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emlékeztető
az Iskolatanács 2020. február 11-i üléséről

Jelen voltak ebben az influenzás időszakban: 

Azúr Lóki Péter –
Lamanteam Schőn Simon Schőn Péter
Bermuda Kárpáty Iván Bartal Andrea,  

Királyhegyi Zsuzsanna
Nápol(y)i Beck Noémi –
AnAnÁsz Bilicz Benedek Szeles Irén
Anonym Bártfai Ida –
Kozmosz – –
Főn-X – Grits Barbara
pacman – –
ReZsó – –
ALBAtrOsz – –
chill Gáspár Gréta –
RobInHood Harsányi-Sulyom Anna –
Dimenzió – –
káró – –
STORNO – Kiss Bea
MárkA – –
Maszk Szota Martin –
MIQN – –
Tanárok Gáti Emese, Kováts Lívia, Matejka István, Székely Réka
Vendégek –

Levezető elnök: Gáti Emese és Székely Réka

Tervezett napirendi pontok:
1. Bevezető: fontos információk
2. Kreatív Design pályázat
3. Digitális konferencia
4. Könyvmegállók
5. Tavaszi tervek

McLaren Senna a Hungaroringen
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És ami történt:
1. Bevezető: Néhány fontos infó: 
- Készül az IT-bemutatkozás a honlapra. A fotóitokat nevezzétek át, a link megtalálha-
tó a padleten. 
Gáspár Gréta és Schőn Simon ír bemutatkozó szöveget.
- A PoliKalendáriumban a tanév összes IT-ülésének időpontja megtalálható. A találko-
zók nyitottak, minden iskolapolgárt szeretettel várunk.
- A DVP vállalkozásoknak nem éri meg uzsonnát készíteni számunkra, ezért várjuk az 
ötleteket a következő három alkalomra:
Királyhegyi Zsuzsanna márciusban süt egy tepsi sütit. Készít egy táblázatot, amibe lehet 
írni a vállalásokat. Fel lehet ajánlani feltéteket, gyümölcsöket. Továbbra is kérjük a kör-
nyezettudatosság jegyében: HOZD magaddal A POHARADAT!
Ekkor spontán javaslat érkezett: reformáljuk meg a Sorolót! – Várjuk a beadványt! 

2. A Kreatív Design pályázatra eddig két pályamű érkezett. Hogyan népszerűsítsük 
a pályázatot és a többi programunkat? Legyen felhívás a képújságon. Vállalja: Bártfai 
Gida. Amikor az iskolai gépekbe bejelentkezik az ember, ennek a reklámja köszönjön 
be. A felsőbb évfolyamok nem használják az iskolai gépeket, hozzájuk nem jut el a hir-
detés. A fehér táblán vagy annak közelében helyezzük el a felhívást. Mémeket kellene 
készíteni, amik viccesek. Direkt meghívás: célzottan kell megkeresni azokat, akikről úgy 
sejtjük, hogy szívesen részt vennének és olyat tudnának létrehozni, amit hordanának is 
a diákok. Ami jól néz ki, vagy menő életérzést közvetít. Betölti az összetartozás életér-
zést az is, ha vicces, de a miénk, mert közülünk való, aki tervezte. 

3. Digitális konferencia: Felmérjük az igényeket? Mikor legyen? Milyen legyen? Néhány 
előadót hívjunk, akik rövid, 15 perces előadásokat tartanak, a TED-hez hasonlóan. Le-
gyen kerekasztal beszélgetés egy-két adott témáról. Minden osztály küldjön legalább 
két képviselőt. Elsősorban az együtt gondolkodás, a párbeszéd a fontos diákok, tanárok, 
szülők között. A diákok számára új a tanulási célú digitális környezet, nincs tapasztala-
tuk, nem magabiztosak a használatban. Kettős flusztrációt jelent a számonkérés a diá-
koknak. Idő kell ahhoz, hogy megszokja a diák a felületet, a digitális környezetet. Nem 
lehet bevezetni csak úgy, hogy mostantól ezt csináljuk. Év elején pár napig, pár órában 
meg kell tanítani a szoftverek használatát. Pl. legyen egy digitális modul, ami erről szól. 
Többféle témában lehetne a jövőben hasonló beszélgetéseket indítani. 

4. Könyvmegálló: a helyszínjavaslatok megvannak. Hogyan tovább? A Sóhajok Hídján 
folytatni kellene a padokat. Itt nagy a forgalom. Elvetettük a könyvmegálló javaslatot. A 
többi helyszín közül melyik jó? Mindegyik: A és B épület, 2. emelet; A épület első eme-
let az A16 teremmel szemben; az A épület udvari kijáratánál az épületen belül; az udva-
ri kerékpártárolónál és az udvaron a ketrec mellett a Poliház felé haladva. 
Kidolgozzák a részleteket: Simon: A épület 2. emelet, Gida B épület és udvar, Birs A1, 
plusz Csöre.
Lépések: terv, méretek, koordinátorok jóváhagyása, majd jöhet a beszerzés (otthonról, 
Marketplace-ről stb.) és a csinosítás. A költségvetésig el kell készíteni a tervet. Február 
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végéig Csörének és Líviának kell elküldeni. 

5. Milyen ötleteket valósítsunk meg az idén? Tervek tavaszra a fentiek mellett: 
- február - március: Kreatív Design pályázat, pulcsi - póló gyártóktól ajánlat, igényfel-
mérés 
- április: a ballagás előtt művészeti projektek (pl. kerítésre fonalminta) 
- május: tanár- és diákdíjak 
- június: bográcsozás – Kiss Erika főz
Mindenkit szeretettel várunk tavaszi programjainkon! 

A következő találkozó ideje: 2020. március 10. 16:30 (A25) 
Levezetők lesznek: Gáspár Gréta és Szota Martin

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 osz-
tályt inkább érintő részeket, személyes hangvétellel felkelteni az érdeklődést.
2020. február 28.

Kováts Lívia IT-titkár

Bugatti Veyron Oakley Design, egy darab a világon
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Az oktatásról
Nemrégiben megjelent a legújabb módosítása a Nemzeti Alaptantervnek, ami termé-
szetesen nem egy általános oktatáspolitikai vízióról ad tanúbizonyságot, ami egyről a 
kettőre juttatná a mai generációkat releváns elméleti és gyakorlati tudással, csak az uná-
sig ismert ideológia szajkózása és a diákok további terhelése töméntelen érdektelenség-
gel. Nincs semmi meglepetés. 

