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2021. augusztus 29-31. között 
tartottuk szakmai felkészítő 
táborunkat a leendő 9. évfo-
lyamos diákok számára. 

Idén is színes szakmai és 
kulturális programokon vet-
tek részt a gólyák: ellátogattak  
az Egri Líceum Varázstornyába, 
ismerkedős beszélgetéseken 
vettek részt, frottázs technikával kreatív alkotásokat készí-
tettek, alapozó rajz órájuk volt, melyen drapéria tanul-
mányrajzok, illetve épületrészletek vázlatrajzai készültek, 
továbbá filmzenei kvízversenyt is rendeztünk nekik.

SZAKMAI  
FELKÉSZÍTŐ TÁBOR
2021/22-ES TANÉV

Az Eventus Oktatási Központ 
1991-ben az átalakuló rendszer-
váltó években nem a járt utat 
választotta. Ez azzal járt, hogy  
a gondolatért, a célért meg kel-
lett küzdeni. A gondolat, hogy 
olyan képzést hozzunk létre, 
amely alkalmazható, gyakor-
lati ismereteket ad fiataloknak. 
A cél, hogy ez nappali iskola-
rendszerű képzésben valósul-
jon meg, akkor még távolinak 
tűnt. Létrejött a több megyére 
kiterjedő intézmény, amelyben 
meghatározóvá vált a 90-es 
évek közepétől a művészeti 
képzés. Kialakult és fejlődött  
a nevelőtestület, megalapozva 
egy stabil, hagyományokat 
teremtő Alma matert amely  
a falak között még mindig szol-
gálja az embert, a fiatalt és  

a szépet. 2021. szeptember 17-től 
egy tábla hirdeti, hogy az iskola 
maradt, és fejlődik az Eventus 
Szakgimnázium keretében 
üzenve az arra járóknak:

„A diákokat gondolkozni kell 
megtanítani, és nem arra, hogy 
mit gondoljanak.” Idézet: Mar-
garet Mead

EMLÉKTÁBLA
AVATÁS
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Az Eventus Középiskola 30. jubi-
leumi tanévének gólyaavató 
ünnepsége 2021. szeptember 
17-én Eger Városházának dísz-
termében zajlott le. 

Az esős, szeles időjárás miatt 
a Dobó térre tervezett ünnep-
séget a szülők az interneten 
követhették nyomon a Szent 

Hedvig Kollégium kiállítótermé-
ben. Sajtos Attila igazgató úr és 
Minczér Gábor alpolgármester 
úr szavai köszöntötték a város 
diák-polgárává esküdt tevő 80 
kilencedikes diákot. A műsort  
a tizedik évfolyamos diákok 
adták, őket a kilencedikesek 
énekkara kísérte.

GÓLYAAVATÁS
A VÁROSHÁZÁN
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Szeptemberben a 12.A osztály 
egyik művészettörténet órája 
keretén belül ellátogatott  
a Ziffer Sándor Galériába, ahol 
a romantika korából láthattak 
egy gyönyörű, gazdag anyagot.

KIÁLLÍTÁS-
LÁTOGATÁS

12B-s diákjaink részt vettek  
a TV2 Zöld Gömb Vertikál Kupa 
című vetélkedőjén. Az első adás 
szeptember 11-én, a második 
rész pedig 18-án szombaton 
volt látható a TV2-n! Szép volt 

„szürke csapat”!

ZÖLD G
Ö

M
B VERTIKÁL KU
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Ismét a Gárdonyi Géza szín-
házban járt a kollégium. Burom 
Annamária élménybeszámo-
lója következik: 

Csiky Gergely Nagymama 
című előadáson ismerkedtek az 
új diákok az egri színházzal. Akik 
már régebben is hű színházlá-
togatók voltak, nagyon várták, 
hogy újra részesülhessenek 
ebben az élményben.

A kedves vígjátékon nagyon 
jól szórakoztunk, sokat nevet-
tünk a félreérthető jelenete-
ken. Nem szégyelltük bevallani, 
amikor végre egymásra talált 
a nagymama és unokája, 
bizony meghatódtunk. A régi-
módi nevelőnő és vőlegénye 
kettősén is sokat kacagtunk.  
A szünetben izgatottan talál-
gattuk, mi lesz a történet vége, ki 

-kivel találja meg a boldogságot.
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S A nagymamában egy méltóságteljes, 
szerető szívű családszerető embert ismer-
tünk meg.

A díszlet és a színészek ruhái nagyon 
elegánsak voltak. Mondjuk ezt azért is, 
mert iskolánk egyik szakmája a mozgó-
kép- és animáció készítő, amely kapcsolódik  
a színházi léthez, annak kulisszái mögött 
történő munka. Most gyakorlatban láthat-
ták a tudást, amit a tanórákon próbálnak 
elsajátítani kisebb- nagyobb sikerrel.

A félreértésekkel, bonyodalmakkal tarkí-
tott előadás után végül mindenki boldogan 
bújt párjához. Vastapssal köszöntük meg  
a színészek alakítását. Köszöntük az előa-
dást és köszöntük a lehetőséget is, hogy újra 
látogathattuk a színházat oly sok idő után 
először. Nagyon várjuk a következő alkalmat, 
amikor operettet tekinthetünk majd meg!

A hazafelé vezető úton felidéztük az el- 
hangzott poénokat, nekem pedig javasol-
ták, szerezzek be egy a nevelőnőnél látott 
csattogót.
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Idén is elindult a nyílt napok 
sorozata. Minden alkalommal 
10 órától személyesen az isko-
lában, illetve online (facebook 
live) közvetítéssel is zajlanak 
az események. Szó esik a szak-
mákról, sikerekről, tervekről és 
tanácsok is elhangzanak a fel-
vételivel kapcsolatban.

NYÍLT NAP
- ESEMÉNYSOROZAT
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A Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ságával való együttműködé-
sünk keretében 9. évfolyamos 
diákjaink tanulmányi kirándu-
láson jártak Felsőtárkányban 
a Bükki Nemzeti Park megisme-
résének céljával. Baráz Csaba 
oktatási referens vezetésével 
az egyik nemzeti parki tanös-
vényen kaptak idegenvezetést 
a tanulók, az igazgatóság épü-
letében előadást hallgathattak 
meg a nemzeti park növény- és 
állatvilágáról, valamint rajzokat 
készítettek a madarakról.

