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Emlékeztető 
 az Iskolatanács 2019. március 12-i üléséről

Jelen voltak:

Osztályok Diákok Szülők
Bermuda Lakits Hanna, Szániel Marcell –
Nápol(y)i – Koncz Andrea 
AnAnÁsz Bardócz László, Bilicz Benedek Pintér Éva
Anonym Illés Bálint –
Főn-X – Grits Barbara, Kárpáti Adrienn
pacman Regász Aliz Anna Kalyó Ildikó
ReZsó – –
ALBAtrOsz – Hübner Dorka
chill Gáspár Gréta –
RobInHood Harsányi-Sulyom Anna Goitein Vera
Dimenzió – Baloghné Pék Anita
káró Madarász-Róna Gergely Viktor –
STORNO Péter Luca Hámori Anna, Szekeres Júlia
MárkA – Kiss Erika
Maszk Szota Martin –
MIQN?! Borbély Tünde –
Guru – Mályi Gábor
MáGia – –
Zserbó – –
Tanerők Diósi Alojzia, Gáti Emese, Geiszler Anna, Kováts Lívia, Matejka István
Vendégek Solymosi Máté, Stiller Hanga

Levezető elnökök: Péter Luca (ST), Szota Martin (MS)

Napirendi pontok hozzászólásokkal:
1. Pintér Éva az AnAnÁsz osztály szülőinek képviseletében a következő javaslatot teszi: 
A büfében csak készpénzzel lehet fizetni, és ezzel sok idő megy el, miközben általá-
ban a sor is hosszú. Lenne esetleg lehetőség kártyás fizetésre vagy az ebédnél is használt 
chipes módszerrel fizetésre, vagy bármilyen más technikai megoldással fizetni?
Elhangzott: Böbe igyekszik utánajárni a paypass-os megoldásoknak (App / kártyás / 
chipes fizetési eszköz). Elmondta, hogy a hosszú sor okai elsősorban a lassú kiválasz-
tás, másodsorban a lassú kiszolgálás, mert ő személyre szabottan készíti az ételeket. 
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Nem biztos, hogy rövidebb lenne a kiszolgálási idő az 
elektronikus fizetéssel. Megoldási javaslat: elektronikus 
rendszer bevezetése – rendelési és fizetési felületen, 
probléma lehet az 500 forint alatti fizetés. 
Szavazásra bocsátandó javaslat: Támogatjuk-e, hogy a 
büfében lehessen készpénz nélküli fizetési mód? 
Szavazás eredménye: IGEN: 22, NEM: 0, TARTÓZKO-
DÁS: 10
2. Náray Bendegúz és Mondok Máté beadványa, mely-
ben kérik, hogy minden 16 év feletti, szülői beleegye-
zéssel rendelkező diák bizonyos meghatározott idő-
szakokban kimehessen a Poli épületéből. 
Elsősorban a két nagyszünetben élnének az ebéde-
lés lehetőségével az iskolán kívül. 200 fő feletti aláírást gyűjtöttek össze. Probléma lehet, 
hogy a 16 évesek jelentős része már dohányzik. Megoldási javaslat: zéró tolerancia, 5. 
órai bérletezéssel volna esély ebédszünetre, utána kell nézni a jogi háttérnek. Szankció 
javaslatok: késések következtében visszavonás, szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
Információ a Szent Imre Gimnáziumból: diákok által üzemeltethető volna egy non-pro-
fit büfé,
Megoldás lehet-e a Poliban az étkezési lehetőség bővítése, javítása, hogy ne kelljen étke-
zés céljából elhagyni az iskola épületét? 
Lehetne ételautomata vagy diákbüfé. Nem tud mindenki otthonról ebédet hozni, nincs 
otthon kaja, sokáig dolgoznak a szülők; feledékenység, vonatkésés miatt nincs lehetősé-
ge időben beérni, ezért nem tud bevásárolni.
Nagyi javaslata: az IT-listán megszondáztatni a szülők összességét azzal kapcsolatban, 
hogy támogatnák-e azt, hogy a gyereküket kiengedjük az iskolából, amennyiben nincs 
jogi akadálya?
3. Ortutay Gábor beadványban javasolta, hogy legyen a Poliban csocsóasztal. Borbély 
Tünde képviseli Gábor javaslatát. Közösségépítő hatása lehet, offline üzemmódra nevel, 
feszültséglevezető hatása is van. Tervezett helye: B épület alja vagy a Tornaház aulája.
Javaslat: jobban kidolgozott tervet kérünk a következő ülésre; milyen feltételek mentén 
lehet kivitelezni a népszerű ötletet.
4. Az Egészségnap programja alakul, a szervező csapat beszámolt a készülő programról.
A következő találkozó ideje: 2019. április 9. Levezető elnökök: Gáti Emese és Geiszler 
Anna.
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 kül-
dő csoportot az IT-n elhangzottakról. Ennek formája lehet körlevél (szülők esetében ez 
látszik egyszerűnek), diákoknál emellett az osztályidőn való beszámolás lehetősége.
2019. március 28.

Gáti Emese és Kováts Lívia

H
arsányi-Sulyom

 A
nna (RIH

): 
 Sám

son és D
elila
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1. Barcelona meeting

I had a very fun week in Barcelona. I met 
some nice people and we became good 
friends. This week thought me a lot of 
things about life and how different are 
we people based on our nation. But in 
another way we are just the same.

Of course the more fun part of the week 
was when we, the kids, were alone in the 
afternoon and did sightseeing and some 
events together but the official program 
of the project was nice too. This project 
is for volunteering. In Hungary we did 
some volunteer work with our team and 
i thought we were good at this. Well, as 
we find out the kids there, in Barcelona 
did a lot of things too. It was nice too see 
how they like those things what they were 
doing. We had to did presentation about 
our community service what we did in 
the years. Everybody were talking about 
their volunteer work with a lot of passion 
and like they had fun while doing it. They 
did not think that work was something 
that they had to do. They were talking 
about that if that was something they 
liked to do. I think it is very important 
not to tell them if they had to do it. The 
task is to show them it is something they 
should like to do. To help needy people. 
Any people who needs help. We have to 
help them, because humanity without 
helping these people is nothing. If we just 
does not care about them than who will? 
They are still people, and we can make a 

difference with these projects. I think this 
is why it is important for schools to apply 
project like this. We learn a lot of things 
about how to be better and better human 
through these.

The first part was about how the official 
part was. But I have to mention the 
afternoons with the hosts and friends. We 
had a lot of fun. They showed us the city, 
took us some fun places. My host family 

Barcelona Hosts - Hungarian Guests
A ComServ c. Erasmus+ projekt Barcelonába látogatott január 14. és 18. között. 
Ez volt az utolsó előtti projekttalálkozó. Az utolsóra áprilisban kerül sor a portu-
gál Leiriában. Nagyon jól éreztük magunkat és sokat tanultunk. 

Köszönjünk a barcelonai szervezőknek a remek munkát.
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was very nice. They gave me everything to 
make this week the best for me. Took me 
to restaurantes, to the beach and literally 
everywhere where i just wanted. They 
were so nice that i still don’t know how 
to thank them. I cannot express myself 
in words. We talked about a lot of things 
with them they told me interesting things 
about the city. And I became very good 
friends with my host, Angela. She was 
so nice to me too. We went to shopping 
together, we spent the whole day only 
together. It was a very nice ending of this 
week.

I had a friend from here, because I 
already knew some Spanish from the 
Budapest meeting. She was my guest 
when they came to Hungary, but she 
changed school so she is not in the pro-
ject anymore. But when I told her I am 
here she came to us and we could meet 
again after one year. I cannot tell how 
much I waited this moment. I wanted to 
go to Barcelona with the project to see 
her again, and when it finally happened I 
couldn’t believe it. And from another pro-
ject I knew a Romanian girl who I was 
friend with too. And as it came out her 
father is Spanish and she was in Barce-
lona at the same time as me. So we met 
with her too again. And one of my school 
mates was in Barcelona for holyday so we 
met with him too.

This is all the reasons why I think these 
projects are very nice for us. It changes 
us and shows us that we cannot see in 
other ways. It gives us a little bite of 
every culture. And if we travel with these 
projects we can know the real city not 
that one what the tourists see. It is totally 
different, and way better.

