassak.
Most épp Bangkokban vagyok, és csodák csodájára nem kell csinálnom semmit. Most főleg zenélek. Vagyis a jelenlegi
szabadidőm száz százalék! Ezt persze nem
mindig könnyű feldolgozni.
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baj, amíg akad más is, aki nevet rajtuk.
HÁ Van valami, amitől félsz?

HÁ Egyébként min szoktál nevetni?
VA Hát szinte bármin! Néha képes vagyok
attól röhögőgörcsöt kapni, ha túl sok ember jön szembe velem az utcán. Szeretek
idétlen figurákat és helyzeteket kitalálni.
Vagyis ezek inkább eszembe jutnak a valóságról, mert a valóságnál nincs semmi
viccesebb.
HÁ Szoktál nevetni a saját poénjaidon?
VA Igen. Talán túl sokat is, de addig nincs

VA Talán attól félek a legjobban, amit már
korábban leírtam. Hogy a dolgok nem
jönnek maguktól, hanem ki kell őket találni. Ezt hívják alkotói válságnak. Ez főleg reggel kilenc és este tíz óra között szokott jelentkezni, de távol lehet tartani bizonyos szertartásokkal. Például azzal, ha
beletüsszentünk egy tükörbe, vagy megpróbálunk úgy futni, hogy a karunk és a
lábunk nem ellentétesen mozog. Ezt mindenképpen érdemes kipróbálni. Futás
közben a bal kar lendüljön előre a bal lábbal együtt, és ugyanígy a jobb kar a jobb
lábbal. A módszer akkor kezd hatni, amikor abbahagyjuk, és megpróbálunk normálisan futni, ahogy a normális emberek
Forrás: https://szinhaz.org/
interju/2019/02/04/valosagnal-nincsviccesebb-beszelgetes-vinnai-andrassal/?fbc
lid=IwAR2owIJOhNFQsCNFf-cr_1ZFIuRv
HAi8KyKKoQbmJepu1dYIv0ztCPFsynM
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Jubileumi túlélő túra
Nem csak a Poli volt 25 éves, de idén lesz 25 éves a túlélő túra is. Ennek örömére még
utoljára nekifutunk, és a régi, klasszikus rendezőgárda (Szmeskó János, TC Rboert
Dawson, Rózsa Géza István Özséb és jómagam) megszervezi az utolsó, a régivágású, a
jubileumi, a kétnapos túlélőt, aztán átadja a stafétabotot az ifjúságnak.
Lesz minden, mi szemszájnak ingere! Barna kenyér és sűrített tej. Löncshús és Sport
szelet. Kemping sajt és kukorica konzerv.
Az első nap végén paprikás krumpli bográcsban. (Lesz vegán is.)
Alvás sátorban és hálózsákban! (Már ha hoztok.)
Exkluziv vendégek, rég látott ismerősök!
És hogy kikkel csaphattok össze? Pár meghívott, aki nem papírkutya, és ha nem lesz
dögrováson, ott fog toporogni a rajtnál, hogy elkenje az ifjúság száját, és a második nap
végén elnéző és szánakozó mosollyal törölje le arcukról a vigyort:
Jimmy, a klasszikus túlélők örökös bajnoka. Ha indult – nyert.
Molnár Lajos (ex-pedagógiai vezető), aki nem ismert vesztett meccset, még ha a csapata bele is halt.
Colin Hackett, aki nem azért jött, hogy nyerjen.
Bucsai András és Récsán Gábor, Bucsi és Recsi (ex-W osztály), akik nélkül nehezen
lehetett elképzelni bármilyen hülyeséget akkoriban.
A Törtető Tanerők Láng Andrea (ex-polis testkultúratanár) vezetésével, kontra Szenior Ifjúság!
Írjátok be a naptárba: május 10-12.
Részletek hamarosan!
Kocsis Péter ex polis informatikatanár
[örök túlélő – a szerk.]
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A ReZsó osztályban Praktikus tanulás órán körbemesélés volt a feladat, mindenki írt egy kezdőmondatot, a mellette ülő folytatta és így tovább. Ügyelni kellett a
szövegösszefüggésekre, a koherenciára. Az elkészült „művek” itt-ott megdöccentek,
javításra szorultak. Ez volt a kezdőmondatok kitalálóinak feladata. Bálint Marci
egészen új szöveget hozott létre. Íme:

A gyurma és a ketrece
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
gyurmafigura. Ez a gyurmafigura már jó
ideje igencsak nyomott volt. Valószínűleg
azóta, mióta gazdája egy szekrénybe zárta
el, hadd élvezze saját társaságát. Hogy pontosan mikor történt ez, azt már senki se
tartotta számon; tudniillik egy sötét szekrényben nincs mihez viszonyítani az időt.
Az csak úgy vánszorog, mint az öregember,
akinek a létezéséről még halála előtt kezd
megfeledkezni a világ, melynek egykor építő tagja volt.
A markáns különbség azonban pont a
végaktusból adódik: az öregember meghal,
de az idő nem. Az mégis csak tovább cammog, ameddig létezik a létezés, mely még