BÜKKI PROJEKT
A 9. ÉVFOLYAMBAN
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Iskolánk 2021-ben is bekap-
csolódott a Festészet Napja 
alkalmából országszerte meg-
rendezésre kerülő események 
sorába. Nálunk két napon 
keresztül zajlottak a rendez-
vények, melyekről facebook 
live közvetítés is látható volt. 

Október 18-án akvarell-
festéssel kezdődtek rendez-
vényeink a Dobó téren. Részt-
vevő diákjaink Caló Julianna, 
Csóh Renáta, Fodor Boglárka, 
Horti Liliána, Kárpáti Eszter, Kis-
pál-Pesti Szonja, Nagy Mag-
dolna, Opánszki Laura, Roma-
csek Adrián, Sebők Melani, 
Szita Lotti, Tóth Vivien, Bencsik 
Fruzsina, Kristóf Anna, Molnár 
Fruzsina, Győrfy Zsanett, Mar-
kesz Noémi, Nyúl Evelin, Szo-
boszlai Lilien, Kotrebai Laura, 

FESTÉSZET NAPJA
- ESEMÉNYSOROZAT

Liptai Dominika, Mihály Mar-
tina, Nagy Laura, Parádi Ádám, 
Rácz Larion, Szerémi Fanni, 
Taskó Hella és Veres Vivien vol-
tak. Az elkészült alkotásokból 
kiállítást is rendeztünk. (Rész-
letek a 70. oldalon)

A rendezvénysorozat második ese-
ménye Nagy Luca 12.B osztályos diákunk  
A művészet sosem „art” című kiállítása 
volt, amelyet a gyöngyösi Gyöngyök 
Mátra Művelődési Központban tekint-
hettek meg az érdeklődők. (Részletek  
a 61. oldalon)

Október 19-én a Takács István-díj 
pályázóinak kiállításával és a díj átadásá-
val folytatódtak az események. (Részletek 
a 62. oldalon)

A rendezvénysorozat egy interjúval 
egybekötött előadással zárult Beszélge-
tés a barokkról címmel, melyen Kopasz 
Tamás, az EKKE Képzőművészeti és Művé-
szetelméleti Intézet vezetője, képzőmű-
vész volt Hegyesi-Hudik Margit vendége. 
Az eseményen közreműködtek Goschler 
Tamás és Kis-Prumik Zoltán szaktaná-
raink is.
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2021.november 10-én a Bródy 
Sándor Megyei és Városi könyv-
tárban jártak a kollégisták.

Szabó György Magyarnak 
lenni Kárpátalján című előa-
dását hallgattuk meg.

Mivel ez egy felettébb érde-
kes téma, így nagy érdeklő-
déssel és várakozással jelen-
tünk meg. Nem is csalódtunk, 
annak ellenére sem, hogy kor-
osztályuknak nehezebben volt 
érthető a téma. Érdeklődéssel 
hallgattuk, milyen nehéz élet-
helyzetbe kerülnek időnként 
magyar testvéreink.

A könyvtár légköre és han-
gulata magával ragadott ben-
nünket. Az előadás végén kicsit 
elfáradva, de jó hangulatban 
jöttünk vissza az iskolába.

KÖNYVTÁRI
LÁTOGATÁS

Október 22-én mi 
is megemlékeztünk az 

1956-os forradalomról. Az októ-
ber 23-án történt eseményeket  

a 10. évfolyam előadásában idézhet-
tük fel,  fantasztikus díszletek között, 
továbbá fellépett  iskolánk kórusa 
is Hegyesi-Hudik Margit vezeté-

sével. Ezúton is gratulálunk  
a szereplőknek és a felké-

szítő tanároknak!

O
K

TÓ
BER 23-I MEGEMLÉK

EZÉS
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KARÁCSONYI	 
CSOPORTFOGLALKOZÁS

A kollégiumok életében heti 
rendszerességgel megjelenik 
a csoportfoglalkozás. Nincs ez 
nálunk sem másképpen. A 10. 
évfolyamos lányoknak a fog-
lalkozás alkalmával a heti prog-
ramjuk a kollégiumi karácso-
nyi előkészületek voltak, ebbe 
pedig beletartozott a kollégiumi 
fenyőfa díszítése is. A lányok 
örömmel vették a feladatot és 
kreatívan megoldották. A díszí-
tés közben a téma természete-
sen a családi élmények voltak 
a karácsonnyal kapcsolatosan. 
Volt, aki örömmel és lelkesedés-
sel beszélt az emlékeiről, volt 
olyan diák, akinek a hangjá-
ban ott bujkált a szomorúság  
és a fájdalom. A közös tevé-

KARÁCSONYI 
HANGULAT

kenység és a beszélgetés azonban oldotta  
a feszültebb perceket. A végére pedig egy 
szép kis kollégiumi karácsonyfa állt az étte-
remben.

KOLLÉGIUMI	MIKULÁS
Készülődés, díszítgetés és nosztal-

gikus hangulat lengte be a kollégium 
falait. Különös napja ennek az időszaknak 
december 6., amikor a gyerekek várva 
várt Mikulása megérkezik kicsik és nagyok 
közé egyaránt. Hozzánk is ellátogatott  
a Mikulás este mind a lányokhoz, mind 
a fiúkhoz. Nem nagy csomagokkal érke-
zett, hanem egy kis figyelmességgel és 
melegséggel: egy kis karácsonyi teával 
és egy kis foszlós kaláccsal, amit öröm-
mel fogyasztottak el a kollégium lakói. 
Az ajándék kiosztása után jó volt látni  
a mosolygós és meglepett arcokat, hogy  
az intézmény dolgozói gondolnak rájuk, 
még ha már nagyobbak is.

CIPŐSDOBOZ	AKCIÓ
Az iskolánk minden évben próbál vala-

mely segélyszervezeten keresztül segítsé-
get nyújtani olyan családoknak és azon 
belül azoknak a gyerekeknek, akiknek  
a karácsonyi ajándékozás, a karácsonyi 
bevásárlás gondot okoz. Ez történt ebben az 
évben is. Idén a Baptista Szeretetszolgálat 
Országos Cipősdoboz Akciójához csatlako-
zott a kollégiumunk közössége. A diákjaink 
átgondoltan, alapos válogatás útján állí-
tották össze azokat a dobozokat, amelyeket 
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több nehéz sorsú gyermek kaphat meg karácsonyi 
ajándékként. Az akcióban való részvétel önkéntes volt.  
A tanulóink arcán az együttérzés és örömszerzés 
tükröződött, amikor behozták 
az intézményünkben az álta-
luk összeállított csomagokat, 
melyek ruhát, írószert, játékot, 
édességet rejtettek. Jó volt 
megtapasztalni azt, hogy a 
fiatalok nemzedéke segítőkész, 
empatikus tulajdonságokkal 
rendelkezik társaik irányában, 
akiknek nem adatott meg a 
karácsony méltó megünnep-
lésének lehetősége. Remél-
jük, a közösségünk által készített 12 doboz örömöt 
szerez a szükséget szenvedő gyerekeknek, melyet  
az adománygyűjtő ponton helyeztünk el.