Ez az egész persze puszta aktualitás. Annyit jelent, mintha a pokolban megemelnék 
a lelkek alatt perzselő lángok hőfokát 1200-ról 1400 °C-ra. Persze eleinte mindenki fel-
kapja a fejét a hirtelen romlásra, de idővel beletörődik és unottan folytatja a már ruti-
nos szenvedgélését.

Én most el szeretnék szakadni az aktualitástól. Az aktualitás annyit tesz, mint a világ 
időfolyamának mikroszkóp alá vetése, amiben könnyen elveszhet a kontextus, a nagy 
egész, amiről igazán érdemes lenne beszélni. 

A nagy egész igazsága pedig nem más, mint hogy az oktatás (és nem csak ebben az 
országban) többet vesz el a gyerektől, mint adna neki. Persze nem lehet igazságosként 
feltüntetni a Mária Terézia előtti világot, ahol az egyszeri parasztgyerek a kasztjába szü-
letett és abban is halt meg, mert nem volt lehetősége továbblépni a szociális ranglétrán. 
A modern kor eszménye a fejlődés, ami csak az iskola intézményének nevezett ugró-
deszkával lehetséges. Mégis, ez az ugródeszka mióta csak létezik, újabb és újabb súlyo-
kat nyom a használója tudatába és tudattalanjába egyaránt, amitől az ugrás bár jó esély-
lyel megtörténik, mégsem a várt kecsességgel, inkább egy szerencsétlen felfelé való bot-
lás módjára. 

Ennek a problémának sok arca van, ahogy a diák is sok szempontból nyomorodhat 
meg a közoktatásban töltött évei alatt. Nem állítom, hogy ezek közül mindegyiket is-
merném – amit viszont igen, arról fogok írni, mert úgy érzem valamiért, érdemes.

A művészetoktatásról
Az oktatás alapfilozófiája, hogy a tudás funkcionálisabbá teszi az egyént, közelebb vi-
szi az érvényesüléshez és ezzel a boldogsághoz. Ennek tökéletes bizonyítéka informati-
kához való hozzáállása; tudd használni a wordöt, hogy meg tudd szerkeszteni az önélet-
rajzodat, tanuld meg használni az excelt, hogy képes legyél ellátni a jövendőbeli irodai 
munkádat, stb. Csupa praktika, és praktikának egyáltalán nem rossz.

De hol a praktika a művészetben? Mit lehet megtanulni Michelangelo freskóiból, az 
ógörög mitológiából, Shakespeare Hamletjéből, Mozart Requiemjéből, Cseh Tamás da-
laiból? Persze vannak tisztán gondolati művek, mint az állatmesék, amiknek létalapjuk 
pusztán a gondolati üzenet közvetítése – pont, mint a modern kori propagandáknak. 
Viszont senki nem szervezi József Attila versei alapján a szerelmi életét.

A művészet nem praktika. Persze alapjai ott gyökereznek a szükségben, ugyanazon 
magban, ami a praktikát is kinyomta magából – a művészet mégis más. Más a lénye. Ér-
zelmi entitás, nem racionális. Éppen ezért nem lehet csak a haszna felől megközelíteni. 
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A művészet célja, hogy hasson – ez kell, hogy legyen a fogyasztó célja is, ha sikere-

sen akar kommunikálni a művel. Nézni, hallani, érezni és megélni. Ez egy folyamat, egy 
párbeszéd az alkotással, ami nem az értő beszéd, hanem az érzelem síkján történik – 
azon a síkon, amit az oktatás praktikája nem ért. Ezért nem ad teret az elmélyült meg-
élésnek, csak a gyorsan összedobott megértésnek, ami megértés persze sokkal keveseb-
bet ér, mint a matek egyenlet kiszámítási módja. 

Az oktatás jobb híján kontextusánál ragadja meg az alkotást; a művészettörténetben 
elhelyezett szerepénél. Azt gondolja, ha meg akarjuk érteni az aktuális kulturális hely-
zetünket, vissza kell mennünk a gyökerekig. Ha pedig megértjük mindezt, műveltek le-
szünk, az élet megpróbáltatásaira készen állva. De mégis mit kapunk mi ettől a művelt-
ségtől? A neveket és évszámokat, amikkel címkézni tudjuk a képeket, írásokat, zenéket? 
Hogy kategorizálhatjuk a festőket és írókat irányzatuk szerint? Tényleg értékesebb lesz 
a Sixtusi kápolna annak tudásától, hogy mikor, hol, kik festették? A hatás szempontjá-
ból semmiképp.

Van a művészeteknek azonban még egy síkja, az igazság síkja. Ez az, amiről beszélni 
igazán érdemes egy műnél, mert az élménnyel ellentétben ez lehet objektív. Viszont ezt 
sem a történelmi elhelyezkedésnél kell keresni. Egy tizenhatodik századi mű ugyanúgy 
szólhat valami időtlen, emberi természetbe írt törvényről, mint egy huszonegyedik szá-
zadi, és ebből a szemszögből szintén teljesen mindegy, hogy az ember milyen sorrend-
ben fogyasztja őket.

A művészettörténetet mégis kiirthatatlan lelkesedéssel nyomják bele minden generá-
ció fejébe, olyan jelszavakat skandálva közben, mint „összefüggés” és „hatás”, de egyik 
szent szót sem a tanuló, hanem a tantárgy relációjából vizsgálva. Az a diák pedig, aki 
mindezt megtanulja, és végre átmegy az érettségin, úgy búcsúzhat el az irodalomtól, 
mint a túlérzékeny emberek erőltetett unaloműzőit összefoglaló tantárgytól, ami nem 
adott neki semmi lényegit, semmi életre szólót, csak felkészülési szorongást és még egy 
plusz nem magától vállalt kötelességet a sok közé.

A fogalmazásokról
A fogalmazást ma mint eszközt használják egy tananyag számonkérésére. Ha a gyerek 
nem csak beikszeli a helyes válaszokat, hanem magától is meg tudja fogalmazni a tanul-
takat, a tudása sokkal biztosabb, egyedülállóságához kétség se férhet.