ennek az elhagyatott szekrénynek a belsejét
is eléri. Ebből a létezésből és hősünk eszéből pedig óhatatlanul következtek a gondolatok. Azok a torz lények, amelyek a szekrény sötétjében mindig a reménytelenség
felé mutattak, majd később taszították hordozójukat. Nem volt menekvés hangjuk
elől, ahogy egyre csak suttogták: „Mi értelme ennek? Itt szenvedsz, már ki tudja, mióta és mi végre. Az se biztos, hogy valaha
kivesznek ebből a szűk cellából, hogy valaha adhatsz egy kis örömöt, hogy valaha leszel valami értelemteli! Mi végre hát várni?”
Ilyen gondolatokkal a fejében gyakran
tapintgatta egyetlen rabtársát, a feltérképezhetetlen gyurmamasszát. Ő sose beszélt. Éppen elég volt puszta jelenléte, mely
mindig emlékeztette a rabot, hogy miből keletkezett. Valaha ebből a masszából
gyúrták őt is. Valamikor ebbe a masszába fog visszatérni, ha teremtője úgy akarja.
Már ha az akar vele bármit is. Mert bizony
megvolt rá az esély, hogy itt fog létezni,
ameddig a szobát, a nagyobb és beláthatatlan otthonát le nem rántja valamilyen hatalmasabb erő a semmibe. Egyszer minden
és mindenki meghal, ez törvényszerű.
De miért ne halhatna ő meg már most?
Igazán nem nehéz mutatvány, pusztán
egyesül a mellette elterülő masszával. Beléolvad és eggyé lesz vele, hogy később akár
abból születhessenek új, boldogabb teremtmények. Milyen szép is lenne ezt a terhet, a
kínzó gondolatokat megképző tudatot csak
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úgy ledobni, mint egy elhasznált kabátot.
Történjék hát meg! Eleinte ettől is félt,
mint ahogy az ember minden új gondolattól fél, ha már a tapasztalat falai kellőképpen megszilárdultak elméjében. Falakat bontani mindig ijesztő, de fontos feladat – ezt ő is tudta. Ha eddig nem történt
semmi, ezután se fog, mert nincs mit tenni,
és nincs miért tenni.
„Történjék hát meg, ami tud, és kell neki,
mert akarom!” – ezzel pedig nekirugaszkodott a masszának.
Ebben a pillanatban azonban elkezdett
rázkódni a cellája és ragyogó lámpafény
szivárgott be az egyre növekvő nyílásból.
Amint a fény sokkja elillant gyurmánk tudatából, meglátta gazdája arcát. Csodálkozóan tekintett le teremtményére – láthatóan már elfeledkezett róla – azonban mégis
örült, hogy láthatja. Nyomban el is kezdett
játszani vele. A masszából új figurákat, új
formákat és új jellemeket alkotott. Órákon
keresztül játszadoztak, miközben gyurmafiguránk (az Első mind közül!) kissé félve,
de nagy lelkesedéssel ismerkedett társaival.
Idővel eljött a játék vége, és a figurák
visszakerültek a szekrénybe. Most azonban
már nem követte ezt az időtlen időkig tartó szomorúság; épp ellenkezőleg! A gyurmafigurák immáron ösztönösen játszottak együtt.
Az Első nem győzte áldani teremtőjét,
hogy megismerhette, majd megszerethette társait. Volt közöttük egy, aki kifejezetten
felkeltette az érdeklődését; szép, domború
és jószívű volt. Meghallgatta az Elsőt és érdeklő tekintettel fürkészte múltbeli, kusza
és rettentő érzelmeit. Az Első pedig imádta
ezt a szeretetet. Új állapotba került, olyanba, melynek gondolataitól ezután ugyanúgy nem tudott menekülni, mint egykor
halálvágyától. Minden részecskéjével egyesülni akart társával, hogy együtt valami tel-

jesen új, közös teremtményt hozzanak létre.
Azonban ezt az álmot ugyanaz a tündöklően rikító, hirtelen növekvő fény zúzta
szét, mely egykori depresszióját megszüntette; a gyermek ismét játszani akart. Kreativitását új köntösben kívánta megformázni, így mohón megfogta valamennyi teremtményét, és egyetlen gombócba gyúrta, majd újakat kreált. Csak az Elsőt hagyta meg. Talán azért, hogy még sokáig nosztalgiázzon rajta, talán kifejezetten szórakozni akart szenvedésén – erre csak ő sejtheti a választ. A tény az, hogy Első túlélte a mészárlást, melynél nagyobb fájdalmat el se tudott volna képzelni. Nem tehetett semmit.
Az új társai nem bizonyultak sokkal rosszabbaknak elődjeiknél, de mégis mások voltak. Borzasztóan máshogy és
másmilyet játszottak, mely az Elsőtől felfoghatatlanul távol állt. Nem foglalkozott
sokat az új szabályok megértésével, el volt
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foglalva múltja siratásával, egykori szerettei gyászolásával. Majd visszatértek régi barátai; azok a gondolatok. Semmit nem változtak: ismét harsogták, hogy „az élet szenvedés, és ezért értelmetlen. Talán akkor jártál volna a legjobban, ha még idejében véget vetettél volna neki – nem kéne most
szenvedned. Most először legyél végre bátor és történjék meg, aminek meg kell történnie!”
Maradt még most is egy kevés személytelen gyurmatömb, ami ott foglalta a teret a
szekrény sarkában. A többiek mélyen elfelejtkeztek létezéséről; szorongató volt akár
csak ránézni az élettelen testalapra, nemhogy gondolkozzanak rajta. Az Első azonban mindig a közelében ólálkodott, gyűjtve
a bátorságát, hogy beleugorjon.
Egyszer aztán végleg megunta múltja hiányát jelenében; ideje volt átadni magát az
alapanyagnak, hadd legyen legalább abban
hasznos. A társait talán nem kapja vissza,
de legalább nem kell szenvednie. Beleugrott hát a masszába, és szinte úszott, hogy
az minél mélyebbre nyelje. Hirtelen azonban húzni kezdték hátulról – a társai voltak. A mostani társai. Kiszedték tudatát
hordozó fejét, végtagjai viszont teljesen elvesztek a tömbben. Újat kellett csinálniuk,
önerejükből.
Az Első persze egyáltalán nem értette, hogy miért teszik. Ösztönösnek tűntek, és azok is voltak; bennük még működött az életösztön és lám, milyen remek
módon, milyen leleményesen építették újjá
a testét. Ezzel pedig megértette; bármen�nyire is mások ők, lényük nagyon is hasonló az övéhez. Elvégre mikor még boldog
volt, ő is ugyanígy küzdött volna szeretteiért. Ez talán azt jelenti, hogy őt is szeretik?
Érteni akarta mindezt, érteni akarta a működést, mely irányítja a pánikjukban műremeket alkotó gyurmaembereket. Érteni