ADVENTI	VÁSÁR
Az adventi vásár megren-

dezésére 2021. december 13-án 
került sor. A vásáron 9-10-11. 
osztályos diákokok árusítot-
tak különféle saját készítésű 
ékszereket, ajándéktárgyakat 
és díszeket.

ADVENT	 
A	CIFRA	HÓSTYÁN

December 14-én zenés kul-
túrális programot szerveztünk 
az Eventus régi épületében. 

Az ünnepségen fellépett 
Hegyesi-Hudik Margit vezénylé-

sével az Egri Fertálymesteri Tes-
tület férfikórusa és az Eventus 
Üzleti Művészeti Szakgimnázium 
kórusa, valamint a Joó Pásztor 
Katolikus Óvoda óvodásai is 
műsorral kedveskedtek a nézők-
nek, és a Flexi Team Egyesület 
is elkápráztatta a közönséget 
bemutatójával. Egy nagyon 
színvonalas műsort láthattunk. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki ellátogatott hozzánk!
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TÉMANAP
Az ünnepek előtti utolsó 

héten egy témanapot is tar-
tottunk, aminek keretein belül a 
diákok tovább hangolódhattak 
a karácsonyra. A nap folyamán 
karácsonyi illusztrációk és deko-
rációk készültek.

KARÁCSONYI	ÜNNEPSÉG
December 16-án délután megtartot-

tuk karácsonyi ünnepségünket is. A műsor 
részeként a diákok szavaltak, de hallhat-
tunk fuvola- és zongorajátékot is, illetve az 
iskola kórusa is elénekelte a Hallelujah című 
dalt Hegyesi-Hudik Margit vezénylésével, 
kiegészülve az Eventus lelkes oktatóival, 
így igazán ünnepi hangulatunk támadt 
az ünnepség végére. Minden előadónak 
köszönjük a közreműködést!

KARÁCSONYI	 
HAGYOMÁNY

Hagyomány iskolánkban, 
hogy karácsony közeledtével 
diákjaink nagy részével közö-
sen ellátogatunk a helyi Szent II. 
János Pál Pápa katolikus temp-
lom miséjére.

Jó érzés azt látni, hogy egy 
ilyen jó közösséget alkotunk 
és ily módon, ennyien együtt 
tudunk ünnepelni.  A megható 
élmény után közös ünnepi 
vacsorában részesültek diák-
jaink. Az alkalomra karácso-
nyi dekorációval ellátott asz-
taloknál fogyaszthatták el  
az ünnepi menüt. 

Nagyon kellemes karácsonyi 
hangulatban telt el az év utolsó 
kollégiumban töltött napja.
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Minden iskola meghatározó 
része a diákok számára kiala-
kított közösségi tér. A mi intéz-
ményünkben is így gondoljuk, 
ezért a meglévő közösségi 
tér bővítése mellett döntött  
az iskola közössége. Ennek kivi-
telezéséhez és megtervezésé-
hez az érintett feleket, magukat  
a diákokat vontuk be. 

A DÖK vállalta a közösségi tér 
előkészítését és alakítását. Első 
fázisa a kiválasztott helyiség 
festése és berendezése. A tagok 
közül páran vállalták a festést, 
amely művészeti szakgimná-
zium révén nem áll messze  
a tanulóink készségeitől. Remé-
nyeink szerint, hamar belopja 
magát a hangulatos kis terem  
a diákok szívébe, amely lehető-
séget teremt egy-egy beszél-

getés, házi verseny, kulturális 
program lebonyolításához.  
A képek alapján elmondhat-
juk, hogy már most is jól érzik 
magukat a diákok a térben.

KÖZÖSSÉGI TÉR

Az utolsó tanítási nap sem telt 
el impulzus nélkül! A 10.A és  
a 13.A osztályok meglátogatták 
az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem Delta épületében 
megtekinthető akvarell kiál-
lítást.

LÁTOGATÁSA
 D

ELTÁ
BA

N
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2022. január 15-én immár 18. alkalom-
mal került megrendezésre az egri Eventus 
Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Tech-
nikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
falai között a sok éves múlttal rendelkező 
tehetségkutató verseny.

Az általános iskolák körében meghir-
detett verseny alapvető célkitűzése, hogy 
Gárdonyi Géza nagyra becsült művét 
népszerűsítve a 13-14 éves korosztály rajzi 
tehetségeit felfedezze.

Fontos célnak tekintetjük a fiatalok kul-
turális és vizuális alkotó közegének fejlesz-
tését, lehetőséget biztosítva – iskolánkba 
kerülve több éven át – a tehetségfelis-
merés után annak ápolására és minél 
teljesebb kibontakoztatására.

A Rákóczi Szövetség által, valamint  
a határon túli magyar pedagógus 
szövetségének közbenjárásával elju-
tott a felhívás Felvidék, Kárpátalja, és 
a Vajdaság régióiba is. A program 
lebonyolításában nehézséget gördí-
tett elénk a járványügyi helyzet, ám  
a szükséges egészségügyi óvintézkedé-
sek betartásával kis csoportok részvételé-
vel mégis sikerült izgalmas élménnyel és 
kellemes versenyhangulattal gazdagítani  
a jelentkezők mindennapjait. A 32 bekül-
dött pályamunkából 25 továbbjutót hív-
tunk a döntőbe.

Bár jó lett volna találkozni a határon 
túlról érkezett 2 pályamunka alkotójá-
val, erre sajnos most nem kerülhetett X
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sor. A második forduló során 
a regény egy meghatározott 
részletéhez kellett illusztrációt 
készíteni.

A zsűri pedig az alábbi 
szempontok szerint értékelte 
a munkákat: a képi ábrázolás 
eredetisége, a figurális elemek 
megoldása, a kompozíció és  
a rajzi – festészeti eszközök 
alkalmazásának színvonala.

Az eredményhirdetés sze-
rény keretek és zárt kapuk 
között zajlott, de az eger tv, és 
az iskola tv stáb közvetítések-
kel a szülők és az érdeklődők 
nyomon kísérhették az esemé-
nyeket (a felvételek és az alko-
tások fotói az iskola facebook 
oldalán továbbra is megte-
kinthetők.