Szokolay Piroska (RIH)

2. My Barcelona experience

 This was my first journey with an 
Erasmus project. I enjoyed it a lot. I 
have been to fantastic places and met 
interesting people.

The day when we arrived I was really 
tired. But I was excited about to meet with 
my host, who I was hosting in Budapest. 
After that we went home, to have lunch. 
It was interesting to see how they eat, 
they don t use butter, but they put tomato 
and olive oil on their bread. Also fun that 
they don t put off their shoes at home. My 
whole host family was really kind to me, I 
liked being with them.

On the first day we went to the city cen-
ter for a sightseeing tour. We have seen 
the cathedral. In the evening I went to a 
dinner, where I met with other Erasmus 
participants.

On the first school day we have made 
presentations about how we do volunteer 
work in our schools. It was great to see 
and share ideas with each other. We also 
had a view on the school. For me it was 
fantastic to see this school, I really like the 
system and how the school community 
works.

During the week we visited other 
volunteer organizations in the city, 
and listened to presentations. We had 
programs to get to know the city better. 
And we also did volunteer work in 
food banks. On the evenings and the 
afternoons we went to the beach or to 
sightseeing.

All in one, I really enjoyed this week, 
I’ve met new people, tried out new foods, 
and saw a beautiful city.

 Keul Máté (RIH)
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3. 

This was my first tour with Erasmus+, 
and I have to say it was awesome. Great 
company and beautiful place.

The first day was the hardest of all 
because of the early flight and of course 
to connect with my host and his family. 
Don’t get me wrong it was hard due to my 
tiredness, he and his family were really 
kind from the first moment to the last, 
they were like the perfect hosts. It was 
very interesting to see the differences 
between our habits and theirs like in 
Hungary if we get into a house we take 
of our shoes for practical reason, at my 
hosts they don’t, of course I asked around 
and the others said the same. Another big 
difference was their attitude and seeing 
things from other perspectives. The 
programs of the project were really good 
and varied, like we presented to each 
other we went to see presentations about 
the organizations they work with and we 
worked with them also for example the 
food bank. Obviously, the afternoons were 
really cool also, we went to sightseeing 
or just chill at the beach. We saw most 
of the tourist attractions. Fun fact I 
don’t really remember why but I saw 
the Sagrada Familia four times that 
week, I don’t mind it but it’s funny.

In summary it was a very good 
week and I’m looking forward to 
similar opportunities in the future.

Ceglédi Márk (RIH)

4. 

It was 4 AM when we met at the 
airport on Saturday. It was very 
early in the morning, I was tired, 
but also excited about the week we 

are ahead of. After the plane landed I met 
the my hosting family, they were all very 
kind. On the first two days we went to 
see the city, the most touristic places so 
we can get that out of the way. The first 
impressions of the city was great, I really 
liked the mood of it in a positive way. On 
Monday I met the others at the school, 
we got to know each other a bit. The 
main activity was that we looked which 
country is working with wath NGO’s. The 
organized program finished at 15:30, so 
we had plenty of time to be in the city 
before it gets late. The whole week we had 
a lot of free time, which was awesome. 
Through the week the programs were 
well organized, sometimes they were a bit 
slow, but in the end they were all exciting. 
We always spent the afternoon together 
or in smaller groups for example on 
Wednesday we went to the beach, or on 
Friday we had diner all together.

In summary I really enjoyed the week 
from start till the end, It was awesome to 
meet them, to work with the guys from 
other countries. Can’t wait to see them 
again. Thank you!

Duynstee Dániel (RIH)
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1. BikeHealth project in Norway
My grandmother always wanted to see 
a Nordic country, but she never did. She 
was interested in Finland, but I’m sure she 
would have been happy in Norway too. 
If I were able to talk to her again, I would 
tell her that the nature, the forest here is 
amazing, with mountains, covered with 
sparkling white snow. 

When I go to a new situation (for 
example to a camp or class) I always 
expect that fitting in will be easier than it 
was before, but most of the time, I have to 
be disappointed about it. 

In the first few days in this project, the 
hardest thing for me was to accept myself 
as I am, and to feel good, in spite of my 
standing out. 

After two days the ice seemed to break, 
because of the team-building activities, 
and the “catch the flag” game in the forest. 
This game was a great fun, but I could 
have never imagined that much snow… It 
was so cold and very hard to run to steal 
the other team’s flag.

It came to Wednesday, and we went to 
cross-country skiing not too far from our 
accomodation. 

Oh, God, how hard it was and how 
scared I was! In the first section of that 
activity, I had to tell myself before going 
down from a hill that: I’m not gonna die 
here and everything will be okay. 

After a lot of practice and empathy 
what came from the teachers, I could 
have fun, smile, and enjoy the beautiful 
landscape around me… The evening was 

the most powerful part of the day with 
lot of emotions. We went to a big room to 
another building, someone started to play 
the music, and the traditional Norwegian 
dance could begin. It was funny 
sometimes, because of the movements 
(we, with our partners had to run under 
the arms of other dancers or make jumps 
while running) but most of the time it 
brought an uplifting feeling, and although 
I am usually very clumsy, I could feel 
myself confident in this situation and I 
was proud standing next to my partner.

Now, I know how to keep alive a fire, 
and how a wild fox looks like in Norway, 
because in the next day we went to a 
national park in Namsos. We could 
see reindeers, and when the Sun came 
down, we were sitting around a fire in 

A #BikeSkiHealth Erasmus+ projekt
Február 18. és 25. között tartott a norvég overhallai program, amelyről az alábbi 
írások és fotók készültek.
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a traditional Lavo, and we were sing-
ing traditional songs from our countries. 
That night we slept in smaller Lavos, five 
people in one. My legs were closer to the 
fire there, so my legs were boiling and my 
chest began to freeze while I was falling 
asleep. During that night I had to go out 
from the Lavo  and it was a bit scary… 
The old trees and the forest with strange 
sounds. Interestingly, I could not see any 
star in the sky.

We spent the last days with cleaning, 
make sculpture with ice and saying 
goodbye. 

On Sunday, the Hungarian team went 
to Trondheim and the Norwegians 
escorted us to our last trip together. 
We sang a Hungarian folk song stand-
ing in a circle, and hugged each others 
for a long time. On Monday, we could 
do sightseeing before our flight from 
Trondheim, for some hours. We went 
home by two planes, with a transfer in 
Amsterdam. 

When it all was over, I felt like I 
had to go back sometime, maybe any 
summertime. This project was a great 
experience, an amazing chance to know 
better another country, nation… 

I hope, my grandmother would be 
proud of me. 

Máté Anna (STORNO)

2. This was my second trip  
with an Erasmus+ project  

so I wasn’t anxious.

The first new thing for me was to transfer 
between planes because I have never 
done that before and I was worried for 
my luggage, but luckily nothing happened 
with it. When I saw the Norwegians at the 
airport, I was a bit surprised because it’s a 
really long bus trip from Overhalla to the 
airport. After we arrived, we ate and then 
did some icebreaking activities. The next 
day we created the rules and we have done 
more icebreaking activities. At Tuesday 
there was a presentation how to dress in 
wintertime, it was really useful, after that 
we played capture the flag and I thought it 
will be easy because I played it before, but I 
was surprised how harder is it to play it in 
a lot of snow. The next day we went to do 
cross country skiing and it was awesome. 
At the beginning I thought it will be easy 
for me because I had been skiing for 13 
years now but it came out that it means 
nothing, anyway it was really good, and 
I wish we had done more. Afternoon we 
tried to learn Norwegian folk dance, it was 
a bit weird but fun. At Thursday we went 
to a zoo and we saw a lot of animals which 
I have never seen before than we slept at 
lavos, it was a bit scarce, but we had to 
wake up at every 2 hours to keep the fire 
alive. The next day we went to Namsos 
and visited a spa inside the mountain. At 
Saturday we have made ice sculptures in 
the rain. At Sunday we packed up and went 
to Trondheim and spent the night and the 
Monday morning there, then we went to 
the airport and took the flight to Amster-
dam then Budapest. 

In Overhalla it was well organized with 
really good programs and I hope I will 
meet with them again.

Ceglédi Márk (RIH)
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3. Youth exchange in Norway
It was good to see the Norwegians again! 
We had so much fun in October and then 
had so much fun in February! We had so 
many good programs like skiing, making 
snowmen etc. 