akarta magát is, a szekrényt és bezártságának pontos okát.
Már akkor sejtette, hogy sok kérdésre soha nem fog választ találni. Viszont ő
adott választ; társai különös kísérlete után
mindent kikérdeztek tőle, és nem győztek
ámulni a sok új gondolattól, melyek most
már bennük is kavarogtak. Már ők is érteni akarták a világot, így páran leültek a
szekrényben egy körbe és ott elmélkedtek.
Mások a szélekhez bújtak és eddig soha át
nem élt alapossággal tanulmányozták ketrecük felépítését. Mindenki gondolkodott,
mindenki más-más utakon próbálta igazán
érteni környezetét.
Így ment az idő egy darabig. Most közel
sem vánszorgott, mint régen. Most úgy futott, mintha új életet kezdett volna. Mindenkinek cikáztak a gondolatai egymásba, majd mikor megosztották ezeket, hatalmas háborúkat vívtak egymással. Valaki
azt mondta, hogy a szekrényből ki kell jutni és be kell kebelezni az egész szobát. Más
azonban a szekrény-létet egy jogos állapotnak ítélte meg, melyből kitörni fölösleges
mohóság lenne, ami valójában nem szülne
boldogságot. Egy harmadik szerint pedig
az egész szekrény csak egy hallucináció, és
valójában ők mind egy hatalmas gyurmatömbben tömörülnek, ahonnan soha nem
fognak tudni kijutni.
Az élet onnantól más irányt vett; az eddigi ösztönös játékokat felváltották a gondolatok harcai, bukásai és diadalmai. Törekvések az objektív világ megértésére. Az
Első pedig mindezt ámulva nézte. Rájött
ugyanis, hogy társai elődjeikhez egy dologban igencsak hasonlítanak; ugyanúgy szeretnek gondolkodni. Gondolataik viszont
teljesen mások voltak. És pont ez volt bennük olyan hátborzongatóan remek.
Bálint Bálint Marcell (ReZsó)
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INTERNATIONAL HAIKU COMPETITION
2019
The 9th International Haiku Competition is organized by Poli.
The participants this year are Slovenia and Hungary.
The prize-winning and shortlisted poems will be published in a booklet.
Closing date: 20 March
Prize ceremony: 5 April (Poli, Budapest)
Send your poems to your English teachers.
We are also looking for hosts for 10 students (17-18 years old) coming from Gimnazija
Vič, Ljubljana. They will be staying in Budapest from 4-7 April.

Haiku is a three-line, seventeen syllable, Japanese poetic form.
Each line has an exact number of syllables. It is also required to ’suggest’ a single
season. It might be directly, by using a word like ’snow’ for winter, or indirectly, by tone,
imagery etc. The poems should be written in English.
first line 5 syllables
second line 7 syllables
third line 5 syllables
total: 17
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Irodalmi háziverseny
Februári forduló