1. helyezett: Almási Kitti (Mis-
kolci Herman Ottó Á.I. és AMI)

2. helyezett: Gerhát Polli 
(Magyarok Nagyasszonya 
Római Kat. Á.I., Albertirsa)

3. helyezett: Kuzsella Csen- 
ge (Irinyi J. Ref. Okt. Központ 
Tompa M. Á. I. Kazincbarcika)

Különdíjban részesültek: 
Kiss Virág és Tóth Lili.

Vándorserleggel jutalmaz-
zuk a legtöbb pályamunkát 
beküldő iskolát, mely idén  
az Egri Lenkey János Általános 
Iskola 3 nevezővel.

A szellemi teljesítményt 
oklevéllel és tárgynyeremé-
nyekkel is jutalmaztuk az MKB 
Bank ajándékcsomagjaival 
kiegészítve. További támo-
gatók: Eventus Üzleti Tudo-
mányok Szakképző Iskoláért 
Alapítvány, Pizza Factory Kft., 
Heves Megyei Hírportál.
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2022. január 14-én és 26-án 10 
órától kihelyezett nyílt napot 
tartottunk Egerben a Vitkovics 
Alkotóházban (Eger, Széchenyi 
út 55.). A program keretében  
az érdeklődők megtekinthették 
a 12. és 13. évfolyam növendéke-
inek tanulmányrajzi kiállítását 
tárlatvezetés keretében. Bete-
kintést és tájékoztatást kaptak 
az intézményben folyó szak-
irányokról, illetve az esemény 
kapcsán rendhagyó rajzórákra 
is sor került. 

KIHELYEZETT
NYÍLT NAPOK
A VITKOVICS-HÁZBAN

Intézményükben évek óta 
hagyományos és hivatalos 
rendezvény a végzős diákok 
szalagavató ünnepsége. Erre 
2022. február 18-án került sor. 

A diákokat Sajtos Attila igaz-
gató úr búcsúztatta, ezután  
a szalagok feltűzését követően 
a végzős osztályok nevében 
elhangzottak a búcsúbeszé-
dek. Az estét keringővel zárták 
tanulóink.
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A február vége minden évben 
a felvételi időszaka. Ebben  
az időben nem csak a 8. osztá-
lyos diákok izgatott tekintetét 
látja a felvételiztető pedagó-
gus, hanem a szülők óvó vigyázó 
és biztató szavait is hallja  
a vizsgatermek előtt várakozva.  
Az ifjú titánok félve, bátortalan 
tekintettel szemlélik a körülöt-
tük lévő személyeket, értelmezik  
a helyzetet és próbálják leplezni 
szorongásaikat. Ezen a feszült-
séggel teli légkörön minden 
évben próbálunk oldani beszél-
getésekkel a folyosókon, biztató 
szavakkal a felvételi munka 
megszületésekor vagy a szó-
beli elbeszélgetések alkalmá-
val. Ennek köszönhetően nem 
ritka a felvételi vizsga végén  
a felszabadult mosolynak mind  
a gyerek és mind a szülő arcán. 

Ez az év sem különbözött  
a többitől. Idén a felvételiző diá-
kok február 23-25-én látogattak 
el hozzánk.

FELVÉTELI 2022

Az Eventus diáksága március 
1-jén 16:30-tól farsangi fies-
tát tartott a tornateremben.  
Az eseményen volt jelmezver-
seny, zene, tánc és ének.

LA FIESTA
FARSANGI BÁL
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A Szent István Rádió az ország egyik legna-
gyobb vételkörzetű regionális rádiója. Egri 
központtal, napi 24 órában, regionális köz-
műsor-szolgáltatóként működik 2000 óta.

Ebben az évben diákjainknak több alka-
lommal is lehetősége volt ellátogatni ide, 
és így betekintést kaphattak a háttérben 
zajló munkálatokba. A 10.B-s tanítványa-
ink így többek között megismerkedhettek  
a hangvágás alapjaival vagy épp az ope-
ratőri munkával.

Március 11-én megemlékez-
tünk az 1848 március 15-én tör-
tént eseményekről. Köszönjük 
a műsort a résztvevő diákok-
nak és a felkészítő tanároknak!

Továbbá iskolánk is képvi-
seltette magát az 1848-as For-
radalom emlékére rendezett 
városi ünnepségen elhelyezve 
a megemlékezés koszorúját.

MÁRCIUS 15.

Egri Hangok címmel rendeztük 
meg zenés irodalmi estünket 
Petőfi Sándor költeményeiből. 
A rendezvényt március 16-án 
tartottuk a Régi Cifraiskolában.

EGRI HANGOK

SZ
EN

T 
IS

TVÁN RÁDIÓ ÉS TELEV
ÍZIÓ
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Iskolánk diákjai március 21.-én 
az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetemen természettudomá-
nyi előadáson vettek részt.

RENDHAGYÓ ÓRA

A Rákóczi Szövetség Diákutaz-
tatási Programjának keretei 
között az Eventus egri szakkö-
zépiskola diákjai és kisérőta-
nárai 2022.03.17-én 1848-49-es 
emlékhely felkeresésére indult. 
Az iskolánk a legnevezete-
sebb helyek egyikét, Pákozdot 
választotta.

PÁKOZDI 

KIRÁNDULÁS
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Április 12-én szakmai Dr. Zom-
bola Péter Erkel Ferenc díjas 
zeneszerző XX. századi magyar 
szerzők zenéje a filmekben 
című előadását hallgathat-
ták meg a 11.B és 12.B osztály 
mozgókép szakos diákjai.

XX. SZÁZADI 
MAGYAR SZERZŐK 
ZENÉJE  
A FILMEKBEN

A Bükki Nemzeti Park igazgatóságával való 
együttműködésünk keretén belül április 
12-én a szomolyai kaptárköveknél jártunk.

Nagyon jó hangulatú volt a túra, az idő-
járás is kedvezett a csapatunknak. Büszkék 
vagyunk a diákjainkra, hiszen a természet-
védelmet szívükön viselve, rengeteg zsák 
szemetet szedtek össze a környező erdei 
területekről, illetve segédkeztek a gyom-
lálásban a kaptárkövek mentén.

A későbbiekben pedig, különböző vizu-
ális és egyéb kreatìv feladatokat kell majd 
elkészìteniük/megoldaniuk a szomolyai 
kaptárkövek menti túrával kapcsolatosan.