The “trip” to Overhalla was long and 
tiring, but when we arrived it was really 
good that we finally met again! That 
feeling when you meet after a long time is 
wonderful/powerful it’s full of emotions!

On the first day we played name games 
and we had to make groups and in the 
groups we had to make rules for this time. 
It was fun and good, because if you make 
the rules they’re more our own rules. 

There was a lot of outdoor activities! My 
favorite was the snowman competition. It 
was really fun to make the snowman with 
the Norwegians! And it was memorable, 
because nowadays in Budapest you can’t 
make a snowman so it was really fun to 
make snowmen! 

For me there was one more really 
memorable outdoor program. It was the 
cross-country skiing! Because I never 
did it before so it was new to me. I went 
skiing once when I was little, but I can tell 
you that the cross-country is harder than 
skiing. How you have to use your balance 
and your muscles is really hard. But after 
a while you can do it and when you know 
how to do it or you feel yes I know the 
technique it becomes easy. 

At the beginning I felt a lot, but then I 
started to feel the technique, and after that 
I didn’t fall. 

It’s a good sport. You can “fall in love” 
with the view while you do it and you 
forget everything, you just know you’re 
at a beautiful place and just go with it 
and feel the freedom feel that you’re 
somebody else.

We came from different cultures, 
countries etc. and in the end we became 
friends. Friends who not the same, but we 
had great memories together what link us. 

Barta Júlia (RIH) 
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4. Youth Exchange in Norway

I was so happy that I could join this pro-
ject and go to Norway. It was a dream 
of mine and I didn’t even think that this 
could happen once. I had a great time 
there even though not everything was 
how we expected. We thought it will be 
more cold and we can see the Aurora 
polaris but these didn’t really happen. 

First of all the projects program was 
great. We went out a lot of times, they 
really tried to show u show the winter 
is in Norway. But they could not really. 
This week was a specially „hot” week for 
them. It was like 2-3 degrees which is a 
lot there. They usually have –10 at least 
but it can be –25. So we could not really 
experience how that is. But actually I was 
froze anyway so I don’t really mind. The 
only sad part in this that i cannot say i 
survived the real very very cold Norway.

So about the programs we had fun in 
every one of them. The best part of course 
was the cross-country skiing. It was pretty 
hard for me at first because i never did 
skiing before and this is something like 
that so who could ski, they were better at 
this too. We fell a lot and my body was 
totally green and purple from the bruises. 
But it was fun. In the end we were really 
good at it  i think. But they did not really 
show us how to break with them so we 
couldn’t stop or slow down. It caused a 
lot of collisions but still, it was fun. The 
second best part was when we slept out 
in those wood houses. We had to wake 
up in every two hours to put some wood 
on the fire to save us freezing to death. 
We were five girls in one house and I 

was very surprised how the Norwegian 
girls can make fire. They were so good 
at it and we were just sitting there and 
wonder why they learnt it. I think any of 
the Hungarian teenagers cannot set up a 
fire this good. So we actually learnt it and 
i enjoyed this part. The fact that we had to 
wake up a lot of times in the night wasn’t 
this nice. 

The whole landscape was beautiful. Even 
it was not that cold it was still a lot of snow 
everywhere. And because I have never 
tried skiing not really travelled to any place 
like this before. This was my first time to 
see something like this. And I loved it. 
I always loved the hills and mountains 
and there were a lot of them, not like the 
whole flat Hungary. I mean i like that too 
but it was new and beautiful. And I loved 
the way they build there houses. It looks 
very nice and cool that everybody has the 
same styled house. Not like here in Hun-
gary that everybody build totally different 
things and a city doesn’t really has that one 
style. Because there every house looks the 
totally same but in other colour. They all 
build from wood and the traditional colour 
there is red which was pretty weird for us 
but still so cool.

As I said I had a very good time. We 
talked a lot with the Norwegians and they 
were very helpful. In the beginning not 
everything were the best but for the end 
everything turned out good. I still have 
a bad experience there because this was 
my first travel by plane when they lost my 
language. But luckily it came in full health 
after a day. 

Szokolay Piros (RIH)
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5. Norway trip

I thought that it wouldn’t be this great, 
but it was so good. I had so much fun and 
I learned a lot of things about Norway.

We were in a little peaceful village and 
we slept in a school (I thought that if we 
sleep in a school it would be bad but it 
wasn’t at all. This week we had a „hot” 
week because it was like 1-2 degrees 
unfortunately, I missed that we didn’t 
have cold weather because I wanted 
to experience really cold and freezing 
climate. 

About the programs: 
On the first day we didn’t go outside, 

we played indoor activities like name 
games, ice breaking games. It was kind 
boring but the next days we went outside. 
We played in the woods „catch the flag” 
and it was fun because the snow was like 
30-40 cm and we couldn’t really run so we 
always fell. The best part of the trip was 
when we did cross country skiing, I never 
done this before so it was hard to do it. 
I can ski but it is really different. At first 
we fell a lot and I hurt my legs especially 
when we had to slide down because you 
have to brake but you can’t really if you do 

this for the first time. We had lunch with 
fire and a beautiful view.

The second best part was when we slept 
in lavos (wood houses) and we had to 
wake up every two hours at night to put 
some wood on the fire, our fire always 
was dead so we had to make it again and 
again. These lavos were in a „zoo” and it 
had a ski slope so we did downhill skiing 
and sled. I tried army food for the first 
time and I was surprised because it was 
good. Before going home we stayed in 
Trondheim and we went for sightseeing 
after the final farewell game. In Norway 
the houses looked really nice, they were 
colorful and cute. 

Pásti Luca (Főn-X)
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6. Norway

It was really good to see the Norwegians 
again. And I couldn’t expect that they will 
come out to pick up us at the airport, so 
it was really surprising and sweet! I was 
really tired on the flying day and the first 
day. I felt the ice breaking games skip 
able, because we knew each other, but as I 
expected the Norwegians aren’t that open 
people, although they spent a lot of time 
with us in Hungary. I also forgot some 
names so it wasn’t useless. I knew that 
it will be a great program, because if we 
want we can do everything on the right 
way. I also was really happy to see ours 
‘group’ inside the whole program, which 

I was sad, because we didn’t go out on 
the first day, but the next day we went out 
to the forest to play Capture the flag which 
one was really funny and also tiring.

I really loved the skiing day. It’s, because 
it went good for me and at the wooden 
house the food and the games was also 
great! Also we were in a wild park where 
we could snowboard, ski or sled than 
sleeping in lavos was so much fun, it was 
the best program I think. Next day was 
also great, because we went to a water 
park in Namsos, where we spent few 
hours and had much great memories.

My most important things were also 
available, so I could train in the gym and 
eat as much as I could! 

I’m gonna miss these guys so much and 
I just want to say thank you to everybody 
who organized this project!

Németh Doma (káró)

7. The Norway trip

It was really cool I really enjoyed it. I am 
so sad because this project has ended. The 
flight was very tiring but the view was 
beautiful. I loved it. The school where we 
were almost for 9 days was modern and 
great. We arrived there on Sunday.

The first day we played some name 
games. It was about we had to draw each 
other faces. And at that day we wrote our 
hopes fears and expectations.

On Monday we played name games 
again but it was another name game. 
I more liked the first one. That day we 
created groups of 4 people. In that groups 
we were created the rules together.

On Tuesday we went to the forest and 
play there team game it was really funny 
I really enjoyed it. There was a very big 
snow. My leg always stuck in the snow so 
it was hard to run there.

On the fourth day on Wednesday we 
finally went to ski running. I really waited 
it. I thought it couldn’t be that hard. 
But when I tried it I realized that yes it 
could. Actually it was really tiring in the 
beginning for me because I have never 
tried it before. But in the end I enjoyed it 
and in total it was very cool.

On Thursday we went in a Zoo. We 
could tried ski bicycle, snowboard, ski, 
and sled too. I went a lot with a sled it was 
funny. That night we slept in a lavo. It was 
good and warm but we had to do the fire 
for us. So that night I didn’t slept because 
of the fire I had to always woke up and 
put some tree on the fire. Despite of I 
enjoyed this. And around us there were 
some animal. Because it was in the Zoo.