A beadás határideje: 2019. március 4., hétfő
1. Szóalkotás (6 pont)
I. Fejezd ki a megadott jelentéseket egy olyan szóval, amely tartalmazza a TÁR betűsort! Írd a megfelelő szót a pontvonalra!
A) országokat elválasztó képzeletbeli vonal: .........................................
B) megbeszél, tanácskozik: ............................................
C) húros, pengetős hangszer: ............................................
II Alkoss az alábbi szó betűiből egy-egy olyan toldalék nélküli szót,
amely megfelel a leírásnak! Nem kell felhasználni minden betűt.
hempereg
A) két szótagos ige: ..........................................
B) két szótagos köznév: ..........................................
C) igekötő: ..........................................
2. Szövegértés (3 pont)
Tegnap a bátyámmal és a barátommal moziban voltam. A film nem
tetszett nekem, mert nagyon elfáradok, ha a hallott idegen szöveget
nekem kell lefordítani. A főszereplő színész ugyan a barátom kedvence, de én még egy
filmben sem láttam.
A fenti mondatok alapján a következő állítások közül melyek igazak biztosan? Karikázd
be ezeknek az állításoknak a betűjelét! Vigyázz, nem mindegyik mondatot kell megjelölni!
A) A barátomnak tetszett a film.
B) A főszereplő színészt mindnyájan ismertük.
C) A testvérem, akivel moziban voltam, idősebb nálam.
D) A barátomnak nem az a kedvenc színésze, aki nekem.
E) A barátom rendszeresen jár moziba.
F) Nem szinkronizált filmet láttunk.
3. Radnóti Miklós Altató (4 pont)
Olvasd el figyelmesen feladat címében szereplő verset, majd oldd meg a rá vonatkozó
feladatokat!
a) Az alábbi kifejezések közül melyik kettő illik leginkább a versre? Húzd alá ezeket!
hajnalodik / éjszaka / vihar előtt / napfogyatkozás / nyárutó
b) Melyik az a költői eszköz, amelyik nem jellemző a versre? Húzd alá a megfelelőt! halmozás (felsorolás), megszemélyesítés, ismétlés, hasonlat
c) Jelöld meg aláhúzással az alábbi állítások közül az egyetlen hamisat!
A vers hexameterekből áll, a sorok végén páros rímekkel.
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A „hideg érem” kifejezés a versben a hold metaforája.
A versben kevés a mozgást jelentő ige, s ez a művet inkább leíró jellegűvé teszi.
4. Melyik magyar város neve latinul (10 pont)
1. Arrabona? 2. Sopiane? 3. Scarbantia? 4. Savaria? 5. Partiscum?
6. Solva? 7. Ad Flexum? 8. Aegopolis? 9. Alisca? 10. Matrica?
5. Kérdésözön (17 pont)
a. Mikor készült el – Steindl Imre tervezésében – az Országház?
1875; 1904; 1938
b. Ki tervezte Pártos Gyula társaságában az Iparművészeti Múzeumot?
Pollack Mihály, Lechner Ödön, Ybl Miklós
c. Ki fordította le először a Bibliát teljes egészét magyar nyelvre?
Apor Vilmos, Károli Gáspár, Pázmány Péter
d. Melyik magyar festő festette az Ásító inas és a Rőzsehordó nő című festményt?
Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Zichy Mihály
e. Mikor nyílt meg a Nemzeti Színház?
1837, 1861, 1905
f. Megközelítőleg hány magyar hímzésfajta létezik?
5, 12, 18
g. Hány tagú volt kezdetben a már kulturális örökségnek számító 100
tagú cigányzenekar?
95, 100, 140
h. Ki az író: Grant kapitány gyermekei, A rejtelmes sziget?
Dickens, Hemingway, Twain, Verne
i. Kinek a hőse Szindbád?
Déry Tiboré, Kosztolányi Dezsőé, Krúdy Gyuláé, Tersánszky Józsi Jenőé
j. Ki írta A kút és az inga című novellát?
Babits Mihály, Borges, Poe, Wells
k. Kinek a műve a Menni vagy meghalni című regény?
Böll, Christie, Mann, Rejtő Jenő
l. Kinek a műve az Anna Karenina?
Csehov, Gorkij, Dosztojevszkij, Tolsztoj
m. Kinek a könyve az Üvöltő szelek?
Bronte,Anne; Bronte, Charlotte; Bronte, Emily; Mme de Stael
n. Kinek a verseskötete: A menekülő Élet?
Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső, Vajda János
o. Kinek a műve: Moby Dick vagy a fehér bálna?
Knight, Eric; Melville, Herman; Twain, Mark; Verne, Jules
p. Melyik angol író regénye a Moll Flanders?
Bronte, Emily; Defoe, Daniel; Golding, William; Swift, Jonathan
q. Ki írta A nagy Gatsby című regényt?
Fitzgerald, Scott; Heller, Joseph; Kerouac, Jack; Mailer, Norman
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Poli-logi

Februári forduló
1. Sherlock nyomoz
Sherlock Holmest többször is felkérte a Scotland Yard egyik detektívje, hogy segítsen neki megoldani
egy-egy rejtélyes bűnesetet. Holmes
mindig örömmel fogadta az ilyen
felkéréseket, és meg is oldotta a kilátástalannak látszó ügyet.
A) feladat: Történt egyszer, hogy
egy gyémántlopási ügyben a gyanúsított, aki már többször került a
rendőrség látókörébe, azt állította,
hogy „Tudom, ki lopta el a gyémántot!”, de nem volt hajlandó többet
elárulni. Tudták erről az emberről,
hogy ha bűnös, akkor sosem mond
igazat. Mikor Holmes meghallotta ezt a felügyelőtől, azonnal kijelentette, hogy nem ez az ember lopta el a gyémántot.
Honnan tudta ezt Holmes?
B) feladat: Nem sokkal később ugyanebben az ügyben két gyanúsított került a rendőrség látókörébe, Simlis Bill és Nagyszájú Jack. Megbízható szemtanúk állítása alapján
biztosak voltak a rendőrök abban, hogy az egyikük a tolvaj, a másik pedig ártatlan. A
következőket vallották: Simlis: Nem a Nagyszájú lopta el a gyémántot. Nagyszájú: Simlis lopta el a gyémántot. Ez a két ember is ismert volt a rendőrség előtt, így tudták róluk, ha valamelyiküknek benne van a keze az ügyben, akkor az hazudik. Holmes ezt az
ügyet is rögtön megoldotta, és azt is megmondta a felügyelőnek, hogy a másik gyanúsított hazudott-e a kihallgatáson (hiszen ez a későbbiekben fontos lehet). Ki lopta el a
gyémántot, és igazat vagy hamisat állított-e a másik gyanúsított?
2. Atom Anti és Ármány Ádám esete