Köszönjük a lehetőséget a Bükki Nemzeti 
Park igazgatóságának.

KIRÁNDULÁS
SZOMOLYÁN
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Április 29-én elballagtak végzős 
diákjaink. Az utolsó osztályfő-
nöki órát követően elhelyezték 
emléktábláikat az udvaron álló 
kopjafára, örök nyomot hagyva 
magukról az iskolában.

A 10 órakor kezdődő ünnep-
ségen a 12.évfolyam átadta  
az iskola zászlaját a 11. évfo-
lamnak. A végzősöket Somogyi 
Gergő (11.A), Váczy Hargita (11.A) 
és az iskola kórusa búcsúztatta 
Hegyesi-Hudik Margit vezény-
lésével. Sajtos Attila, igazgató 
ösztönző, motiváló mondatok-
kal engedte útjukra a 12.A, 12.B, 
13.A és 13.B oszályok diákjait. Sze-
rémi Fanni (12.A) verssel, Kotre-
bai Laura (12.B) beszéddel intett 
búcsút az iskolának, tanáraik-
nak és diáktársaiknak. 

BALLAGÁS
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12. A OSZTÁLY
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12. B OSZTÁLY
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13. A OSZTÁLY
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Az alsóbb évfolyamok szá-

mára az érettségi idején sem 
áll meg az élet. Május 2-6 között 
a témahetet tartottunk, ennek 
keretein belül kaptak kreatív 
feladatokat, és a fenntartható 
fejlődés témakörében projekt-
munkát végeztek.

A témahét keretében a víz 
körforgásával, gyógynövények 
hasznosításával valamint a kis-
kertek növényvilágával ismer-
kedtek meg 9-11. évfolyamon.  
A megszerzett gyakorlati tudást 
nagyméretű tablókon, diorá-
mákon mutatták be. Ezeken 
megjelentek a karsztjelensé-
gek keretében kialakult bar-
langok, források, a hegyvidéki 
tájak zuhatagjai, az ember által 
okozott szennyező tevékenység. 
Végül prezentáción mutatták be 

alkotásaikat, munkájukat,  cso-
portjuk tevékenységét. 

Az elkészült projektek meg-
tekinthetők a 108. oldalon.
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A szakmai gyakorlat ideje alatt 
„Te vagy” címmel készített 
magazinműsort a 11.B osztály. 
Vendégeik az Eventus iskola 
tanárai voltak. Asztalos János 
a matematika és a művészet 
kapcsolatáról beszélt, Bozi Anna  
a teregetés menetét és fontos-
ságát mutatta be, Kálmánné 
Madarász Tímea az iskolakert-
ről és az iskolakert projektről 
mesélt, Ónodi Mátyás pedig 
elárulta művészethez kapcso-
lódó hobbiját, a bútorfestést- és 
felújítást. Az interjúk megtekint-
hetők az Eventus Youtube csa-
tornáján.
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2021. szeptember 16-án, csütörtökön nyílt 
meg 30 év, 30 kép címmel kiállításunk  
az Eventus Oktatási Központ megalapításá-
nak 30. évfordulója alkalmából a Szent Hed-
vig Kollégium galériájában. Az eseményen 
köszöntőt mondott Sajtos Attila igazgató úr, 
majd a retrospektív kiállítást Fridél Lajos, 
művésztanár nyitotta meg.

2021. szeptember 20-án nyílt 
a 12. évfolyamos diákok Alap-
fokú Művészeti Iskola vizsga-
anyagából rendezett kiállítása 
Eventus, AMI iskolánk címmel  
a Városháza Üvegtermében, 
ahol köszöntőt mondott Saj-
tos Attila igazgató úr, valamint 
Herczeg István, volt művész-
tanárunk. A kiállítást Ónodi 
Mátyás nyitotta meg:

EVENTUS,
AMI ISKOLÁNK

Tisztelt vendégek, látogatók!
Szeretettel köszöntöm önö-

ket az Eventus Üzleti Művészeti 
Szakgimnázium, ám a mai alka-
lommal főleg Alapfokú Művé-
szeti Iskolaként immár 30 éve 
működő intézmény újabb kiál-
lításának megnyitóján.

Bár a most következő gon-
dolatok leírásakor kicsit úgy 
éreztem magam, mint Carrie 
Bradshaw a Szex és New York-

30 ÉV, 30 KÉP
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ban, amikor a laptopján pötyög 
egy cikket el-elgondolkodva, 
mégis ez az alkalom jó lehető-
séget szolgáltatott számomra, 
hogy egy kicsit összefoglal-
jam az alkotással kapcsolatos 
gondolataimat. Ezek a gon-
dolatok komplex viszonyrend-
szert takarnak mindenkiben, így 
bennem is, mely folyamatosan 
gazdagodik vagy épp egysze-
rűsödik… tehát változik.

De egy dolog állandó: az 
öröm. Az alkotás öröm. A tech-
nokrata, kütyükkel, chatbotok-
kal, applikációkkal teletűzdelt 
mindennapjainkban úgy érez-
hetjük, nincs is talán szükség  
az alkotásra. Ám meggyőző-
désem, hogy az emberi lét 
legfontosabb jellemzője, hogy 
képes alkotni! Ezáltal pedig 
olyan apró vagy épp katartikus 
örömöket megélni és nyújtani, 
amiért érdemes létezni. Igen, 
a technológiai vívmányokat 
is emberek alkották… és igen,  
a mi iskolánk falai között is 
alkotás zajlik. Az a tevékenység, 
amikor a ceruza nyomot hagy  
a papíron, az ecset végig simít 
a vásznon, a képernyő pixelei 
életre kelnek mind-mind olyan 
esemény, melyet egy-egy 
ember irányít. Minden diák, 

fiatal művész, létrehoz – alkot 
valami megismételhetetlent és 
egyedit. Még akkor is, ha pél-
dául a csoport minden tagja 
ugyanazt a csendéleti beállí-
tást rajzolja. Tanárként az egyik 
legizgalmasabb tapasztalatom 
látni, hogy ugyanazt a látványt 
hány és hányféleképpen lehet 
leképezni, mert minden mun-
kában benne van a létrehozó 
személyisége.