Ez lényegében így van. Ha valaki újra le tudja írni, mit mondott a tanár, az minden-
képpen jobban megjegyezte az információkat, mint az, aki amint szabad teret kap az 
íráshoz, nem tud megfogalmazni semmit. A probléma viszont éppen ez; a fogalmazás 
célja itt az emlékezés számonkérése és nem az új gondolatok provokálásának eszköze. 

Aki ír, jó esetben gondolkodik. Mert ahhoz, hogy érthetőt írjon, fel kell építenie egy 
gondolati láncot, amihez a lehető legjobb hasonlatokat, legpontosabb szavakat kell 
használnia, hogy abból a rengeteg mindenből, ami a fejében van, kiásson valamit és ad-
dig mossa, amíg az mások számára is láthatóvá, esetenként széppé válik. Ez az író misz-
sziója.
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De az író nem egy elszigetelt kaszt. Mindenki képes írni, ahogy mindenki képes kifej-

teni egy gondolatmenetet. A fogalmazás pedig nem más, mint a spontán gondolatme-
net többszörös átgondolása, végigfuttatása és kiteljesítése.

Mégis, az iskolás gyereknek az a feladata, hogy előre meghatározott témákban gon-
dolkodjon. Ha pedig a témát csak alapnak venné és elágazna belőle a konkrét műtől 
független irányba, pusztán azért, mert a gondolatmenete arra viszi, azt kapja meg, hogy 
nem ez volt a feladat. A diák pedig könnyen korrumpálódik; ha az a feladat, hogy ír-
juk le a cselekményt, jelezve, hogy elolvastuk, akkor leírjuk a cselekményt, a tanár pedig 
(elvégre elolvastuk) megadja rá a megfejelő jegyet, és úgy érezzük, megérte írnunk. Pe-
dig nem kaptunk érte semmit, csak egy számot, ami feljebb viszi az átlagunkat. 

És így vagyunk mi a legtöbb tantárggyal és a legtöbb órával. Mint egy szerencsétlen 
helyzettel, amit át kell vészelni, és majd utána lesz valami, amiért érdemes volt mind-
ez. Legalábbis ebben hiszünk mi, mert az embernek hinnie kell valamiben. Nekünk pe-
dig nem maradt más, mint a haladás eszménye, a személyre szabott utópia álma. Ezért 
élünk, ezért szorongunk, ezért bírunk, és ezért járunk be iskolába. 

Bálint Marcell (ReZsó)

Ferrari LaFerrari Aperta, 199 darab készült, ez a magyar autó az 5. leszállított darab volt a világon.
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TMT 
Március 13. 
Nem tudhatom 

 

 

Jelentkezz! 
 

Ha kérdésed van, keresd őket: 

Madarász R. Gergő, Magyari Seba,  

Solymosi Máté, Winkler Ákos 

 

 Save the date! 
 

 

Túlélő április 24-25-én 
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A gép forog
Fajó János kiállításán jártunk matematikaórán.

Milyennek látták a kiállítást a 7. és 8. évfolyam diákjai? 

Szerda délután ellátogattunk a „A gép 
forog” című kiállításra, ahol Fajó János-
nak a szobrait és festményeit láthattuk. 
Maga a kiállítótér is új volt, nagyon ren-
dezett és megfelelő hely egy ilyenfajta ki-
állításra. Fajónak az elve a ‚redukció’ volt, 
és a leegyszerűsítés szerintem egyértelmű-
en megjelent a festményein, csak színek-
ből és alakzatokból álltak ezek. Nekem az 
tetszett még a kiállításban, hogy minden-
ki úgy tudta értelmezni a képeket, ahogy 
ő látta, és bármit bele lehetett képzelni az 
alakzatokba. A szobrok elég egyszerű kül-
sővel rendelkeztek, de akárhonnan néztük 
őket, mást láttunk. Összességében, szerin-
tem jó ötlet volt a tanárok részéről ezt a 
kiállítást megnézni. 

Az épület is elég szép volt, mert fel volt 
újítva, nem csak a festmények. Az elő-
adásnak is voltak érdekes részei, pl. hogy 
egy sima absztrakt festményben mit látott 
a készítője. A kiállított tárgyak szerintem 

érdekesebbek voltak, mint a festmények. 
Összességében nekem tetszett. (Csukárdi 
Barnabás)

Énnekem kifejezetten tetszett. Mikor ez 
az egész bejelentésre került, anyukám rá-
jött, hogy őt nagy eséllyel tanította Fajó 
János az egyetemen, így mesélt nekem egy 
kicsit az alkotásairól és arról, hogy miről 
is szólnak, mi a lényegük. Szerintem ér-
dekes volt az, hogy ilyen kevés alakzat-
ból és színek kombinálásával miféle tér-
beli rajzot, absztrakt művészetet lehet al-
kotni. Kifejezetten érdekes volt látni, hogy 
miféle dolgokat lehet alkotni azokkal az 
alakzatokkal, amiket matekórán tanul-
tunk. Összességében érdekes volt a kiállí-
tás, csak kicsit kevés volt az idő, korábban 
is elindulhattunk volna. (Nagy Andris)

Az épület fel volt újítva, ezért nagyon 
szép volt. A festmények színesek és meg-
ragadóak voltak. A kiállított tárgyak/szob-
rok nagyon érdekesek voltak, azok vol-



11
tak a kedvenceim. Kicsit sokan voltunk, 
de később eloszlott a tömeg, és akkor már 
nem is tűnt fel. (Jakab Tamás)

A kiállítás érdekes volt, tény, hogy nem 
mindenki számára. Nekem tetszettek a 
képek és a térbeli alkotások, mint látvány. 
Viszont én úgy állok a művészethez, hogy 
ami igazán jó, az érzelemkavalkádot vált 
ki belőlem, ezek a munkák pedig nem ad-
tak át sokat. Fajót tehetségesnek tartom, 
nagyon kreatívak az alkotásai, mégis egy-
szerűen engem nem tudtak megfogni. 
(Bakó Júlia)