On the last day we said a really sad bye 
to each other and we went home. Now I 
feel I would do it again the whole project 
and I would met with them again.

Laukó Hanga (RIH)
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8. Youth Exchange 
Norway

I had my fun during this exchange, seen a 
lot of nice things, met with good people, 
learned from my mistakes. I think these 
pursuits are highly favorable for the 
youth. They can learn a lot of things just 
like i did.

I had a few eye opening moments. I 
confess myself as an unbiased person who 
I think I’ve became more open mind-
ed about things, mainly cultural and 
(Human) relation related, blabla boring 
stuff.

The programs were health and sport 
centered which we did outside around the 
accommodation and in the surrounding 
country. We also had a lot of free time, we 
were mostly inside that time in our cosy 
rooms protected from the harsh winds 
and temperatures. Inside we recovered 
our „wounds” caused by the numerous 
fallings during cc skiing. It was real hard 
despite our notions, and the fact that you 
can’t do no wrong beside not falling over. 
Which proved to be a difficult task, for us 
Hungarians. As someone sad „it is quite 
hard to do it effectively” as i already said 
it was really hard. Although I myself do 
not know much about this „passe” sport. 
definitely gonna do it again, maybe when 

i get old and shabby! Nay! just kidding 
it’s cool, should be listed as Extreme. It’s 
a shame that it is an Underdog should be 
practiced worldwide by man and woman, 
young or old.

Once we slept in a so called lavo, it’s 
a small tent like wooden structure out 
in the wilds. It was really funny, there 
were six of us in that small cramp, we al-
most died there (laughing). There was a 
small stove  in the middle which kept us 
warm when it was lit, but all of us couldn’t 
managed to keep the fire blazing, luckily 
we got some kind of magic concoction 
which did it’s job with the fire so we did 
not die freezing, but we had a lot of fun. 

When we were skiing in the mountains 
I was like DiCaprio from the movie 
Revenant crawling and rolling all over the 
place. When I fell I got right back up just 
to fall over again. But it was truly great 
when I finally reached the peak.

Józsa Bese  (STORNO)
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9. HikeBikeHealth project  
in Norway!

I really like travelling around the world. 
I went different countries and different 
continents. I really like most of the trips 
I have ever did. I think this project can 
be get in my top list. I have never had 
something like that journey.

We go to Norway by plane. I have never 
go without my family really far away so I 
really enjoy it. I have a really comfortable 
seat. We met with the Norwegians in the 
airport. We went by bus to Overhalla. 
This road is very long but I can hit the 
time with talking or watching films and 
listening some music. I was a little bit 
scared about the sleeping place, but I 
was pleasantly disappointed. I can sleep 
well all the time. I think we have a lot 
of community places where we can talk 
or doing some games. The programs are 
which we do. I think They can be develop 
our skills and we can get to know each 
other. We try to learn our names and 
connect it to something.

The next days we have some sport 
activity. We go out to the forest and we 
play some team games. I really enjoyed it. 

When I go to Norway a lots of people 
said: You need to bought a lots of food 
and drinks, because the Hungarian people 
are eat more than the Norwegians. But I 
think It don’t come true and I very happy. 
We got a lot of food and drinks too. We 
ate a lot of traditional Norwegian food. 
I really like the beef with potato and the 
deer meat too.

We go out to the mountains to do some 
Cross Country Skiing. I have never try 
this sport but I have some skiing skills. 
I was a little bit scared but when I forget 
it that. I have a really pleasant time. I fell 

sometimes but I just laughed and I went 
on. We saw a lots of beautiful panorama. I 
hope I can go again some beautiful places, 
which can be nice like that.

We learnt some traditional Norway 
dances. I think some movements are 
very similar to Hungarian dances. I really 
enjoyed in this time.

We have a day in the mountains where 
we sleep in small lavo. I really like that 
because we could try this kind of lifestyle. 

We do some sightseeing in Namsos. 
I think this city is very modern and 
peaceful. The streets are a little bit narrow, 
but I like it. We go inside a mountain and 
we swim in a Norwegian swimming pool.

In teams we do some ice sculpture with 
my team we did a kind of pizza and I 
think it come very similar.

I really enjoyed in this project. I hope 
I can go to another project which can be 
funny like that.   

Mészáros Gergő (ALBAtrOsz)
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10.

The Norwegians were much more open 
from the beginning compared to the Bu-
dapest meeting. They were very happy to 
show us their country and culture. The 
programs felt a little less cramped than in 
Budapest. Which was good in some ways 
but bad in others. One of the good things 
that we weren’t that exhausted but the bad 
thing was that there was not many things 
to in your free time other than sleeping 
or going to the shop. Apart from this 
everything was great. I really liked this 
project because we did some activities 
that probably I wouldn’t have done on my 
own. For example sleeping in a lavo. The 
cross country skiing was awesome not 
easy but definitely one of the best things I 
have ever tried. I really liked have helpful 
and welcoming everybody was. They 
did their best to make us happy. But the 
absolute best and something that I would 
never forget is the I saw the Northern 
Light even if as a result I almost froze. 
The food was great and way more than 
enough. It made me like fish. All in all I 
had an awesome time I would do it again 
if I had the chances.   

Biró Dávid (ReZsó)

11. Norwegian Project

Sunday the Hungarians met the airport. 
Than we arrived to Overhalla. It was a 
long trip. In the evening we did some 
games. Monday we had a red cross 
presentation. It was really interesting. 
Afternoon we had inside games. It was 
fun. Tuesday we went outside to play 
catch the flag. On the afternoon there 
was a snowman competition. I liked it. 
Wednesday we went to cost-country 
skiing. We had beautiful weather. I falled 
a lot but I enjoyed it. For lunch we got 
hamburger and hotdog. Thursday we 
went to Namsskogan Familiepark. It is a 
zoo park. We skied. And we watched how 
they feed wolfs, lynxs and some very cute 
winter foxs. We slept in lavos. It was cold 
so we had to do a fire. On friday we went 
back to Overhalla by bus, we had lunch. 
And in the afternoon we went to Oasen 
(it is a spa). After that we went to a resta-
urant to eat pizza. On saturday we had a 
ice carving. It was really fun. On Sunday 
we went to Trondheim by bus. I liked the 
trip because the view was really good. 
On Monday we had the morning to go 
around the city after the last group event. 
For lunch we got Burger King. Than we 
went to the airport to go home. That was 
it. I liked it :)

Forgács Dina (Főn-X)
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A szerzői és az adatok védelmére 
vonatkozó személyiségi jogról 

(relatíve) röviden
Szerencsés időkben élünk; minden kreálmányunk, bármi, amit kiadunk a kezeink kö-
zül, hogyha mi is akarjuk, a miénk marad örökre. Míg az őskorban a falfestmény csak a 
fajunkhoz volt köthető, manapság már minden művészeti alkotás (vagy akár adatbázis) 
törvényi szabályozások segítségével a mi 
jogtulajdonunk marad, ezzel óvva min-
ket a műveinket megmásítani akaróktól. 
Ez a szerzői jog.

A szerzői jogra azért van szükség, hogy 
megvédje az alkotókat az őket ’meglop-
ni’ akaróktól. Hogyha írok egy verset, 
amit publikálok egy netes fórumra, mert 
büszke vagyok rá és szeretném, hogy so-
kan lássák, majd valaki ezt a verset az en-
gedélyem nélkül beleszerkeszti egy köny-
vébe és eladja pénzért, akkor nagyon jól jön a szerzői jog. Nélküle minden profit, amit a 
versemmel szerzett ez a valaki, az övé is maradna, miközben egy percet nem dolgozott 
a versemen, sőt, még az engedélyem sem kérte. 

Ez egy nagyon bizonyos helyzet, ugyanis a szerzői jognak sok kikötése van. Az eltu-
lajdonított műből mindegy, hogy profit érkezik-e, például. Az általa szerzett profit már 
a büntetői folyamatban lényeges, ugyanis az én alkotásomon történt gazdagodását be-
hajthatom rajta. Ha nem magáncélra alkalmazza az a bizonyos valaki a versem (tő-
lem pedig nem kér engedélyt), akkor az már egyből a szerzői jogom megsértését jelenti, 
pénztől teljesen függetlenül. Azonban hogyha szellemi termékemen olyannyit változtat, 
hogy jelentése és célja átalakul (legyen itt szó paródiáról vagy akár kritikáról), akkor az 
már nem számít a szerzői jogaim sértésének, akkor sem, hogyha nem kapott tőlem en-
gedélyt a megváltoztatására.