Arra kérem a diákokat (ben- 
neteket), hogy becsüljétek 
meg azt az időt, amit az alko-
tói tevékenységgel tölthettek 
itt az iskolában! Merüljetek el 
a sokszor nem könnyű, sőt oly-
kor komoly kihívásokat elétek 
állító feladatokban és enged-
jétek, hogy létrejöjjön a saját 
egyedi lenyomatotok! Az itt 
látható kiállítás is erről szól: 
személyiségek lenyomatai, ezek  
a személyiségnyomatok pedig 
összeálltak ezúttal egy kiállí-
tássá, de szintén ezek, vagyis 
ti alkotjátok a mi iskolánkat. 
Ám azt is észre kell venni, hogy  
az alkotói tevékenység tanulói 
szakaszában elengedhetetlen 
sok más összetevő mellett az  
a személy, aki feladatot ad, segít, 
javít, ösztönöz, de legfőképpen 
megteremti az alkotói tevé-
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2021. október 18-án 17 órakor nyílt meg 
Nagy Luca 12.B osztályos tanulónk kiál-
lítása A művészet sosem „art” címmel  
a gyöngyösi Gyöngyök Mátra Művelő-
dési Központban. A kiállítást Határ Attila 
nyitotta meg.

A MŰVÉSZET 
SOSEM „ART”

ERDŐ 
MÉLYÉN
2021.szeptember 24-én 17:00 
órakor nyílt meg Samu Laura 
11.A osztályos tanulónk önálló 
kiállítása Gyöngyösön a MATE 
Károly Róbert Campus könyv-
tárában. 

kenységhez szükséges légkört.  
Ez a személy pedig nem más, 
mint a tanár. Ezen kiállítás kap-
csán pedig ki kell emelnem az 
Alapfokú Művészeti Iskolánk 
tanárait: Bozi Anna tanárnő 
büszke szerénysége, Fridél Lajos 
tanár úr zengő gondolatme-
netei és Határ Attila tanár úr 
friss közvetlensége hozzájárul 
a tanórák légköréhez melyben 
alkotni, tanulni és fejlődni tudtok.

Napjainkban vészterhes, 
félelmet gerjesztő dolgokkal 
találkozhatunk, de én nem 
félek! Nem félek a technokrata, 
utópisztikus jövőtől, ami felé 

tartunk addig, amíg van lehe-
tőség az alkotás örömét tanulni, 
tanítani és megélni.

Végezetül, mivel egy pop- 
kultúrára vonatkozó utalással 
kezdtem, a kontraszt kedvéért 
kapjon a végszó némi ezoterikus 
hangvételt. Tanultam ugyanis 
egy ősi, Atlantiszból származó 
buddhista gyakorlatot mely 
sok minden, így az öröm, a hála,  
a köszönet kifejezésére rendkí-
vül alkalmas. Hadd mutassam 
meg: emeljük fel a jobb kezünket, 
most a balt, most kezdjük őket 
közelíteni, csatt, taps.
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A Takács István-díjat 2020-ban 
kezdeményezte, majd hozta 
létre az Eventus Üzleti, Művé-
szeti Szakgimnázium a Takács 
István Múzeum szakmai 
kuratórium jóváha-
gyásával. A díj célja, 
hogy támogassa 
azokat a feltörekvő 
tehetséges Even-
tus diákokat, akik 
szakmai alázattal 
és rajzi tehetségük-
kel kiemelkednek. A 
díjra a tanulók min-
den évben pályáz-
hatnak grafika jellegű, 
látvány utáni tanulmány-
rajzokkal, melyek elsősorban 
tárgybeállítás és csendélet 
témában készült alkotások.  
A szakmai díj elnevezése egy 

olyan kimagasló művész nevé-
hez fűződik, aki Egerben és kör-
nyékén alkotói tevékenységével 

hozzáadott a térség művé-
szeti értékeihez. 

Takács István (1901 
– 1985) mezőkövesdi 

származású, tanul-
mányait festészet 
szakon végezte 
az Iparművészeti 
Iskolában. Több, 
mint kétszáz temp-
lom freskóját készí-

tette el Magyaror-
szág egyes részein. 

Főműve az egri bazi-
lika két kupolafestménye  

és a magyar stáció képei, 
illetve jelentős megbízásokat 
kapott a váci és a szombathelyi 
székesegyházban.

2021	ÉVI	DÍJAZOTTAK:
Nyers Dániel – Takács István-díj
Valter Bianka – Közönségdíj
Gratulálunk!

TA
KÁCS ISTVÁN

RAJZVERSENYÉS DÍJÁTAD
ÓTA

KÁCS ISTVÁN

RAJZVERSENYÉS DÍJÁTAD
Ó
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_1. Kristóf Anna (10.A) _2. Magosi Viktó-
ria (13.A) _3. Nagy Bence (10.B) _4. Fejes 
Eszter (10.B) _5. Kispál-Pesti Szonja (9.A) 

_6. Somogyi Gergő (11.A) _7. Szalai Petra 
(13.A)  _8. Nyers Dániel (13.A) _9. Val-
ter Bianka (13.A) _10. Csóh Renáta (9.B) 

_11. Markó Réka (13.A) _12. Dombi Áron (13.A)

A	TAKÁCS	ISTVÁN-DÍJ	
KIÁLLÍTÓ	DIÁKJAI

1

4 5
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Alapfokú Művészeti Iskolánk 
anyagaiból rendezett kiállítá-
sunk Eventus, AMI iskolánk cím-
mel 2021. november 16-án nyílt 
meg a Régi épület Folyosó Galé-
riájában. A kiállítást Bozi Anna 
művésztanár és Nagy Anna 
Maja (12.A) tanulónk nyitották 
meg.

EVENTUS, AMI 
ISKOLÁNK — 

Amikor kiállításokról van 
szó, gyakran eszembe jut egy 
Quimby szám részlete, mely így 
hangzik: „Lassíts le egy percre 
ember, leelőzted magad” mely 
szüntelen arra emlékeztet, hogy 
leálljunk, lelassítsunk egy picit 
egymás műveinek a tiszteletet 
megadva.

A második idézet, mely folya-
matosan a fejemben motosz-
kál egy Franz Kafkától származó 
mondat, mely így szól:

„A művészet torz tükrében  
a valóság torz mentesen jelenik 
meg.” Azt hiszem ez a mondat 
mindent magába foglal, amit 
gondolok a művészetekről.

Bozi Anna

Amint láthatjátok, ezeket 
a műveket, nem csak most itt 

tanuló diákok készítették, hanem 
olyanok munkái is megtekint-
hetőek, akiknek a készítői már 
nem nálunk tanulnak. Ugyanis 
még ha ma már nem is közénk 
járnak, akkor is, láthatjuk őket,  
az ő művészetüket, és inspirá-
lódhatunk belőlük.