Nekem nagyon tetszett, jó, hogy matek-
órán is elmegyünk kiállításra. Kár, hogy 
nem volt a tárlat nagyobb, de így is sok 
geometriai alakzattal megismerkedtünk, 
Nekem sok inspirációt adott a feladat-
ra, amit majd el kell készíteni. Tetszett, 
hogy sokoldalú volt a kiállítás, és nem-
csak festmények voltak, hanem szobrok is. 
(Perjéssy Ambrus)

Nekem tetszett, de nem voltam teljesen 
oda érte. Inkább a sorozatok tetszettek, 
hogy akár tízféleképpen is tudta variálni a 
formákat. Tetszettek a 3D szobrok is. Az 
főleg, hogy fogtam a kezemben a papírból 
készült darabot, és közben láttam a nagy 
fémből készültet magam előtt. Tetszett, 
hogy meg tudta formálni térben, azt, amit 
papírra lerajzolt. Összességében tetszett, 
bár nagyon fáradt voltam, így nem tud-
tam teljesen élvezni. (Gulácsi Bori)

Nekem tetszett a kiállítás, kicsit rövid 
volt, hosszabbra számítottam, de érdeke-
sek voltak a szobrok és a festmények is. 
(Gyöngyösi Hanna)

Szerintem a kiállítás nagyon színes és 
„fényes, derűs” hangulatú volt. Nekem a 
legjobban a nagy vászonra festett képek 
tetszettek, de a gömb című önösszetartó 
szobor is nagyon tetszett. Rengeteg fest-
mény imponáló és tekintetet parancsoló 
volt, de ezt nem úgy érte el, hogy nagyon 
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csillogó vagy pom-
pázatos lett volna, 
hanem valahogy 
másképp, amit 
nem tudok meg-
fogalmazni. Sajná-
lom, hogy ahelyett, 
hogy több alapok-
ban, elgondolások-
ban más képeket 
mutattak volna be, 
inkább csak a vál-
tozatok voltak ki-
téve, és azok sem 
egy helyen. Zava-
ró volt az is, hogy a 
kiírásokat kicsit érthetetlenül helyezték el. 
Összességében örülök, hogy elmentünk a 
kiállításra, és örülök annak a feladatnak 
is, amit kaptunk a kiállítással kapcsolat-
ban. (Csabai Zalán)

Nekem tetszett, érdekesek voltak Fajó 
művei, viszont nagyon rövidnek éreztem 
a kiállítást: mintha nem fejezték volna be. 
Még a személyzet türelmével és stílusával 
volt bajom, ha egy kicsit is megközelítet-
tem egy művet, már egyből rám szóltak, 
hogy ne érjek hozzá és mit képzelek. En-
nek ellenére élveztem, érdekesnek talál-
tam a kiállítást. Nagyon köszönöm, hogy 
elvittél minket! (Polyák Olivér)

A kiállítás nem volt rossz, volt néhány 
kép, amin elgondolkodtam. A szobrok is 
tetszettek és szép színes volt, de én más-
fajta képekből tudok inspirációt meríteni. 
(Baraczka Teréz)

Nekem tetszett a Fajó-kiállítás, de a fe-
kete-fehér képek sokkal jobban, mint a 
színesek. A válogatás szerintem sem volt 
a legjobb, és az őrök nem voltak a legked-
vesebbek. Aki beszélt az elején, szerintem 

sokkal érdekesebb dolgokat is elmond-
hatott volna a művészről, és a képek kü-
lönlegességeiről, nem csak az épületről. 
Amúgy nagyon élveztem, és ha lesz, más-
kor is szívesen elmennék. (Bőhm Vera)

Szerintem a kiállítások unalmasak. Én 
soha sem szerettem őket. Viszont az in-
teraktív kiállításokat igen, valószínű-
leg ezért tetszik az a miniszobor. A képek 
egyébként egészen érdekesek voltak, és 
megfigyeltem őket, hogy meg tudjam csi-
nálni a feladatot. Tetszik, hogy nekünk is 
kell ilyen alkotást készíteni. Szeretem eze-
ket a feladatokat. (Harmati Emma)

Válogathattak volna érdekesebb, színe-
sebb alkotásokat. Rövid volt a kiállítás, de 
alapvetően nekem tetszettek Fajó elkép-
zelései. Kicsi hiányérzetem van a kiállítás-
sal és a művekkel kapcsolatban, de örülök, 
hogy elmentünk! :DD (Pálfi Magdó)

Szerintem jó volt, hogy mondtak pár 
dolgot Fajó életéről és műveiről, de szerin-
tem túl kevés művét állították ki, és azok 
is elég hasonlóak voltak, ezért ebből a 
szempontból nem a legjobb válogatás volt. 
(Oláh Ditte)
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Szerintem érdekes és izgalmas kiállí-

tás volt, örülök neki, hogy elmentem. Vi-
szont: a képeket kicsit kevésnek találtam. 
Igen, sokféle kép volt kitéve, de mégis va-
lahogyan kevés volt, szinte biztos vagyok 
benne, hogy Fajó Jánosnak vannak más-
féle stílusú, másféle hangulatú képei is. A 
stílusával kapcsolatban az én elfogult, re-
alizmust és impresszionizmust előnyben 
részesítő személyem véleménye nem túl 
pozitív: megértem a minimalizmus elve-

it, és az egyszerűsítésben rejlő szépséget, 
de nem értek egyet azzal, hogy csak a fo-
lyamatos, komplementer vagy nagyon kü-
lönböző színpárosításokkal és a jelentéssel 
nem bíró formákkal lehet alkotni. A mű-
vészet számomra az apró változásokban, 
részletekben, gondosan megválogatott 
színekben rejlik. Azonban, örülök, hogy 
megismertem egy másik nézőpontot, és 
én is mindent beleadtam a saját, Fajó-
inspirálta képemnél. (Kiss-Csitári Kata)

