Ifjú mővészek szemléje
A pogány Frigyes Két Tannyelvő Építıipari Szakközépiskola és Gimnáziumban került
megrendezésre az Ifjú Mővészek Szemléje 2007-es rajverseny budapesti fordulója, melyet az
amerikai Forth Worth-i testvérváros hirdetett meg.
A verseny témája: ,,Egy mindenki számára nyitott és hozzáférhetı világ.”
A választott témával a cél, hogy a világon lépésrıl lépésre elmozdítsuk a békét, a kölcsönös
tisztelet, a megértés és az együttmőködés segítségével. A pályázó diákoknak kétdimenziós
munkákat kellett készíteni különbözı technikákkal. A pályamőveket egy háromtagú zsőri
bírálta el, melynek elnöke Rózsavölgyiné Tomonyik Gitta mővésztanár volt. A versenyre 70
alkotás érkezett, melybıl 5 mővet választott ki a zsőri. Ezek a munkák képviselik
Magyarországot az amerikai fordulóban.

Némethné Magó Katalin és családja (egy Pogányos család)
SZMK elnök volt ezáltal úgy gondolta, hogy jobban szemmel tudja tartani gyermekeit és így
minden problémáról hamarabb tudomást szerez. 1999-ben megválasztották az iskolaszék
elnökének. Mónika a legidısebb lánya 1995-ben kezdte tanulmányait iskolánkban. Öccse
Gábor az építészet miatt választotta iskolánkat. Húguk Kata, pedig azért mert mindkét
testvére itt tanult.

Csibetáborok
Minden év nyarán a leendı kilencedikeseknek lehetısége nyílik egy vidám táborozás
alkalmával megismerni egymást és néhány tanárt is. Két turnus közül lehet választani a
diákoknak 5-5 nap áll rendelkezésükre, hogy megismerkedjenek egymással. Ebben segítenek
a tanárok és néhány pogányos diák is. A tábor helyszíne a csopaki ifjúsági üdülı, ahol 4-5 fıs
faházakban laknak. A megérkezést követıen miután mindenki elfoglalta szálláshelyét és
lerakta csomagját, elmondják a csapatbeosztást. Egy csapat 6 fıbıl és egy csapatkapitányból
áll. A csapattagok megismerkedése után az elsı feladat a csapatnév kitalálása, egy
csapatzászló rajzolása, valamint egy négysoros vers megírása. Ezek a versek és zászlók egy
nagy lapra kerülnek, amelyet mindenki számára jól látható helyre függesztenek ki, Ide fogják
írni a csapatok által szerzett pontokat.

Csapó Dániel: Festı (részlet)
Fehér lapra kezdik a tehetséges festık,
gyereke cipıben járnak a szorgalmas kis kezdık,
vízfestékkel, ecsettel kezdik a nagy mővet,
nem is sejtik még, hogy mit festenek: az élet!
Milliónyi árnyalatot három színbıl elkever,
az összes problémától, ez mindent elterel.
A sok ezer színt, tudásra konvertálja,
a vízfestéket hirtelen temperára váltja.
S most lesz komolyabb és sokkal tisztább,
Új fejezet kezdıdik egy nehezebb és durvább.
Kedvenc színedre találsz, és ı barátra lelhet benned,
de ha rosszul kevered a színt, tovább kell menned..
Volt, hogy a festı nézte másnak képét.
Abból, mibıl lehet, elcsente ötletét.
De szépen lassan rájön: ez nem az ı stílusa,
neki a saját ecsetjén kell, saját lábra állnia.
A vásznon néha láthatók kicsi-nagy aktfotók,
ahogy tanítanak az életben a hatalmas oktatók.