Ugyanúgy, mint a ma is itt 
tanuló dikákok munkáiból is 
inspirációt meríthetünk. Ezek  
a művek nem azért vannak 
kint, hogy összehasonlítsuk 
magunkkal, hanem azért, hogy 
egy másik szemszögből ismer-
jük meg társainkat.

A kiállítás sokoldalúan mu- 
tatja be az AMI-t és a tanulókat.  
Megtalálható itt a festészet,  
a grafika, anatómiából is kap-
hatunk egy szeletet. 

Csemegézzetek a művekből, 
ízlelgessétek őket, és élvezzé-
tek a művészetet. Véleményem 
szerint ez a kiállítás szépen 
magába foglalja, kik is vagyunk 
mi, mit szeretünk csinálni. Ezek 
vagyunk mi, akik szavak nélkül is 
képesek vagyunk üzenetet köz-
vetíteni egymásnak, a nézőnek. 

A megnyitót egy Oscar Wilde 
idézettel zárnám. „Minden 
kép, melyet, érzéssel festettek,  
a festő arcképe, nem a modellé.”

Nagy Anna Maja
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„Mert fény van minden tárgy 
fölött.” címmel nyílt a 12. és 13. 
évfolyamos diákok kiállítása 
a Vitkovics Alkotóházban 2021. 
november 29-én. A kiállítást 
Goschler Tamás nyitotta meg:

A kiállított munkákon főként hétköznapi tárgyakat 
láthatunk, széket, üveget, drapériát, a rajzok azonban 
nem hétköznapiak. A diákok elkezdtek valami nagyon 
fontos dolgot csinálni az órákon, elkezdték felszámolni 
rajzaikon keresztül a hétköznapiságot. Kérem, tekintsék 
meg a kiállítást, és folytassák ezt a megkezdett munkát, 
és vegyük észre együtt a rajzokon keresztül felvillanó 
csodákat, mert fény van minden tárgy fölött.
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” Decemberben tárlatve-
zetésre is sor került. Az Eszter-
házy Károly Katolikus Egyetem 
hallgatói oktatójukkal együtt 
meglátogatták kiállításunkat. 
Érdeklődésük megtisztelő és 
gondolatébresztő volt. Ezen 
alkalomra iskolánk 10.B osztálya 
is ellátogatott a tárlatra és közö-
sen szemléltük meg a kiállított 
képeket. Szakoktatónk, Goschler 
Tamás néhány szóban mesélt  
a munkákròl, az iskolánkban 
folyó munkáról. Reméljük a jövő-
ben is lesz igény, és lehetőség az 
ilyen jellegű kiállításokra, tárlat-
vezetésekre. Köszönjük a Vitko-
vics Alkotóház munkatársainak 
a nyitottságot és a lehetőséget!
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2021. december 6-án a Petrény Borbank-
ban rendeztünk kiállítást a festészet napján 
készült akvarellekből. A kiállítást Határ Attila, 
szaktanár nyitotta meg, majd Romacsek 
Adrián, 9. évfolyamos diákunk lépett fel.

EGRI RÉSZLETEK

A bemutatott kis méretű akvarellek sok-
színű, különböző megfigyelési szempontról, 
hangulatról, anyagkezelésről árulkodnak. 
Ezzel bemutatva Eger belvárosát diák szem-
mel, az akkori pillanatnyi frissességgel, de 
megbújtatva egy olyan hangulatot, mely 
mindannyiunk számára, akik nap mint nap 
elmennek ezen részletek előtt, ismerős lehet.
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Személyiségünk kézjegye 
különböző kifejezőeszközök-
ből áll, ilyen például a vonal is.  
Az egyenes vonal racionalizál 
és értelmez, ezzel megadva  
az arc keretét, illetve szerkezetét, 
míg a görbe formakövető vonal, 
lendületet és térbeliséget ad. 
Ezeket használjuk felváltva, és 
így alakul ki maga a kép. A folttal 
fény-árnyék reflexet vizsgálunk, 
melyek megjelennek az itteni 
fotómunkákon. Lényeges elem 
a pozitív és negatív foltok ritmi-
kus váltakozása, ugyanis ez adja 
meg a kép belső dinamikáját. 

Összességében a portréról, 
mint műfajról elmondható, 
hogy személyiségünk kézjegye 
befolyásolja az arcról kapott 
képet, így sok esetben nem csak 
a modell vonásai tükröződnek 
a rajzon, míg a fotón a pillanat 
során megörökített kifejezés 
érvényesül. Elmondható tehát, 
hogy mindkét közvetítési formá-
ban önálló alkotói folyamatról 
beszélünk.

2021. december 8-án nyílt a 11. évfolyam kiállítása  
a Folyosó Galériában, melyet Vígváry Zsófia 11.A osz-
tályos diákunk nyitott meg.

Szeretettel köszöntök mindenkit a 11. évfolyam 
folyosó kiállításán, melynek témája a portrék!

Mint jól tudjuk, a portré, mint képzőművészeti 
műfaj, korántsem olyan egy-
szerű. Lényegesen többet mond, 
mint bármelyik tárgyi csendélet, 
hiszen az arcon belüli összetett 
formák értelmezését, ponto-
sabb megfigyelését igényli.

A kiállításon nemcsak raj-
zok, hanem portré fotók is lát-
hatók. A fotó csak objektíven 
ragadja meg az emberi formát. 
A mimika és a megvilágítás 
adhat érzelmi hatást. A rajzban 
viszont bizonyos berögzült arc-
vonások jelennek meg, és ettől 
válik személyesebbé. 

PORTRÉ
A 11.A ÉS 11.B KIÁLLÍTÁSA
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Február 9-én nyílt meg a 2022. 
évi mester és tanítványa kiállí-
tásunk, melyet Kis-Prumik Zol-
tán szaktanárunk nyitott meg.

Az évente megrendezésre 
kerülő mester és tanítvány kiál-
lítás fontos szegmens az intéz-
mény szakmai oktatásában, 
hiszen a szakmai tanárok és  
a kiválasztott tanulók együtt 
hozzák létre az előre megha-
tározott téma alapján alko-
tásaikat.

RENDSZER –
MESTER ÉS TANÍTVÁNYA 
KIÁLLÍTÁS

Fontos cél, hogy a művé-
szeti oktatás mellett párhu-
zamosan kialakuljanak azok 
a struktúrák, ahol a tanár és 
a tanuló közös alkotói folya-
matban vesznek részt, a téma 
tartalmi megközelítésétől 
egészen az alkotói megva-
lósításig. Önmagában már 
a közös vizuális nyelv meg-
határozása és annak alkotói 
kivitelezése folyamatos alko-
tói élményekkel társul, mert a 
téma megközelítésének lehe-
tőségei határtalanok. Hiszen 
ahányfélék vagyunk, annyi-
féleképpen tudjuk értelmezni 
a témát. Az idei év hívószava 
a RENDSZER volt. 