x+

24
 −25
x
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3. Négyzetek
Két nagy és egy kis négyzetet az ábrának megfelelően rajzoltunk egymás mellé.
Hány négyzetcentiméter a sötéttel jelölt terület nagysága,
ha a nagy négyzetek oldalai 2
cm, a kis négyzet oldalai 1 cm
hosszúságúak?
4. Gyümölcsöző kapcsolatok
Egy cég eladója, aki háromféle déligyümölcs eladásával volt megbízva, így számolt be
napi munkájáról:
„Negyven érdeklődővel tárgyaltam, közülük 15 semmit sem vett, 15 vásárolt ananászt,
12 banánt, 10 pedig citromot. Hatan vettek ananászt és banánt, egy vevő vásárolt banánt és citromot, hárman távoztak ananásszal és citrommal.”
Mi a véleményed a fenti beszámolóról? Válaszodat az adatok részletes elemzése alapján
indokold meg!
5. Oldd meg a képen látható talányokat! Figyelmesen tanulmányozd az ábra részleteit!

A megfejtéseket március 8-ig (péntek) adjátok Kováts Lívia tanárnőnek
személyesen vagy ímélben (livia@poli.hu). A nyolc feladat (1/A, 1/B,
2/a), 2/b), 2/c), 3., 4., 5.) közül ötöt kell helyesen megoldani a jeleshez.
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Január végén jelent meg Horgas Tamásné interjúkötete Sikeres magyar diszlexiások címmel. Az alábbi írás ott található.

Dragomán György: A belső ritmus
Hányszor mondták nekem: figyelj oda
jobban, írjál szebben. Hogy emlékszem az
érzésre, ahogy szorítom a ceruzát, próbálom kanyarítani a betűket, egyik se olyan
lesz, a ceruza mintha vasból volna, húzza
a kezem, fáj az egész karom, a vállam és a
gerincem.
A tollbamondástól félek a legjobban.
A toll túl vastag az ujjaim között, folyton
ki akar fordulni, a hegye a papírba akad,
folyton pacákat köp a vonalakra. Pedig
anya a saját aranyhegyű tollát adta nekem,
hátha azzal könnyebben megy. Nem megy
könnyebben, ugyanolyan nehéz, sőt, még
nehezebb, mintha egy láthatatlan kéz fogná a toll végét és direkt a rossz irányba
húzná. Egymás után hangzanak el a szavak, rohanok utánuk, de nem tudom utolérni őket, a betűk nem úgy kanyarodnak,
ahogy kanyarodniuk kellene. Próbálok a
padra támaszkodni, valahogy beletámasztani a könyököm, hogy ne legyen olyan
nehéz a toll, a pacák szétdörzsölődnek.
Már nem tudom, hol tartunk, két l vagy
hosszú ó, már úgyis mindegy, megpróbálom kiradírozni, amit elrontottam, a tintát
nem viszi a radír, pedig a kék felével radírozok, a papír átlyukad.
Végre vége. Belesüllyedek a padba, azt
kívánom, hogy legyek átlátszó, hogy tűnjek el, ne legyek ott. Hogy ne lásson meg a
tanító néni, hogy ne vegyen észre.
A pálca felemelkedik, a tanító néni rámutat valakire, hogy vigye ki szépen a füzetét. Nem is tudom, kire, a lényeg, hogy
nem rám.
A pálca felemelkedik, megint nem rám
mutat, de én akkor már érzem, hogy nem

fogom megúszni. A tenyerem nézem, a
pacákat a bőrömön.
A nevemet hallom, felnézek, a pálca
rám mutat. Legszívesebben a hátam mögé
dugnám a füzetet, elbújnék, elszaladnék.
Felállok, elindulok, viszem. A füzet súlyos, a lábam súlyos, a padló mocsár, lassan gázolok. Leteszem a tanító néni elé.
Nem nézek rá.
A tanító néni belelapoz a füzetbe. Nézi.
Sóhajt, azt mondja, most az egyszer
nem ad rá jegyet, de holnapra írjam újra.
Örülnöm kéne, de tudom, ez mit jelent,
egész délután ezt fogom írni, a toll akadni
fog és pacázni, a kezem fájni fog, sose le-
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szek kész. Sose lesz olyan a füzetem, mint
az eminens szépíróknak van.
Sose lesznek gyöngybetűim.
Kicsengetnek, visszakapom a füzetem,
megyek a helyemre, az egyik lány rám
mosolyog, azt kéri, hadd nézze meg a füzetem. Nem akarom adni, de kikapja a kezemből.
Olyan az írásod, mint egy
varangyosbékáé, kiáltja, felmutatja az
egész osztálynak, békaírás kiáltja, békaírás.
Mindenki körém gyűl, a füzetem akarják, kérem vissza, nem adják, nézik, szörnyülködnek, béka, béka, varangyos béka,
kántálják, felugrom, elkapom, húzom, ők
is húzzák.
A füzet elszakad, ez azt jelenti, hogy
másnapra az egészet le kell majd másoljam.
Órákig fogom másolni, estéig, éjszakáig.
A gondolattól is fáj a kezem és a karom.
Sírásra görbül a szám, de tudom, nem sírhatok.
A füzetem a padba dugom, a pad vasához dörzsölöm a tenyerem, várom, hogy