Játék a formákkal – fajó nyomában
Fajó János Munkácsy- és Kossuth díjas alkotó, a magyar konstruktív geometrikus mű-
vészet egyik vezéralakja. A kiállítás Fajó többezer alkotásából mutat be néhány formai 
kísérletet. Ismétléssel kialakuló kompozíciókat, a vonalak és formák tengelyes, közép-
pontos tükrözésével, elforgatásával létrejövő műveket láttunk. Fajó János egyszerű sík-
formák mozgatásával végtelen variációt, ritmust és dinamizmust teremtett. 
Bízunk abban, hogy a kiállítás ötleteket adott, inspirált titeket, és nagyszerű alkotásokat 
fogtok készíteni. 
Feladat: Készíts egyszerű geometriai formákból szabadon választott technikával egy 
kompozíciót síkban vagy térben.
Határidő:
- Digitális mű esetén március 4., szerda éjfél. 
- A kézzel készült alkotások beadási határideje: március 5., csütörtök 12 óra.
Beküldés:
- A digitális technikával készült művet Teams-ben, OneNote-ban vagy e-mailben jut-
tasd el a megadott határidőig a szaktanárodnak. 
- A kézi munkákat személyesen add át a tanárodnak. 
Fontos információk:
- A digitális alkotás készülhet 
GeoGebrában, vagy bármely más rajzo-
ló programmal, illetve 3D tervező szoft-
verrel. Minden esetben az alkalmazás-
ban történő mentés mellett képként 
mentett fájlokat is küldj. A 3D nyomtat-
ható tárgyakat ki is nyomtatjuk. 
- A kézzel készült munkát jó minőségű, 
szép papírra készítsd. Vigyázz, hogy 
ne legyen gyűrött, vagy piszkos, hiszen 
minden mű értékes. 
A legjobb alkotásokból tárlat készül az 
Előszoba Galériában, és részt vesznek a TMT-n. Kiss-Csitári Kata alkotása
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Közép-Európa, az EU és én
1989-ben megmozdult Közép- és Kelet-Európa. A régió országai visszanyerték szabad-
ságukat, függetlenségüket és elindultak az európai demokratizálódás és fejlődés útján. 
2004-ben aztán a „Visegrádi négyek” is csatlakoztak az Európai Unióhoz, a szabadság és 
demokrácia egységes európai térségéhez. Ezek az események sokaknak a mindennapi 
életük részei, másoknak történelem. Az utóbbiakat keressük!

A Magyarországi Európa Társaság és partnerei – mint a varsói székhelyű think tank, 
a WiseEuropa vezette „Euritage” konzorcium tagjai – esszéíró pályázatot hirdetnek ma-
gyarországi diákok és egyetemi hallgatók számára. Pályázni maximum 1000 szavas an-
gol nyelvű írással lehet, amely röviden reflektál a magyarországi demokratikus átmenet 
éveire vagy az EU integráció hatásaira.

A beérkezett pályaművek közül a legjobb 4 magyar alkotás szerzője jutalomban ré-
szesül és írásaik bekerülnek a nemzetközi zsűri által értékelt művek közé is. A nem-
zetközi konzorcium fődíja egy brüsszeli konferencián való részvétel lehetősége (mely-
nek teljes költségét a szervezők állják), valamint a nyertes alkotást publikálják a New 
Eastern Europe különszámában is.

Részletes kiírás a következő oldalon.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban kereshetik a MET alelnökét, Uszkiewicz 

Eriket e-mailben (uszerik@gmail.com) és ugyanerre az elektronikus levelezési címre 
várjuk a pályaműveket is, legkésőbb 2020. március 31. 17:00 óráig.

Magyarországi Európa Társaság
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Central Europe, the EU and myself 
 
The challenge 

Dear Hungarian Students, we kindly invite you to participate in our international Challenge “Central 
Europe, the EU and myself”. In 1989, our region regained freedom and, thanks to that, in 1990 (East 
Germany) and in 2004 (Czechia, Hungary, Poland, Slovakia) it finally joined the EU. For you, the 
enlargement in 2004 is a distant memory, while the democratic revolutions of 1989 are already part 
of history. Your generation has experienced democracy, European solidarity and prosperity within the 
EU as something obvious and natural for many years. However, today these values face serious 
challenges in Central Europe: nationalism, Euroscepticism, authoritarian trends and economic 
vulnerability. In consequence, the legacy of 1989 and 2004 seems to gain relevance again as an 
important source of inspiration.  Awareness about these events among young Europeans, particularly 
from Central Europe, is essential in order to build a common understanding of our European history 
and values and to deal with challenges as a community.   
 
Share your reflexions on these events in a 1.000-word essay. Tell us how you see the democratic 
revolutions of 1989 and what they mean for you/your country/your region or even the EU. Explain 
how you perceive the EU integration of the region as a (Central) European citizen. What lessons can 
be drawn from 1989 and 2004 that should be kept in mind for our present and future? 
 
The best essays of the international competition will be rewarded: 

• 1st place: invitation to a roundtable discussion about the heritage of 1989 and 2004 in Brussels 
(all cost covered) and the publication of the winning essay in a special issue of the New Eastern 
Europe journal 

• 2nd place: invitation to a roundtable discussion about the heritage of 1989 and 2004 in 
Budapest (all costs covered) 

 
The Hungarian Europe Society will also reward the 4 best essays submitted by Hungarian participants 
with valuable vouchers. 
 
The essay shall be maximum 1.000 word long and written in English. 
Send your essay to Erik Uszkiewicz, vice-chairperson of the Hungarian Europe Society via email 
(uszerik@gmail.com) by 31 March 2020, 5 pm.  
Announcement of results: 14 April 2020 

The project 
EUritage celebrates the 30th anniversary of Central European democratic revolutions as well as the 15th 
anniversary of their accession to the European Union. These historical events now belong to our 
common European heritage. They unite European citizens as part of the same community of values. 
Key lessons from Central European democratic transition and European integration process are 
necessary to build our common European future. This project is led by WiseEuropa together with the 
Institut für Europäische Politik, the Metropolitan University Prague, the city of Gdańsk and the 
Hungarian Europe Society. It is co-financed by the European Commission within the framework of the 
Europe for Citizens programme.  
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Irodalmi háziverseny
Márciusi forduló

A beadás határideje: 2020. március 9., hétfő 

1. A sorok híres brit személyek neveit rejtik. A pontok helyére írd be a hiányzó részt 
a segítségek alapján. Az első segítség, hogy mivel foglalkozott, foglalkozik az illető, a 
második a hiányzó névrész fordítása magyarul. (12 pont)