Ez, mint az remélem kiderült, egy elég komplikált és veszélyes talaj, ahogy a törvény 
általában. Épp ezért nagyon fontos kimondani (vagy hát legalábbis leírni), hogy a szer-
zői jog megsértésével a legfőbb gond nem az, hogy illegális, hanem az, hogy nem etikus. 
Más munkáját a sajátunkként prezentálni igencsak sunyi dolog, és itt az a furcsa, hogy 
le kell írnunk: nem, ezt nem teheted meg. Hiába, amíg a lehetőség ott van, addig ki fog-
juk használni egymást. 

A témához tartozik még egy bizonyos fajta személyiségi jog is, ez pedig nem más, 
mint a személyes adatok védelméhez való jog.

Egy IB-határozat eredményeképpen született az alábbi cikk:
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A személyiségi jogok egy igencsak nagy jogcsokor, melyek minden része az ember 

különböző alapvető személyi tulajdonságait és tulajdonait védi, legyenek ezek a titkok 
vagy az ember testi épsége, esetleg jó hírneve, magánlakása. Ezek közül nem a legfonto-
sabb az adatok védelme, de témánkhoz ez az egy az, ami igazán releváns.

A verses példánál maradva úgy tudnánk legjobban szemléltetni, hogy ugyanúgy vesz-
szük a (mostanra már olyan sokszor megemlített, hogy nagybetűs) Valakit, majd neki 
valahogy hozzáférést adunk a netes fórumhoz csatolt fiókunkhoz. Hogy a jelszó-fel-
használónév párost mi adtuk meg neki, esetleg egy trükkel szerezte meg, vagy mi hi-
báztunk és bejelentkezve maradtunk egy köztéri eszközön, az lényegében mindegy. 
Ami nem mindegy, hogy miután Valaki hozzáfért a fiókunkhoz, mit tesz benne.

Az adataink védelmére vonatkozó személyiségi jog akkor sérül jelen esetben, hogyha 
miután a fiókunkhoz és adata-
inkhoz Valaki hozzáfért, felke-
resi a versünket, és átírja. Már 
közel sem hangzik annyira jól, 
mint azelőtt, sőt még nevet-
ség tárgyává is tesz minket. Per-
sze Valaki megteheti azt is, hogy 
versünket egy az egyben tör-
li, ami, hogyha nincs róla sehol 
másolatunk, szintén komoly ne-
gatív hatással lehet ránk. A beje-
lentkezéstől fogva bármi törté-
nik (az azonnali kijelentkezésen és a probléma jelzésén kívül), annak biztosan nem lesz jó 
vége.

Persze az is megesik, hogy Valaki azért írja át a verset, hogy megvicceljen minket, 
és majd miután mi megtaláljuk, ő (esetleg velünk együtt) egy nagyot nevessen az egé-
szen. Az az elkeserítő helyzet, hogy, mint rengeteg más hasonló hangvételű viccnél, so-
sem lehet tudni, hogyan fogadja a másik fél. Nem, akkor sem, ha tényleg nagyon-na-
gyon jó. Sajnos bármennyire tiszta az indíték, nem lehet garantálni, hogy a másik félnek 
nem fog rosszulesni, nem lesz bántó, sértő, vagy akár hosszú-, akár rövidtávon káros. 
Nem lehet tudni, kinél fér egy ilyesfajta vicc bele, épp ezért, még hogyha jónak is tűnik, 
amikor az ember megcsinálja, érdemes háromszor végiggondolni, majd nem megtenni, 
mert igencsak magas az érzelmi kockázat. 

Itt is ugyanazzal a gondolattal kell zárjak, mint az előző szekcióban: bírósági követ-
kezményektől függetlenül ne sértsük meg egymás személyiségi jogait (azokat sem, ami-
ket csak megemlítettem), mert mindnyájan alapvető részei emberségünknek. Szedjük 
össze magunkat, és tartsuk magunkat pont annyira távol, amennyire mi is távol aka-
runk tudni másokat. Nem tudhatod, hol a határ, szóval inkább ne feszegesd.
2019. március, káró
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BS-6.5 
A pesti zsidónegyed, avagy a „gettó”

Elért engem is az idegenvezetők rémálma, a csoport „elvesztése”.
Egy gyönyörű szombat 

délelőttre beszéltük meg a 
találkozót a zsinagóga elé, 
mivel a terv a „gettó” bejá-
rása volt. A program hir-
detésekor a Dohány ut-
cai találkozót jelöltem meg, 
a meghívókba azonban a 
Szent István Bazilika előtti 
teret írtam. Tehát én és né-
hány csemete a zsinagóga 
előtt vártuk a csoportot, a 
többi lelkes BS-rajongó – 
követve a leírtakat – a bazi-
likánál várt. Kicsit gyanús 
volt a csapatnak a helyszín. 
Miért kell a bazilika előtt 
találkozni, mikor a zsidónegyedbéli séta a program? Hamar rájöttek ügyes polisaink, és 
pillanatok alatt megérkeztek a Dohány utcai zsinagóga elé.

A kis malőr után ment minden tovább a rendes kerékvágásban.
Kívülről néztük meg a világ második legnagyobb zsinagógáját. Gyönyörű, keleties stí-

lusban épült neológ imaház. Micsoda élénk hitélet, milyen nagy hitközség lehetett itt az 
építésekor és azt követően. Egészen a 30-as évek végéig, amikor a szélsőjobboldali poli-
tika megfosztotta alapvető emberi jogaitól a Magyarországon élő zsidóságot. Mikor be-
következett a soá.

Meséltem a zsidó mindennapokról, a szombatról, a szokásokról, amelyek meghatá-
rozták az itt élők napjait.

Elsétáltunk a Dohány utcában felállított emlékfalhoz. Megnéztük a „térképet”, amin 
bejelölték a gettó életének fontos helyszíneit. Fotókon – apró nagyítók mögött a fa-
lon – követhettük a háború alatti borzalmak helyszíneit. A tömegsírokkal teli tereket, a 
kifosztott, raktárként használt zsinagógákat, a gettó kapuit. Nehéz volt itt állni és végig-
gondolni azt, hogy erre a pici területre zsúfolták be a magyar állam, a kormányzat ren-
deletei alapján a pesti zsidóságot. 

Továbbsétáltunk és a „bulinegyed” kellős közepén, a híres romkocsma mellett meg-
mutattam egy szerényen, szinte láthatatlanul működő épületet, a mikvét. A csoportból 
senki sem tudta, hogy ez az épület itt van és a rituális fürdő szerepét tölti be. 

Innen továbbhaladva elérkeztünk a Kazinczy utcai ortodox zsinagógához. A 20. szá-
zad elején épült, monumentális, tömbszerűen zárt épület. Hatalmas fából készült kapu-
ja gyönyörű, keleties stílusú belső teret rejt. Körben, a keskeny utcácskában kóser étter-
mek, büfék, találkozóhelyek. 

Kimentünk a Király utcába. Egy ház belső udvarában mementóként helyreállították a 
gettó eredeti falának egy részletét. Milyen lehetett itt lakni, tudván azt, hogy a fal másik 
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oldalán emberek ezrei élnek összezsúfolva, betegségtől, éhségtől, a hidegtől megnyomo-
rítva? Segítettek-e az itt lakók a fal túloldalán élőknek? Sajnos kevesen voltak a segítők.

Gozsdu udvar. Ki volt Gozsdu Manó, akinek a fejében megfogalmazódott egy ilyen 
hatalmas épületegyüttes alapítása, működtetése? Híres marhakereskedő, cincár család 
tagja volt, aki ügyvédként, sőt főispánként is tevékenykedett. Eredetileg nem volt ilyen 
impozáns az udvar. Raktárak sorakoztak két utca között, összekötvén a Dob és a Király 
utcát hat belső udvaron keresztül. A Manó által tett alapítvány építtette a mára különle-
ges házat. 