elmenjenek, várom, hogy békén hagyjanak.
Évekig olvasni is alig tudok, nem értem, mik a betűk, inkább megtanulom fejből az olvasmányokat hallás után, és mikor rám kerül a sor, csak tolom az ujjam
az oldalon és mondom fejből a szavakat.
Az első idő az iskolában totális szenvedés,
rettegek, hogy ne kapjak körmöst, nehogy
kiderüljön. Aztán egyszer annyira félek,
hogy nem fog menni, annyira kínlódom,
hogy tudjak valahogy mégiscsak olvasni,
hogy átprogramozódik valami az agyamban, és egész bekezdéseket egyszerre látok
és értek meg. Innen visszafele haladva valahogy megtalálom a szavakat és a betűket. Onnan kezdve falom a könyveket, de
tudom, nem olyan vagyok, mint a többiek, másként írok, másként olvasok. Ha a
betűk megvannak, a sorrend nem számít,
pokoli figyelem kell hozzá, hogy egyenként lássam őket. (Ez kicsit máig így van.)
A stressztől hadarni kezdek, megváltozom. Onnan kezdve azt is mindenki
mondja, hogy beszéljek lassabban. Mintha ez olyan egyszerű lenne - nyilván azért
hadarok, mert gyorsan akarok beszélni.
Olvasni jó, falom a könyveket, szinte gyorsabban bárki másnál, de az írás továbbra is küzdelem. Anya próbál segíteni,
órákon át diktál, gyakorlunk. Nem segít,
vagy nem sokat, de csináljuk. Hogy a hadarás micsoda, azt senki se tudja. Nem tudom elmagyarázni senkinek, hogy nincs
lassúság és nincs gyorsaság, egy másfajta
ritmus van, egy másfajta, érdesebben beszívott, kapkodóbban kifújt levegő van.
Anya se érti, színészekkel beszél, tőlük kér
tanácsot, artikulációs gyakorlatokat csinálunk. A legrosszabb a ceruzázás. Nagyon egyszerű. Beteszek a számba egy ceruzát keresztbe, az ajkaimmal megszorí-
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tom, úgy beszélek. Demosztenészre gondolok közben, a szívem legeslegmélyéből
gyűlölöm őt is, és a kavicsait is. Ceruzával
a számban kell felolvasnom az olvasmányokat, egy ló vagyok, sötét bányában futok előre, a számban forgácsízű zabla, fáj
tőle a nyelvem, fáj tőle a szám oldala, nem
ér semmit, de csináljuk.
Anya mindig hisz bennem, soha egy
pillanatig se esik kétségbe, azt mondja,
a jegyek nem számítanak, az iskola nem
számít, az számít, hogy olvassak, hogy tanuljak, hogy azzal foglalkozzak, ami engem érdekel. Vadul olvasok, mindent, ami
a kezem ügyébe kerül. Jó tanuló vagyok,
hallás után bármit meg tudok jegyezni,
hadarva mondom fel a leckét. Csak írni
ne kelljen. Közben pedig írni akarok, történetek vannak a fejemben, tudom, le kell
írnom őket. Megtalálom apám írógépét, lassan megtanulok rajta gépelni. Tudom, hogy igazából nincs varangyosbéka
írásom.
Apám és anyám hisznek bennem, bíznak bennem.
A tanáraim is. Akad persze, aki kicsúfol, elrettentő példának állít az osztály elé,
rajtam tréfálkozik, olyan is, aki félrevon,
és azt javasolja, hogy beszéljek lassabban,
meg Demosztenészről magyaráz, de a legtöbben segítenek, azt mondják, a fogalmazásnál a tartalom a lényeg, nem a külalak.
(Sose fogom elfejteni a pillanatot, amikor
a gimnáziumban Csuti Sándorné, csodálatos magyartanárom, meghallgatja a fogalmazást, amit az Antigonéról és a hatalom filozófiájáról írtam, majd megkér,
hogy vigyem ki a füzetem, és amikor belenéz, valósággal elsápad. Onnan kezdve
külön foglalkozott velem, minden erejével
segített, hogy elfogadható szinten megtanuljak helyesen írni.)

Közben foglalkozni kezdek a testemmel, keresem a hadarás belső ritmusát, a
lélegzet ritmusát. A testem segít, súlyzózni
kezdek, jógázni kezdek. Megértem, hogy
az igazi ritmus belül van, azt nekem kell
megtalálni, nekem kell meghallani.
Ma már nem számít, ha elgépelek eztazt, arra való a korrektor. Nem számít
az sem, hogy hadarok, vagy akinek számít, vagy csak az számít, nem én, azzal
nem kell szóba állnom. A belső ritmus az
enyém, ha akarom, még le is tudom lassítani.
Visszatekintve az eddig megtett útra, azt
gondolom, szerencsés voltam, mert a legtöbben azok közül, akiknek a hatalmukban állt volna megkeseríteni az életem, és
gúnyt űzni esendő gyengeségeimből, emberséggel, bizalommal és szeretettel fordultak felém. Nem legyőzni és megalázni
akartak, soha nem kigúnyolni és kicsúfolni, hanem segíteni.
Így lehettem az, aki lettem.
A könyv a sikeresdiszesek@gmail.com címen rendelhető meg.
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Átfogó Warhol-tárlat
Február 20-tól látható az Andy Warhol műveit bemutató kiállítás Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeummal együttműködésben valósult meg.

