
jos, valamint az ÉlményMűhely utazó galériájának kiállí−
tásain és a filmbemutatókon kívül, a Tünet Együttes Vé−
letlen című matematikai táncszínháza, a főszerepben
Mérő Lászlóval is gondoskodik majd arról, hogy az ese−
mények látogatói sokrétű élményben részesüljenek. 

A május 13−i ÉlményMűhely során lehetővé válik a gye−
rekek és a matematikai−művészeti szcéna nemzetközi
és hazai sztárjainak találkozása. A május 14−i Ars Geo−
metrica konferencia keretében pedig „Az Interdiszcipli−
naritás Esztétikája és Oktatása: Érzékelhető Matemati−
ka" tematikával hallhatunk a „műhelytitkokba" is be−
avató előadásokat. A konferencia nemzetközi résztve−
vői között ott találjuk a finn Jouko Koskinen−t, a helsin−
ki Heureka Központ fejlesztési igazgatóját és Dirk
Huylebrouck−ot is, a belga Sint−Lucas Építészeti Intézet
matematikusát, akinek immáron több, kontinenseken
átívelő projektje is felhívta magára a nemzetközi média
figyelmét. Az eseményeken a KöMaL−t Nagy Gyula fő−
szerkesztő képviseli.

A rendezvény az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet
viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3.
Tudományos eredmények elismerése és disszemináció−
ja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul
meg, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szo−
ciális Alap társfinanszírozásával.
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Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Ka−
ra a fenti tétel bizonyíthatóságának reményében keres−
te meg Fenyvesi Kristófot, a Bridges Organization (USA)
matematikai−művészeti világszervezet egyik nemzetközi
koordinátorát. A finnországi Jyväskyläi Egyetem fiatal
kutatójának olyan, immár nemzetközi hírnévnek örven−
dő művészeti−matematikai−oktatási kezdeményezések
fűződnek a nevéhez, mint az Ars Geometrica nemzetkö−
zi matematikai−művészeti találkozó, vagy az élményköz−
pontú matematika−oktatás ügyét országos méretekben
is szorgalmazó ÉlményMűhely Mozgalom. 
Az I. Egri Matematikai−Művészeti Napokkal is egy olyan,
remélhetőleg hagyományteremtő rendezvény született,
amelynek a hosszú távú szakmai jelentőségén kívül,
közvetlen társadalmi hatásai is lesznek: „Fontos, hogy
nyissunk a világ felé, hogy élményt nyújtsunk a gyere−
keknek, szüleiknek és pedagógusoknak. Szorosabbá és
emberibbé kell tennünk a felsőoktatás, az iskolák és a
családok kapcsolatát, hogy megmutassuk magunkat,
hogy új utakat, kapcsolatokat keressünk együtt, s ezál−
tal ébresszünk rá a kicsiket és a nagyokat a matemati−
ka élvezhető, tanulható, játékos és közösségformáló
erejére." − mondta Prokajné Szilágyi Ibolya, az egri főis−
kola matematikusa, az események helyi koordinátora. 

Az egri természettudományi kar dékánja, Liptai Kálmán
elkötelezett segítségével megvalósuló programsoroza−
tot Szabó Ildikó, az ÉlményMűhely szakmai vezetőjének
„Még egy esélyt a diákoknak, még egy esélyt a mate−
matikának!" című előadása vezette fel idén februárban,
és egyúttal elindult a Matek a Zöldben című, alkotói pá−
lyázat is, amelyet az ENSZ Erdők Nemzetközi Éve alkal−
mából hirdettek meg. A pályázat a matematikai készsé−
gek és a környezettudatosság együttes fejlesztésére
ösztönöz, és olyan folytatása is lesz a matematikai−mű−
vészeti napok programjában, mint a geometrikus kép−
zőművészeti alkotásokon alapuló, mindenki számára
nyitott virágültetés Saxon Szász János képzőművész ve−
zetésével és DJ Superstereo zenei kíséretével Eger bel−
városában. 

A nagyszabású rendezvény egyik fő látványosságaként,
óvodások, diákok és tanárok részvételével, az első ma−
gyarországi Zometool Munkacsoport irányításával, az
amerikai ZomeTool cég tervei alapján felépül Közép−Eu−
rópa legnagyobb Zometool konstrukciója, egy 2,5 méter
átmérőjű „Bucky" gömb, amely a későbbiekben az egri
főiskola egyedülálló idegenforgalmi látványosságává
válhat. Orosz István, Saxon Szász János, Szilassi La−
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STARTRA KÉSZ AZ I. EGRI MATEMATIKAI − MŰVÉSZETI NAPOK

2011. MÁJUS 13−14−ÉN EGER VÁROS KÖZÉPISKOLÁSAI, SZÜLEIK, TANÁRAIK, A VÁROSLA−
KÓK, ÉS AZ ORSZÁG MINDEN ÉRDEKLŐDŐJE, OLYAN OLDALÁRÓL ISMERKEDHET MEG A
MATEMATIKÁVAL, AMELYRŐL EDDIG CSAK AZ ALGEBRA ÉS GEOMETRIA SZERELMESEI−
NEK LEHETETT TUDOMÁSA. AZ EGRI ESEMÉNY CÉLJA, ANNAK A MEGMUTATÁSA, HOGY A
MATEMATIKA TANULÁSA ÉS TANÍTÁSA ÖRÖMÖT OKOZÓ JÁTÉK, A KÖZÖS KREATÍV−MŰVÉ−
SZI KÍSÉRLETEZÉS ESZKÖZE IS LEHET! 

SZENZÁCIÓS MATEMATIKA!

RÉSZLETES PROGRAM ÉS INFORMÁCIÓK: 
www.termeszettudas.ektf.hu
www.elmenymuhely.hu