A Dob utca és a Rumbach Sebestyén utca sarkán emlékmű. Carl Lutz emlékére ál-
líttatta a főváros. Embermentő, svájci diplomata volt, neve szinte feledésbe merült. Mi 
emlékeztünk itt sok embermentőre: a híres svéd Wallenbergre, az olasz Perlascára, a 
magyar apácára, Salkaházi Sárára, az evangélikus lelkészre, Sztehlo  Gáborra. 

A kis térről visszasétáltunk a Rumbach Sebestyén utcai – status quo ante – zsinagógá-
hoz. Éppen felújítás alatt áll az épület, de már jól láthatók szikrázó színei, gyönyörű ku-
polái. (Valamikor – titokban – be tudtam jutni a romos épületbe. Megrázó élmény volt! 
Elképesztően szép belső tere az enyészeté volt. Fából épített karzata omladozott, színei 
megkoptak. De még halódó romjaiban is – szerintem – a világ egyik legszebb épülete 
volt és remélem lesz is.) A háború alatt itt, a gettó területén a kifosztott családok kincse-
it, értékeit hordták ide. Raktár volt.

A Rumbach utcán végighaladva visszatértünk a nagy zsinagógához. Út közben 
„botlatókövek”-et láttunk. 

„A botlatókövek Gunter Demnig német szobrász alkotásai; a nemzetiszocializmus ál-
dozatai előtt tisztelgő, macskakőre rögzített 10×10 centiméteres réz emléktáblák, ame-
lyeket az áldozatok egykori lakhelye előtt helyeznek el a járdába süllyesztve. Ezek a 
kövek a lakóhelyek mindennapjaiban teszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá a történel-
met. Nevükhöz híven rövid időre megállítják és – a személyes történetek bemutatásá-
val – emlékezésre, elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül „beléjük bot-
lókat”.” – a Wikipédia szójegyzéke alapján.

A zsinagóga hátsó kapujánál megálltunk, benéztünk az emlékkertbe. Mennyi áldoza-
tot temettek el itt a vészkorszak idején. Egy fémből készített fűzfa őrzi emléküket. 

Sétánk végén kimentünk a Kiskörút – Wesselényi utca – Dohány utca metszéspontjá-
ban található térre. Itt újra 
találkoztunk apró, kerékpá-
ros emberkénkkel. Geril-
laszobor, Kolodko alkotá-
sa. Korábban – Jakab Judit 
utánajárása alapján – kide-
rült, hogy ő nem más, mint 
Herzl Tivadar, a Zsidó Ál-
lam megálmodója. Búcsúz-
kodtunk, fotózkodtunk. 

Legközelebb, március 30-
án irány a Duna-part! Bu-
dapest a vizek városa (is).

Erdei Erika
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The Poli English Competition
Last month the English Department organized a contest where students worked in 
teams to find out who knows the most about the English language, the culture, the 
coursebooks and the teachers. Six lovely teams worked on the nine awesome tasks 
created and presented by Andi, Krana, Nagyi and Laura. Almost every age-group 
participated, we had students from Bermuda, Nápo(l)yi, chill, ALBAtrOSZ, káró, Di-
menzió, STORNO, Maszk, Márka and Zserbó. 

The winners are: Magyari Sebestyén, Wéber Áron, Pálfi Rebeka and Solymosi Máté – 
congratulations!

Here’s how three  of our contestants experienced this event:
On the 26th of February, we went to the Poli English Competition. It was very good, I 
really enjoyed it. There were interesting and exciting exercises, questions, quizzes and the 
whole event was funny.

I think, anyone would be happy about a program like this. The English teachers were 
also kind and their jokes were hilarious.

We got amazing prizes too, for example chocolates, biscuits and the first place’s reward 
were books. And, my favorites were the badges.

So, with only one word, it was very memorable. :)
Bodor Hédi (Bermuda)

In my opinion the English competition was really fun and exiting mostly because it was a 
teamwork, and every single person was needed because everybody was good in something 
and that’s why everybody could participate (even 7th graders). The best thing was that 
nobody needed to feel nervous because everybody was understanding and nice. 

Csényi Leila  (Bermuda)
I thought I wouldn’t like it but I did. I really liked the tasks, those were very interesting. 
And I liked that it 
was in English. When 
I went there, I was 
sure my team will be 
the last. But that’s 
not what happened! 
My group was really 
good and we were 
the fourth out of six 
teams. I really liked 
this and maybe I’ll go 
the next year as well.

Orosz Borbála 
(ALBAtrOsz)
Kocsis Laura
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A 2019-es Műveltségi vetélkedőről
Te tudod, hányadik kerületben játszódik a Pál utcai fiúk?
És azt, hogy kit neveztek eredetileg ágrólszakadtnak?
Van fogalmad, hogy mi a fuszekli?
Vajon melyik lejárat nélküli értékpapír vásárlásakor szerzünk tulajdont a vállalatban? 
Az állampapír, a kötvény, a befektetési jegy vagy a részvény megvételekor?
Tudod-e, hogy az almáriumban mit tárolnak? Talán almát?
Szerinted mi gyorsabb hosszú távon: a postagalamb vagy a vágtató ló?
Mit gondolsz, élt-e Münchausen báró, a lódítások és hazugságok csodálatos hőse?
Melyik Shakespeare-drámához írt zenét Mendelssohn?
Mit tippelsz, milyen eredetűek „arab” számjegyeink?

Ilyen és ehhez hasonló, meg persze teljesen másféle kérdésekre kereste a válaszokat 
harminchárom lelkes politechnikus kedden, március 26-án délután a színházteremben, 
ahol az évi rendes műveltségi vetélkedőt tartottuk kicsiknek és nagyoknak.

Sajnos idén kevesebben vettek részt a játékban, mint szoktak. A nyelvi évről és a 10. 
évfolyamról senki sem érdeklődött, ám a többi évjárat legalább egy-két fővel képvisel-
tette magát. Fájdalom, de azok közül sem jöttek el mindnyájan, akik pedig jelentkeztek. 
„Angolosan” távol tartották magukat a versenytől. A Maszk viszont kilenc fővel volt je-
len. Így is kell!

A harmadik helyen az Alpaka nevű csapat végzett a Bermudából. Bodor Hédi, Lakics 
Hanna, Nyikos Lilla és Szilágyi Lizi csupán egy ponttal maradtak le az ezüstérmes Jónás 
Jelenései csapattól, melynek tagjai végzősök: Gács Péter és Mogyorósi Anna a Maszk-
ból, Rozs Barbara a MáGiából és Král Tamás a Guruból. A győztesnek járó pálmát a 
Bánfalvi Samu, Bereczki-Fehér Lídia Anna, Bodor Fruzsina (ALBAtrOsz) és Bodor Ad-
rienn (MárkA) összetételű, „ –” nevű négyes érdemelte ki.

Külön említésre méltó részlet még, hogy a Bodor családból hárman is itt töltötték a 
kedd dél-
utánjukat, és 
mindhárman 
dobogón vé-
geztek! Gra-
tulálunk!

Elis-
merés (és 
sorolópont) 
illet minden 
résztvevőt.