Mezőlaborcon (Medzilaborce) 1991-ben alapították meg az Andy Warhol Modern
Művészeti Múzeumot, a ruszin származású művész családja ugyanis még az OsztrákMagyar Monarchia idején erről a településről vándorolt ki az Egyesült Államokba. Az
intézmény az elmúlt években a világ 44 országában mutatta be gyűjteményét.
A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum kiállításán a világviszonylatban is jelentős
gyűjteménnyel rendelkező szlovákiai gyűjteményből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak be.
A művész személyes tárgyai, öltözékei közül is szerepel néhány a május 26-ig megtekinthető tárlaton. A gazdag képzőművészeti anyag jó néhány olyan műtárgyat tartalmaz, amely a korszak szimbólumává vált.
Ezek közé tartozik a Marilyn Monroe-t ábrázoló sorozat tíz színvariációban és egy
nagyobb önarckép-válogatás is. A tárlat kuriózuma Andy Warhol keresztelőruhája,
amely sok alkotás mellett most először látható Magyarországon.
Forrás: https://papageno.hu/intermezzo/2019/02/atfogo-warhol-tarlat-erkezikhazankba/?fbclid=IwAR0v_I2E02emEcBfnzTXlzFkKqNEuc2pf1ngkuwN-Dl1ItfvlPb_
d7KN5Q4
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Kiállítások 2019-ben
Jön az első magyarországi Michelangelo-kiállítás.
Többek között Michelangelo rajzait; Rubens,
Van Dyck és a flamand barokk mestereit;
Magritte, Dalí és a szürrealisták munkáit, valamint Brassai fotográfiáit felvonultató kiállítások szerepelnek a Szépművészeti Múzeum és
a Magyar Nemzeti Galéria 2019-es programjában.
A tavaly őszi újranyitás óta a Szépművészeti Múzeum már több mint százezer látogatót vonzott, akik elsősorban a hetven év után
ismét látható Román csarnokra és a megújult állandó kiállításra voltak kíváncsiak –
mondta el Baán László főigazgató. Kiemelte, hogy a Szépművészeti rövidesen nagyszabású időszaki tárlatokkal is jelentkezik: áprilisban nyílik az első magyarországi Michelangelo-kiállítás, a reneszánsz mester harminc rajzával és kortársai – mint Leonardo,
Raffaello vagy Bronzino – további félszáz alkotásával.
Októbertől a korábbi Rembrandt-kiállítás „folytatásaként” a flamand festészet aranykorát megidéző tárlat várja a közönséget mintegy harminc Rubens- és több mint tíz Van
Dyck-remekművel. A Nemzeti Galériában Weininger Andor hagyatékát mutatja be a
Bauhaus 100 című kiállítás, majd a Fortepan fotóarchívum képeiből lesz látható válogatás.
Nyár közepén nyílik a párizsi Pompidou Központtal közösen szervezett, nagyszabású
szürrealista kiállítás, amely a művészeti mozgalom olyan mestereinek alkotásait vonultatja fel, mint Salvador Dalí, René Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso vagy Man Ray.
A maga korában a világ egyik legkeresettebb portréfestőjeként működött a Ferenc Józsefet, XIII. Leó pápát és négy amerikai elnököt is megörökítő László Fülöp, akire kamaratárlattal emlékezik az MNG. Októberben csaknem kétszáz fotográfiát felvonultató Brassai-kiállítással jelentkezik a Nemzeti Galéria, majd az év végén a 20. század egyik
legjelentősebb magyar képzőművésze, a holokauszt áldozatául esett Farkas István előtt
tiszteleg kiállítás.
A Szépművészeti Múzeum által működtetett Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Hajas Tibor és a tibeti buddhista misztériumok kapcsolatát vizsgáló tárlattal indítja az
évet, majd májustól nagy jubileumi kiállítással ünnepli alapításának centenáriumát.
Az óbudai Vasarely Múzeum márciustól új állandó tárlattal, majd a Holdra szállás ötvenedik évfordulója kapcsán a történelmi esemény művészeti vonatkozásait vizsgáló kiállítással készül erre az évre – közölte a főigazgató. Mint hozzátette, a Szépművészeti újranyitásával az intézmény kevesebb külföldi tárlatot tervez, ősszel azonban Tokió legfontosabb kiállítóhelyén, a National Arts Centerben mutatkozik be.
Forrás: https://papageno.hu/intermezzo/2019/01/jon-az-elso-magyarorszagimichelangelo-kiallitas/?fbclid=IwAR1UAhEkkdwKh9YkUD-Y7DAN6FOmnTKxws5ZnL
FB31KKXl2lEdPDnXo-w_Q
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„Új” Van Dyck-kép
A Stuart Mária Henrietta hercegnőt ábrázoló portré megszerzése az intézmény
utóbbi száz évének legnagyobb, 2,1 milliárd forint értékű műtárgybeszerzése.
Anthonis Van Dyck (1599-1641) flamand festő Stuart Mária Henrietta hercegnőt ábrázoló portréjával gyarapodott a
Szépművészeti Múzeum gyűjteménye. Az
intézmény utóbbi száz évének legnagyobb,
2,1 milliárd forint értékű műtárgybeszerzése a magyar kormány támogatásával valósult meg.
A világ festészetének egyik kiemelkedő
alkotása került Budapestre – hangsúlyozta a portré keddi bemutatásán Kásler Miklós, a nemzeti erőforrások minisztere, hozzátéve: Van Dyck korának egyik legkiválóbb festője volt, Rubens tanítványa, de vele