1. ...speare – költő, drámaíró – ráz 
2. ...ill – író, politikus – templom 
3. ...hur – uralkodó – művészet 
4. ...er – politikus – nádtető 
5. Ed... – uralkodó – kórterem 
6. ...son – költő drámaíró – wc 
7. B... – költő – tó 
8. ...rence – író – törvény 
9. ...er – festő – kanyarodik 
10. ...ry – festő – alacsony 
11. Beck... – sportoló – sonka 
12. Ste... – sportoló – bibircsók 

13. ...y – sportoló – szőr 
14. ...ling – író – sor 
15. ...cock – filmrendező – fennakadás 
16. Ku... – filmrendező – tégla 
17. ...lin – filmrendező, színész – fickó 
18. ...slet – színésznő – nyer 
19. ...ley – színésznő – lovag 
20. Beckin... – színésznő – vásár 
21. ...ing – természettudós – sólyom 
22. Dar... – természettudós – nyer 
23. ...lace – matematikus – szerelem 
24. Fara... – természettudós – nap 

1. Turkish Valentine
2. Pacific Csaba
3. Saturday Place
4. Have Six
5. Shit Iron
6. Legless
7. Mizs Of Louis
8. Saint S
9. Red One House
10. Wish Of Balaton
11. Little Hold it
12. Nutty D
13. Girlvillage
14. Froggy Goes R

15. Eugene Nutty
16. Her Lip
17. Reach It
18. Your Peanut
19. Big Smithy
20. Hey Water
21. He would Push You
22. Castlecastle
23. Noble Customs
24. Veered Grass
25. He Would Steal
26. His Problem
27. Archbishop Wild Garden
28. My Big Problem

2. Magyar településnevek „angolul” (14 pont)
Vajon mely hazai városok nevét „fordították” le az alábbiakban? 
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3. Bulvárcímek alapján ismerd fel a műveket!  
A szerző nevét se felejtsd el leírni! (14 pont)

1. Nem fogod elhinni, mit műveltek egymással az alreálos növendékek!
2. Veled is megtörténhet: bogárrá változott egy reggel! Kattints a képekre!
3. Félelmetes izomzat malomkövek és szekérrudak emelgetésével: tíz plusz egy edzőter-
mi tipp.
4. Szellemekkel beszélget vagy szimplán megkattant az észbontóan jóképű dán trónörö-
kös?
5. Mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Interjú a túlélővel, akinek nem volt vá-
lasztása.
6. Hét férfival él együtt a fiatal lány egy erdőben! (A fiúk a bányában dolgoznak.)
7. Elevenen megégette fogvatartóját a kiskorú testvérpár! (Sokkoló képek)
8. Évekig farkasok között élt a halottnak hitt fiú.
9. Reskontó-ügy: eminens tanuló iskolaszék elé kerül Debrecenben.
10. Tragédiába torkollott bandaháború a Ferencvárosban.
11. Váratlan fordulat: olaszországi nászútján hagyta el feleségét az ismert üzletember.
12. Végzetes szurkolás! Magyar nők gyilkoltak török falmászókat!
13. Botrány Párizsban: fény derült a jótevő börtönviselt múltjára.
14. Hamis iratokkal menekült meg a vidéki iskolában bújtatott pesti diáklány.

Lamborghini Aventador SVJ, az egyetlen Magyarországon
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Poli-Logi
Márciusi forduló

Beadási határidő: 2020. március 10., kedd

1. A gizai nagy piramis
Az ókori világ hét csodája közül 
az egyetlen, amely még látható, a 
gizai nagy piramis. (Kheopsz pi-
ramis).
A Kheopsz piramis i.e. 2580 és i.e. 
2530 körül épült, körülbelül 2000 
évvel Pitagorasz előtt. Elkészíté-
séhez igen sok matematikai isme-
retre is szükség volt.

Elképzelhető, hogy csomókkal 3, 4 és 5 részre osztott 
kötelet használtak derékszög előállítására. Ehhez össze-
sen 13 darab egyforma távolságban kötött csomóra volt 
szükségük.

 
 
A piramis ún. királyszobájának méreteiben 
(lapátló: ≈7,57 m; alapél: ≈10,5 m; testátló: 
≈12,94 m) az ismert pitagoraszi számhármas: 
a 3, 4, 5 fedezhető fel (az egység ≈2,59 m).
A piramis méretei lenyűgözőek. Ennek a 
négyzet alapú gúlának a két meghatározó 
(eredeti) adata: alapélének hossza: 232,4 mé-
ter, magassága: 146,7 méter. (A mai mére-

tek egy kicsit ettől eltérőek: kb. 230 és 137,5 méter.) Ebből a két adatból a piramis többi 
adata már kiszámolható. A számoláshoz érdemes egy modellt készíteni.
A mellékelt ábrán láthatók az alapadatok: alapél (a) és a gúla magassága (mg).
Továbbá az oldalél (o), az oldallap magassága (mo), az alapél – oldalél hajlásszöge (α), 
az oldalél – alaplap hajlásszöge(β) és az oldallap – alaplap hajlásszöge (gamma).
Feladat (7-9. évfolyamosoknak csak az a) kérdést kell megválaszolni.).
a) Számítsuk ki a Kheopsz piramist alkotó négyzetalapú gúla térfogatát és felszínét!
b) Határozzuk meg az {oldalél – alapél}, az {oldalél – alaplap}, és az {oldallap – alaplap} 
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hajlásszögét!
c) Számítsuk ki a piramisba, a négyzet alapú gúlába írható gömb sugarát!
d) Határozzuk meg a négyzet alapú gúla köré írt gömbjének középpontját és sugarát.

2. Sírfelirat
Az alábbi feladat állítólag Diophantosz sírján szerepelt, méltón a nagy feladatmegoldó-
hoz:

„Vén Diophantoszt rejti e kő. Bár ő maga szunnyad,
megtanította a sírt, mondja el élte sorát.
Évei egyhatodát tölté ki a gyönge gyerekkor,
még feleannyi lefolyt, s álla szakálla kinőtt.
Egyheted eltelt még, és nászágy várta a férfit,
elmúlt újra öt év, és fia megszületett.
Ez feleannyi napig láthatta a fényt idefenn, mint
atyja, mivel neki így szabta az isteni sors.
Őt gyászolva a sír felé hajlott agg Diophantosz,
négy évvel később ő is elérte a célt.
Mondd, hány esztendőt élt hát meg gyászban, örömben,
S itta az édes fényt, míg hona lett ez a sír?”