a Művé-
szetismeret 
munkacso-

port
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márciusi Poli-Logi
1. feladat: Számkártyázás (Az a), b), c), d) kérdésből legalább kettőre válaszolni kell.)
András és Péter „számkártyázik” egymással. A játék kezdetén mindkét fiúnál hat-hat 
lap van: az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számkártya. Egy mérkőzés hat csata megvívását jelenti, egy 
csata pedig abból áll, hogy András és Péter egyszerre helyez el az asztalon egy-egy 
számkártyát. A csatát az nyeri, aki a nagyobb értékű kártyát tette le. A nyertes elviszi 
mindkét kijátszott lapot. (Például ha András a 4-est, Péter a 2-est teszi le, akkor And-
rás viszi el ezt a két lapot.) Ha ugyanaz a szám szerepel a két kijátszott számkártyán, ak-
kor a csata döntetlenre végződik. Ekkor mindketten egy-egy kártyát visznek el. Az el-
vitt kártyákat a játékosok maguk előtt helyezik el, ezeket a továbbiakban már nem játsz-
szák ki.
a) Hány kártya van Péter előtt az első mérkőzés után, ha András az 1, 2, 3, 4, 5, 6, Péter 
pedig a 2, 4, 5, 3, 1, 6 sorrendben játszotta ki a lapjait? 
A második mérkőzés során Péter az 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorrendben játszotta ki a lapjait, és 
így összesen két lapot vitt el.
b) Adj meg egy lehetséges sorrendet, amelyben András kijátszhatta lapjait! 
A harmadik mérkőzés hat csatája előtt András elhatározta, hogy az első csatában a 2-es, 
a másodikban a 3-as számkártyát teszi majd le, Péter pedig úgy döntött, hogy ő vélet-
lenszerűen játssza ki a lapjait (alaposan megkeveri a hat kártyát, és mindig a felül lévőt 
küldi csatába).
c) Számítsd ki annak a valószínűségét, hogy az első két csatát Péter nyeri meg!
A negyedik mérkőzés előtt mindketten úgy döntöttek, hogy az egész mérkőzés során 
véletlenszerűen játsszák majd ki a lapjaikat. Az első három csata után Andrásnál a 3, 4, 
6 számkártyák maradtak, Péternél pedig az 1, 5, 6 számkártyák.
d) Add meg annak a valószínűségét, hogy András az utolsó három csatából pontosan 
kettőt nyer meg!
2. feladat: A vonatok és a fecske
Két város között a távolság 320 km. Egy időben indul egymással szembe két vonat, az 
egyik 45 km/h, a másik 35 km/h sebességgel. Az első városból ugyanakkor elindul egy 
fecske is 50 km/h sebességgel. Elrepül a szembejövő vonatig, ott visszafordult, és repül 
az első vonattal szemben. Ezzel találkozva ismét visszafordul és repül a másik vonattal 
szemben és így tovább. Milyen távolságot repül be a fecske, míg a vonatok találkoznak?
3. feladat: Békák
Egy tóban élt néhány béka. A békák száma egy év alatt kettő híján a háromszorosá-
ra nőtt, egy újabb év elteltével pedig (az előző évihez képest) megötszöröződött. A har-
madik évben annyival csökkent a számuk, amennyi béka eredetileg a tóban volt. Ek-
kor 12-szer annyi béka volt a tóban, mint eredetileg, és még 6. Hány béka volt eredeti-
leg a tóban?
4. feladat: Sportverseny
Egy osztály tanulóit megkérdezték, hogy milyen sportversenyeken vettek részt. A fel-
mérés szerint hárman kosárlabdáztak és úsztak, ketten fociztak és úsztak, négyen pedig 
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kosárlabdáztak és fociztak. Mindhárom versenyben csak egy tanuló vett részt.
Hányan járnak az osztályba, ha összesen 12-en kosárlabdáztak, 10-en fociztak, 7-en 
úsztak és 8-an egyik versenyben sem vettek részt?
5. feladat: Mit hova?
Írjunk a körökbe számokat 
1-től 8-ig úgy, hogy szakasz-
szal összekötött körökben nem 
lehetnek egymást követő szá-
mok. (Ha az A körben van a 3, 
akkor a B, C, D körökben nem 
lehet sem a 2, sem 
 6. feladat: Biciklizünk

Összesen kilenc feladat vár rád, de nem kell mindegyiket megoldani. Az 1. kérdésből 
(legalább) kettőre válaszolj, a többi ötből négyet kell beadni. Az összesen hat elkülden-

dő feladat megoldásának beküldési határideje: 2019. április 8., hétfő 
Cím: Livia[kukac]poli.hu

Kellemes fejtörést!
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Irodalmi háziverseny
Márciusi forduló

A beadás határideje: 2019. április 8., hétfő

1. Híres magyar nők (20 pont)
Brunszvik Teréz, Dienes Valéria, Hugonnai Vilma, Kozmutza Flóra, Lomb Kató, Mándy 
Stefánia, Péter Rózsa, Sass Flóra, Torma Zsófia, Veres Pálné

A) A fentiek közül kire illik az alábbi meghatározás?
a) Nő, aki az első magyar orvosnőként a nők és gyermekek egészségvédelméért tett. 
b) Nő, aki a magyar a nők műveléséért és annak elismeréséért küzdött. 
c) Nő, aki az első magyar régésznőként kőkorszakbeli telepeket tárt fel. 
d) Nő, aki egyetlen magyar származású felfedezőnőként járt be Afrikát.
e) Nő, aki a matematika gondolatvilágát hozta közel az emberekhez. 
f) Nő, aki gyerekköltőként és -íróként is publikált. 
g) Nő, aki a világ első szinkrontolmácsaként járt be a világot. 
h) Nő, akit 
a magyar 
gyógypedagó-
giai pszicho-
lógia megújí-
tójaként tar-
tunk számon. 
i) Nő, aki az 
egyetemi ka-
tedrán az első 
magyar nő-
ként állta meg 
helyét. 
j) Nő, aki az 
első magyar-
országi óvo-
dákat hozta 
létre. 

B) Ismerd föl 
a fényképen, 
ki kicsoda? 
(Ugyanarról 
a tíz asszony-
ról van szó.)
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2. Szólások (6 pont)
Előfordul, hogy két szólásnak, közmondásnak hasonló a jelentése. A megadott példák 
közül a megfelelő helyre írd be a hasonló jelentésű szólások betűjelét! Vigyázz, három 
szólás kimarad!
A) Kenyérre lehet kenni. 
B) Átesik a ló másik oldalára. 
C) Az egyik 19, a másik egy híján 20. 
D) Valami van a füle mögött. 
E) Egyik kutya, másik eb. 
F) Kerülgeti, mint macska a forró kását. 
G) Nyílt kártyákkal játszik. 
H) Vaj van a fején. 
I) Túllő a célon.

a hasonló jelentés az egyik szólás betűjele a másik szólás betűjele
a) túlzásba esik 
b) gyanús dolgot csinál, 
gyanúsan viselkedik 
c) egyformák

3. Szótan (4 pont)
A felsorolt szavak közül keress egy-egy helyes példát az alábbi meghatározásokra, és írd 
be azokat a táblázat megfelelő helyére! A választható szavak: szárnyal, vállal, tett, bűn-
tett, mondat, irat 

-val, -vel ragos főnév 
műveltető ige 
főnév és múlt idejű ige is lehet 
vegyes hangrendű képzett főnév

4. Műveltségi teszt (13 pont)
1. Minek az évfordulója van január 22-én? Miért ez a nap lett a magyar kultúra napja?
•	 Ezen a napon épült meg a Magyar Nemzeti Múzeum.
•	 Ezen a napon fejezte be Arany János a Toldit.
•	 Ezen a napon született meg a Himnusz.
2. Kinek a nevét kapta a zeneművészeti egyetem legújabb épülete (Budapesten a Wesse-
lényi utcában)?
•	 Bartók Béla
•	 Cziffra György
•	 Ligeti György
3. Ki volt Fischer Annie?
•	 Álnéven publikáló magyar író 
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•	 Háromszoros Kossuth-díjas zongoraművész
•	 Kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő
4. Az alábbiak közül melyik a legrégebbi magyar írá-
sos emlék?
•	 Halotti beszéd és könyörgés
•	 Ómagyar Mária-siralom
•	 Tihanyi alapítólevél
5. Mikor kezdődött a nagy nyelvújítási mozgalom?
•	 1770-es évek; 
•	 1810-es évek; 
•	 1850-es évek
6. Ki nem volt a Nyugat folyóirat főszerkesztője?
•	 Ady Endre, 
•	 Babits Mihály, 
•	 Karinthy Frigyes
7. Mikor írta meg Vörösmarty Mihály a Szózatot?
•	 1825, 1836, 1843, 
8. Melyik magyar író kapott Nobel-díjat?
•	 Babits Mihály, 
•	 Kertész Imre, 
•	 Szerb Antal
9. Ki volt a múzeum nevét is viselő Mai Manó?
•	 fényképész; 
•	 festő; 
•	 író 
10. Mit szimbolizálnak a következő elnevezések? rábaközi, dél-dunántúli, dél-alföldi
•	 hagyományos ételtípusok, 
•	 régiók, 
•	 néptáncok
11. Mi lett hungarikum legelsőként az alábbiak közül?
•	 herendi porcelán, 
•	 mohácsi busójárás, 
•	 Zsolnay Kulturális Negyed
12. Hol található a híres Feszty-körkép?
•	 Budapest, 
•	 Kalocsa, 
•	 Ópusztaszer
13. Ki volt az a szobrász, akinek munkája (mások mellett) a Hősök terén álló Millenni-
umi emlékmű?
•	 Ferenczy Béni
•	 Izsó Miklós
•	 Zala György

Doma Lilla (RIH): rajza
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Százéves a Bauhaus
Káprázatos tárlat nyílik március 29-én a Magyar Nemzeti Galéria C épületének I. 
emeleti Grafikai kabinetjében Weininger Andor, Bortnyik Sándor, Moholy-Nagy 
László és mások alkotásaiból.