egyenrangú mester.
Felidézte, hogy a fiatal hercegnő portréja a Stuartok Angliájában készült, egy olyan
korban, mikor világtörténelmi változások következtek be, a magyarok például éppen a
török és a szétszakítottság ellen vívták harcaikat.
Baán László, a múzeum főigazgatója közölte: az I. Károly angol király lányát ábrázoló,
1641-ben festett esküvői portré Van Dyck utolsó remekművei közé tartozik. A páratlan
szépségű, egészalakos festmény a 9 éves hercegnő és 14 éves Orániai Vilmos házasságkötése alkalmából készült azzal a céllal, hogy a holland királyi udvarba küldjék – tette hozzá.
Baán László elmondta, hogy a 158 x 108 cm-es festményt a Christie’s aukciósház decemberi londoni árverésén vásárolták meg.
Kiemelte, hogy Van Dyck alkotásának megszerzése történelmi pillanat: ilyen kvalitású műtárgy ma már ritkán kerül a piacra, hiszen a régi mesterek hasonló minőséget
képviselő munkáit többnyire már múzeumok őrzik.
Stuart Mária Henrietta portréját február 18-tól egy erre az alkalomra összeállított kamara-kiállításon láthatja a közönség, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének néhány másik darabjával együtt.
Baán László az MTI kérdésére elmondta: Van Dyck festménye a Szépművészeti Múzeum októberben nyíló, Rubens és a flamand barokk című kiállításában is helyet kap
majd.
Forrás: https://nepszava.hu/3026084_van-dyck-festmenyt-vasarolt-a-szepmuveszetimuzeum
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Pablo Lobato
Pablo Lobato
Patagóniában
született a hetvenes évek elején.
Grafikai tervezői pályafutását
Argentínában, a
La Plata Nemzeti
Egyetemen alapozta meg, majd
öt évig szerkesztői grafikai tervezéssel foglalkozott különböző magazinoknál. Később rájött, hogy igazi
szenvedélye az illusztráció, illetve portrék alkotása. Zenei szupersztárok (pl.
Madonna, Elvis
Presley, David
Bowie, Iggy Pop,
Bob Dylan stb.)
és egyéb hírességek (többek között Einstein,
Ferenc pápa,
Woody Allen,
FridaKahlo és
mások) karikaturisztikus képmásait készítette el. Bátor vonalakkal, határozott színekkel,
jellegzetes vonásokkal, mozdulatokkal, tipikus jegyekkel megragadott figurái, azonnal
felismerhető alakjai napjainkra világszerte ismertekké és kedveltekké váltak.

A februári Poligráf-illusztrációk
Pablo Lobato munkái.
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Hisz tanár ő [Miki] nekünk, de mégsem zsarnok.
A kahoot sok-sok polyént (!) rejt.
Lufifundium [Latifundium helyett]
Instilizálás [internálás helyett]
monokizmus [abszolutizmus helyett]
Inga Birodalom [Inka helyett]
Céh: egyemberes manufaktúra.
Vízalattjáró [tengeralattjáró helyett]
Jóléti hivatal [Közjóléti Bizottság helyett]
Cölibátus: papi hűtlenség
Talmud: a zsidók törzskönyve
Sok a háziasított növény [nemesített helyett].
Dzsihad: belső spirituális harc  harc a kísértetek ellen
Zatamarán [Ramadán] böjt: egy hónapig nem ehetnek.
A lövészárok fogalma: ahol a németek az angolok ellen egy nagy lyukból lőttek ki, később szinte ott éltek.
A homo sapiens Indonéziából népesítette be a Földet.
A magyarok 41%-osra nőttek meg.
Sok különböző benépesítési csoport lett.
Szerbek települtek a déli féltekére.
A reneszánsz egy nagy robbanás volt.
Öt Amerikából származó növény: tök, dohány, kukorica, só, krumpli.
Ne hagyjuk, hogy Lajos nevessen a végén.
A Szatmári békében a kuruc felkelők amnéziát kaptak.
Mi nehezítette a girondisták kormányzását? A girondiak kivégzése.
Csatlakozz te is az Egyenlők Klubjába – nők és angolok kizárva.
Készült a jakobinus párt megbízásából.
Az 1848. március 15-i 12 pontban követelték az uniót Európával.
A „haza bölcse”: Ferenc József.
Deák a passzimizmus elnöke.
Posztrákok harcoltak a franciákkal.
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1867-től ’68-ig létezett.
A posztimpresszionisták elmentek egy másik irányágazatba.
Az avantgárd festészet sok kicsi részletből áll.
Megoldás nincs, csak a halál, ami jön és szépen felemészt.
A vers gyermeki hangvételű.
Rettenetesen érezteti a beletörődést.
Ivan Iljics életének ezen szakaszában már rettentően a periférián volt.
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Műveltségi vetélkedő
Március 26-án, kedden
15:30-kor kezdődik
a hagyományos iskolai
műveltségi vetélkedő
az A/25-ben.
3-4 fős diákcsapatok
részvételére számítunk,
de reméljük, hogy lesz
egy-két tanárcsapat is.
Jelentkezni
2019. március 22-ig
lehet a művészetismeret
tanároknál
vagy a könyvtárosnál.
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