Választ tudsz adni a kérdésre? Hány évig élt a sírfelirat a szerzője Diophantosz?

3. Rejtélyes élet
„Az egyetemet 44 éves koromban fejeztem be, egy év múlva, már mint 100 éves ifjú, fe-
leségül vettem egy 34 éves kisasszonyt. A jelentéktelen korkülönbség – mindössze 11 
év – nagyon kedvezett harmonikus házaséletünknek. Aránylag rövid időn belül már 10 
gyermekünk volt. Az én havi keresetem 13000 zloty volt. melyből 1/10 részt a húgom-
nak adtam, úgyhogy saját magunk eltartására csak 11200 zloty maradt havonta, mégis 
boldogan éltünk.”
Hogyan lehetne megfejteni ezt az életrajzot? Mit jelenthetnek ezek a furcsa adatok?

4. Aranyos arányos
Két természetes szám aránya 3:1. A két szám négyzetösszegének és összegének aránya 
5:1. Melyik ez a két szám?

5. Holdacskák
Az ábrán lévő holdacskákat a derékszögű háromszög ol-
dalai fölé szerkesztett félkörök határolják. Bizonyítsuk 
be, hogy a holdacskák területének összege a háromszög 
területével egyenlő.

6. Tökéletesek
A püthagoreusoktól származik a tökéletes szám fogalma. Ilyenek azok a természetes szá-
mok, amelyek egyenlők osztóik összegével, az egyet is beleszámítva, de magát a számot 
nem. Igazold, hogy a 496 és 8128 tökéletes számok!
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Álom
A Kozmoszban született az alábbi montázs és a hozzátartozó szürreális álomké-
peket összekapcsoló novella, Szegedy-Maszák Blanka alkotásai.
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Érzem, hogy egyre közelebb kerülök az álomvilágomhoz. Lehunyt szemem sötétségé-
ben képszerű elemek jelennek meg. Sikerül belépnem az alvás első fázisába. Abban a 
pillanatban, amikor rájövök erre, a színek, formák és a fogalmak szertefoszlanak. Sem-
mi gond, mindjárt elérkezik egy újabb képzelt, de irányíthatatlan mozgóképsorozat. A 
szavak meg is formálódtak, már amennyire befolyásolhatók. Mindenesetre elkezdődtek. 
Világosság csíkjai jelentek meg. Fekete félhomályban fehér fényvonalak fenyvesei fedez-
tek fel. Felfedeztek, majd továbbították alvási szándékomat a bonyolultabb képsoroza-
toknak. Egy vörös faág suhan szemben a társaival. Vércsepp formálódik, mely egyre to-
vább húzódik. Azonban egyszerre csak görnyedni kezd, és görnyedésében összeroskad-
ni látszik, majd szertefoszlik.

Egy hatalmas, sokablakos épület kettétörik, egyik fele vándorolni kezd, a kisebb ré-
sze pedig átalakul, tetején kupolás végződés növekszik. Átlósan tudatos zuhanásba 
kezd. Előtte pöttyök alakulnak ki a semmiből, egyre jobban izzanak kékesfehérségük-
ben. Mindezek a mozgó minták egy táskán kapnak helyet, mely egy rácsos szerkezetű 
kapu elé esik le. Valójában nem a megelőző helyzetétől lefelé lesz megtalálható, hanem 
vízszintesen balra a gravitációval ellentétben. De az álomvilág a valóságtól történő el-
rugaszkodáson alapszik, melyre ma sem tudunk magyarázatot. Váratlanul feltűnik egy 
virágtalan, világtalan cserép. Összegyűrődik, újabb formákat ölt, míg egy lilás árnyala-
tú mezőn kialakul egy falu. A modern világból eltévedő felhőkarcoló rádől a földre és 
maga alá temeti egy részét. A falu egyik házából egy szekrény lebeg ki. A falu elhagyá-
sát követően letöredezik róla a lila cserép, melynek szilánkjai szertefoszlanak. A szek-
rény maradványa kiegészül, majd növekedni kezdett. A látképem lenti sarkában meg-
áll. A korábban kettétört épület nagyobb fele is megtorpan. Ablakai folyamatosan ki-be 
csukódnak, de az épülettömb egy helyben marad. Egy dobókocka repül le mellé, a pöty-
tyei elgurulnak, színessé válnak és sokszorozódni kezdenek. Keretet szabnak a hatal-
mas dobókockának, ami már csak az alakját tartja meg. Két idősebb emberalakot pil-
lantok meg, akik mögött állandóan változó téglafal épül fel. Közben a keret tovább ter-
jeszkedik, míg körbe nem veszi az épülettömböt is, téglalappá alakul a sok színes pont-
ból. Meleg színei újra és újra helyet cserélnek, majd visszaváltoznak. A férfiak leülnének 
valahova, de nem tudnak, mivel a megvalósításhoz szükséges pad a színkereten kívülre 
zuhan. Egyre növekszik, majd megáll egy méretnél és megpördül a tengelye körül.

Fölötte csövek csomóiban cseppek vándorolnak, vagy éppen párává válnak. Ember 
helyett egy kórházi eszközt gyógyítanak cseppjeivel, melyen sötét kicsi alakok ácsorog-
nak. Az egyik sír, a másik egy fekete kereszt felé tekint, a harmadik pedig lóalakként 
ácsorogva vágtat. Látképem fenti sarkában egy sokemeletes templom alakul ki, körülöt-
te világoskékség körvonalazódik.

Középen egy bolygó épül fel, az álmoké. Körülötte kering az Álomhold, amelyből egy 
hatalmas templomtorony emelkedik ki. Mindjárt találkozik a kupolás végződésű két-
féle háztömbbel. Épületháború alakulna ki abban az esetben. Viszont hogyha a többfé-
le előbb ér az Álomföldhöz, meteorként csapna bele. Avagy landoláskori lassításba kez-
dene és lesné a lakók vendégszeretetét. De Illetékteleneknek belépni tilos! – írja a hatal-
mas vizuális, valójában nem létező gondolattábla. Az utolsó lehetséges pillanatban az 
összetört összetartó épület sebessége minimálisra csökken és az álomhelyiek csodálko-
zó ijedtséggel fogadják az érkezést.
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Látfényvesztés
Az előző oldalakhoz hasonlóan az alábbi mű is a kozmoszos Szegedy-Maszák 
Blanka alkotása. 
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Irodalom-újrahasznosítás
Kedves Érdeklődők!