A Bauhaus alapításának századik és Weininger Andor születésének százhuszadik év-
fordulója alkalmából a művész hagyatékából válogatott kiállítás nyílik a Magyar Nem-
zeti Galériában. A New Yorkban elhunyt művész alkotásaiból 2002-ben nyolcvan mű és 
ugyancsak nyolcvan kisebb vázlat került a galéria gyűjteményébe; az anyagból most elő-
ször látható válogatás Absztrakt revü címmel.A kiállításon Weininger Andor pályakez-
dését a Pécsről származó Bauhaus-pályatársak – Molnár Farkas, Stefán Henrik, Johan 
Hugó – eddig Budapesten együtt még nem szerepelt néhány műve idézi meg. Forbát 
Alfréd és Bortnyik Sándor egy-egy, Moholy-Nagy László két műve szintén a Bauhaus 
magyar művészeivel való kapcsolatait jelzi.
A kiállítás középpontjában Weininger egyik legizgalmasabb alkotása, a napjaink digitá-
lis képi világát megelőlegező Mechanikus színpad – absztrakt revü áll. Az ennek alapján 
készült kiállítási installációnk közepén kuriózumként látható az 1980-as években ké-
szült előadás filmfelvétele.

Részletek itt: https://mng.hu/kiallitasok/bauhaus-100-absztrakt-revu-valogatott-
muvek-weininger-andor-hagyatekabol/
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Kedves Teremgazdák!
Április 25-én, csütörtökön délután a Szépészeti Bizottság végigláto-
gatja a tantermeket. Kíváncsiak vagyunk, mennyire sikerült megvaló-
sítani az évkezdeti elképzeléseket, hogyan újulnak meg az osztályok 
tavaszra, sikerül-e megteremteni és/vagy megőrizni a helyiségek tisz-
taságát, a dekorációk véglegesítését, a szobanövények felfrissítését stb. 
Bízunk benne, hogy ballagáskor az egész épület makulátlanul tisztán, 
vonzóan, ötletes látvánnyal várja a ballagókat és az ünneplőket.

Üdv:

az SzB (Bodonyi Éva, FaNaMa, Hargitai Bea és Jakab Judit)

Figyelem!
Április 15-16-17-én lesz idén a papírgyűjtés.

Mozgosítsátok a környezeteteket, selejtezzetek! Itt a remek alkalom :)
Részletek jövő héten.

Üdv,
FaNaMa
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Öltözz kékbe kedden!
Ahogy tavaly, úgy idén is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nem 
csak az iskola falain belül, de tágabb környezetünkben is élnek autizmusban 
érintett emberek. 

Éppen ezért kedden (április 2.), az autizmus világnapján arra kérünk ben-
neteket, hogy minél többen vegyetek fel valami kéket! Az első ebédszünet-
ben Csoncsi fotót is készít rólunk az udvaron.

A fenti szöveget osszátok meg az osztályotok Facebook-csoportjában is, 
vagy hirdessétek az osztályotokban. Legyünk minél többen!

Üdv,

Szabó Tünde és Tarnai Dóra

a 28. Poli-Szülinap délelőtti programjának megrendezésére

•	 A rendezvény időpontja: 2019. május 24. (péntek) 9:00-14:15
•	 A pályázat célja: A Poli-Szülnap délelőtti programjának alkalomhoz illő meg-

szervezése, lebonyolítása.
•	 Pályázhatnak: A Politechnikum iskolapolgárai; egyének és csoportok legalább 

két közreműködő/segítő tanár részvételével. 
•	 Keretösszeg: 50.000 Ft
•	 A pályázat benyújtásának 

módja: A letölthető pályá-
zati űrlapon, elektronikus 
formában a marti[kukac]
poli.hu címre.

•	 A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. április 
25. (csütörtök) reggel 9:00

•	 Eredményhirdetés: 2019. 
április 30. (szerda) első 
ebédszünet, tárgyaló

Kocsis Márta a KB nevében Kalmár Hanna (RIH): Noé bárkája
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Bemutató: 2019. április 17-én (szerdán) délután 4 órakor
a Közgazdasági Politechnikum színháztermében (1096 Bp., Vendel u. 3.)

További előadások 2019. május közepén lesznek.

<masik.poli.hu - masik@poli.hu>

Carlo Goldoni

Bugrisok
komédia egy részben, Magyarosi Gizella fordításában
CANCIANO, tőzsgyökeres velencei polgár  .  .  .  .  . Vadász Bence
FELICE, a felesége  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Győri Petra
RICCARDO, gróf  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tőzsér Kristóf
LUNARDO, kereskedő  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kovács Attila
MARGARITA, Lunardo második felesége   .  .  .  .  . Nagy Orsolya
LUCIETTA, Lunardo leánya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kunert Mandula
SIMON, kereskedő  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Král Tamás
MARINA, Simon felesége  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lukács Lea
MAURIZIO, Marina sógora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fazekas János
FILIPPETTO, Maurizio fia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Gyenis Mihály

Zenei segítség  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Barker Zsombor
Muzsikus, korrepetitor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Szabó Emese
Jelmez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kunert Mandula
Asszisztens, súgó   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Jakab Judit 
Rendezés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Majer Tibor

Jegyeket Jakab Judittól vagy a masik@poli.hu címen lehet igényelni.
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•	 A	kismalac	rájött,	hogy	banális	baromság	bandukolt	a	buksijában.
•	 Eredendő	bűn	=	nem	bizonyos	egyének,	hanem	az	egész	emberiség	bűne.
•	 Testvérgyilkosság	=	Káin	és	Ábel	kapcsolatának	szomorú	vége.
•	 Világvége	=	általában	at	emberiség	nagy	része	belehal.
•	 Pilátus	mossa	kezeit	=	Istenhez	nincs	köze.
•	 Mózeskosár	=	ajándékkosár.
•	 A	keresztényüldöző	Samu	[talán	Saul?]	Pál	lett.
•	 Az	Ószövetség	nyelve	a	biblosz.
•	 A	Biblia	két	félből	áll.
•	 A	teremtés	felépítőleg	történt.
•	 Isten	tesztelte	Ábrahámot.
•	 A	bábeli	torony	megzavarta	Jézust.
•	 Bábel	toronyépítése	azért	futott	zátonyra,	mert	az	emberek	nem	egy	nyelvet	beszél-
tek.
•	 Jézust	akasztófára	akarta	küldeni	a	nép.
•	 A	festő	fitogtatja	tudását,	ovális	tárgyak	többszörös	elhelyezésével.	(…)	Az	ember	
így tudhatja, hogy nem egy átlagos, hanem egy tehetséges művésszel van dolga, hiszen 
ezeket az alakzatokat nehéz pontosan megfesteni és alapos tervezést igényel. 
•	 [Az	angyali	üdvözlet]	1569-es	manierista	vászonra	készült	olajfestmény.
•	 Máriának	megjelenik	Gabriella	angyal	örömhírt	hozva.
•	 Ballján	(!)	a	szívét	szabadon	kitárja	a	rá	letekintő	Gabriellának	(!),	aki	a	szokottnál	
kevésbé szimpatikus.
•	 A	színeknek	étvágygerjesztő	hatása	van.
•	 Ez	egy	nagyon	szemre	méltó	kép.
•	 (…)	rájövünk,	
hogy hatalmas ro-
bajt sugároz a kép 
(…)
•	 Lelógó	szövetru-
hát visel, mely alatt 
egy élénkpiros felső 
öltözet lapul.
•	 Ahogy	végig-
néztem a képen, a 
szememet először a 
nő szúrta ki.
•	 A	szín	haszná-
lata egységesen hal-
vány, hideg paletta.

Szokolay Piroska (RIH): Jónás a cetben
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