Hadd ajánljak figyelmükbe két vadonatúj és egyben ómagyar irodalmi estsorozatot. 
Mindkettő anyaga abból a játékos és mély kölcsönhatásból táplálkozik, mely eleven ka-
pocs a mai alkotó és régebbi költőink között. Beszívjuk Kosztolányi pipafüstjét, mor-
zsolgatjuk Babits esti kérdését, dudorásszuk Balassi borivó-nótáját, befordulunk Pető-
fi konyhájára.

Havi két esttel indulunk. Az Akvárium Literatúra délutáni kezdéssel a középiskoláso-
kat célozza meg, az érettségi-tételként szereplők, Balassi, Arany, Babits és a többiek fi-
guráját mutatja fel szokatlan fénytörésben, eredeti szövegekkel, átiratokkal, rájátszások-
kal, sztárszínészek előadásában, ismert zenészek, kortárs költők közreműködésével. 

A Majdnemek esti előadássorozata felnőtt közönséget szólít meg (s persze érdeklődő 
diákoknak sem ártalmas), ősi, egyszersmind nagyon mai témákat járva körbe. Ugyan-
csak klasszikus versek, mai változatok beszélnek örömről, fájdalomról, szerelemről, Is-
tenről, gyermekkorról, magyarságról... Évődve, sistergősen, vitriolosan, ábrándosan, 
karakánul.

Jegyvásárlás és további információ: https://akvariumklub.hu/programok/akvarium-
literatura/

Egyszerre maximum 100 db jegy vásárolható. Kérdés esetén az info@akvariumklub.
hu email címen tudnak segíteni.

Az irodalom-újrahasznosítás felhőtlen (olykor felhős) örömében osztozva, szeretettel 
vár mindenkit az estek társszerkesztője:

Lackfi János

Porsche 911 GT3 RS, az első Magyarországon
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Csukás István az égbe költözött,
egy téli tücsköt hallgat éjszaka.
Hiába várja Bátor Tintanyúl,
ő többet nem jön már haza.

Süsü is ott van fent vele,
énekel neki odaát.
Indulni kellett, nincs mese:

köszönjük minden mondatát!
Tóth Krisztina

* * * 

Elmondhatatlanul fontos em-
ber volt.
Egyedül nem tudom eléggé el-
mondani, mennyire.
Neked a Pom-Pom, neki a nagy 
Ho-ho-ho, másoknak a Süsü. 
Keménykalap, krumpliorr. 
Az Órarugógerincű Felpattanó.
Nekem a Vakáció a Halott ut-
cában, benne a kihívással, hogy 
melyik a szó, amiben három Q 
van.
QQriQ.
Vaze. Tényleg.
És mindenkinek a legkisebb ug-
rifüles...

„A lényeg mindig az, hogy jól kell írni. Ehhez most rögtön hozzá kell tennem, hogy úgy 
kell írni, mint a felnőtteknek, csak egy kicsit jobban. Mégpedig azért, mert a gyerekek 
érzékenyebb közönség, az irodalom szinte szó szerint épül be a fejükbe, a lelkükbe, az 
életükbe.”
Biztosan nem rajta múlt, hogy felnőttként nem lettünk gyereklelkű, mesével élő, mo-
solygós ország. Ő egymaga több játékot írt a nyelvünk hegyére, mint minden más me-
seíró együtt.
„A mese mindennek az origója. Gyakorlatilag ebből származik minden irodalmi mű-
faj. Az is, amikor az ősember a szikla falába karcolta a barlangrajzokat. Ezzel elmesélte, 
hogyan ejtette el a vadat. Mert amit ábrázolni tudok, amit el tudok mesélni, azt birtok-
ba is veszem.”
(...)

Simó György



25

Hová tűnt húsz kiló Csukás István,         
egy éve még megvolt, fénykép van róla,
ennyin már érdemes eltöprengeni, hús
a húsomból: mennyországba vagy pokolba?
 
Mert az is egy nagy kérdés, a legnagyobb:
vajon ment vele arányosan ugyanannyi lélek?
És honnan hiányzik, ha hiányzik,
hogyan mérjem meg, hol van az a mérleg?
 
És ami eltűnt, hús és lélek, ugyan
a jobbik részem volt vagy a rosszabbik,
fölösleges volt és azért tűnt el, netán
aki itt maradt, én vagyok fölösleges itt?
 
Én voltam az a húsz kiló is, hiszen
amit megettem, magammá változtattam át!
De most mi történt, ami tőlem elvette,
az micsoda és mivé hizlalja magát?
 
A semmi dagad és felcsinált hasában
ott kucorog ez a bizonyos húsz kiló,
várva, hogy végleg megszűnjön, e fordított
születésre e felnőttből készült embrió?
 
Így múlok el, részletekben, kilónként?
S míg élek, beszélhetek-e múlt időben
magamról? Abbahagyom, még belezavarodom,
mert amúgy maradt ám belőlem bőven!

Csukás István
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Az

ELÕSZOBA GALÉRIA
2020. február 28-tól

Szántó Bálint (chill)
autós fényképeit mutatja be.

Ha van kedved, Te is kiállíthatod alkotásaidat:  
festményeidet, szobraidat, fotóidat stb., csak szólj Jakab Juditnak! 

A Poligráf-illusztrációk nagyrészt Szántó Bálint munkái. 
Köszönet értük.
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Közel Afrikához Est
TÁMOGATÓI és ÖNKÉNTES EST    

március 6-án, pénteken 6-kor 
a Közgazdasági Politechnikumban

Ünnepeld velünk  
egyéves születésnapunkat!
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- Utcán dolgozó hölgy
- Égtelen (!) haragra ger-

jedt.
- Fiai felváltva uralkodják 

a trónt.
- Kreón bűnhődött bána-

tában.
- Az én véleményem a re-

gényről az, hogy egy na-
gyon általános problémá-
ról ír a költő, amivel nagyon 
sok ember tud azonosulni, 
így ez a novella nagyon tet-
szett nekem.

Porsche 918 
az egyetlen M

agyarországon