Az alkotócsoportok: Bajzát 
György szaktanárunkkal Bor-
báth Patrik (12.B), Mártai Liliána 
(12.A) és Puporka Loretta (12.B); 
Balog Krisztofer oktatónkkal 
Nagy Gyöngyvér (9.C) és Nagy 
Luca (12.B); Bozi Anna szakta-
nárunkkal Bíró Sára (13.A), Nyers 
Dániel (13.A) és Szalai Petra (13.A); 
Fridél Lajos szaktanárunkkal 
Szakács Róbert (12.A); Gosch-
ler Tamás szaktanárunkkal Bíró 
Sára (13.A), Dombi Áron (13.A), 
Lájer Norbert (14.A), Lehoczki 
Zsófia (14.A), Nyers Dániel (13.A), 
Szalai Petra (13.A) és Vison-
tai Viktória (13.A); Határ Attila 
szaktanárunkkal Kristóf Anna 
(10.A) és Szoboszlai Lilien (10.A); 
Kálmán Péter szaktanárunkkal 
Bogdán Márió (13.A), Markó Réka 
(13.A) és Somogyi Gergő (11.A); 
Kálmánné Madarász Tímea 
szaktanárunkkal Kalocsai 
Noé (12.B) és Liptai Dominika 
(12.B); Kis-Prumik Zoltán szak-
tanárunkkal Denhoffer Dóra 
(11.A), Samu Laura (11.A) és Víg-
váry Zsófia (11.A); Mizsák-Bandis 
Barbara szaktanárunkkal Hor-
váth Gréta (14.A) és Nazareczki 
Nikoletta (14.A); Ónodi Mátyás 
szakoktatónkkal pedig Kaszács 
Boglárka (13.A) és Visontai Vik-
tória (13.A) dolgozott együtt.
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RÉSZLETFOTÓK
A	KIÁLLÍTOTT	MUNKÁKRÓL
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2022. január 25-én nyitotta 
meg Határ Attila a 9. évfolyam 
válogatott kiállítását a Folyosó 
Galériában. A tanár úr mellett 
Nagy Gyöngyvér is köszöntőt 
mondott diáktársainak.

2022. március 8-án nyílt meg a 
Folyosó Galériában a 12.B osz-
tály kiállítása, amit Kis-Prumik 
Zoltán nyitott meg, továbbá 
köszöntőt mondott Vásári Bálint 
12.B osztályos zanuló.

SZÉN C6
9. ÉVFOLYAM KIÁLLÍTÁSA

EZEK VAGYUNK MI
A 12.B KIÁLLÍTÁSA
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BLASKÓ JÁNOS
EMLÉKRAJZVERSENY 2022
Hagyomány iskolánkban az évenként meg-
rendezésre kerülő Blaskó János Emlékrajz-
verseny. 

A versenyen részt vevő tanulókat évfo-
lyamuk szerint korcsoportokra bontottuk, 
így az I. korcsoportot a 9-10. évfolyam,  
a II. korcsoportot pedig a 11-12-13. évfolyam 
képviselte. Művészeti képzésünkben meg-
határozó elem az alapozó modul (ez a 9 10. 
évfolyam), ahol technikai és vizuális rajzi 
alapokat fektetünk le tanulóinknak, míg a 
nagyobb évfolyamoknál az alkotói attitűd, 
a kreatív és személyiségformálásra helyez-
zük a hangsúlyt. Így a két korcsoport két 
eltérő, ám bizonyos értelmezésben azonos 
feladattípust kapott. Az I. korcsoportnál egy 
különböző méretű és formájú tárgykonstel-
lációkból álló térbeli beállítást kellett síkban 
ábrázolni, gondolatban megfosztani a tár-
gyakat térbeliségüktől, és értelemszerűen a 
kompozíciót, mint meghatározó képi egysé-
get kialakítani akvarell papír felületén színes 

technikával. A II. korcsoportnál egy előre 
installált síkbeli ábrázolást kellett térbe 
helyezni úgy, hogy bizonyos elemek érzé-
kelhetővé váljanak a felületen, de asszoci-
ációk és kreatív képértelmezések révén egy 
sajátos képi hangulatot érzékeltessenek 
a képen belül. Mindkét feladattípus közös 
magja a kép sík- és térbeli értelmezése 
és annak vizuális vetülete, illetve a színes 
akvarellfestészeti technika, melyek mind 
témában és technikában visszaköszönnek 
Blaskó János munkáinak témájában.

Az elkészült munkákból március 23-án 
kiállítás is nyílt az egri Gárdonyi Géza Szín-
házban, ahol a legkiemelkedőbb munkák 
alkotói díjazásban is részesültek.

KIÁLLÍTÓK:	
I. korcsoport: Kispál–Pesti Szonja, Bolyky 

Napsugár, Tóth Vivien, Hajdu Ivett Etelka, 
Csóh Renáta, Huber Lilla, Szoboszlai Lilien, 
Kozák Noémi Adél, Göblyös Fanni Dorina, 
Domokos Dominika

II. korcsoport: Samu Laura, Váczy Hargita, 
Vígváry Zsófia Lili, Megyes Villő, Mihály Mar-
tina, Farkas Aida, Járomi Marianna, Nagy 
Anna Maja, Mártai Liliána Vivien, Bogdán 
Márió Dávid
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A Folyosó Galéria április 5-ei 
kiállításán a 2022-ben országos 
művészeti versenyeken részt 
vevő diákjaink munkáit lehetett 
megtekinteni. 

A IV. Országos Festészeti 
verseny (Szombathely) részt-
vevői: Bíró Sára (13.A) és Mártai 
Liliána Vivien (12.A) voltak. Fel-
készítő tanáraik: Határ Attila és 
Kis-Prumik Zoltán.

ORSZÁGOS 
MŰVÉSZETI 
VERSENYEK 
2022

XXX. Országos Rajzverseny 
(Nyíregyháza) résztvevői: Dombi 
Áron (13.A), Filipcsei István Kop-
pány (12.A) és Nyers Dániel (13.A) 
voltak. Nyers Dániel korcsoport-
jában II. helyezést ért el! Felké-
szítő tanáraik: Goschler Tamás 
és Kis-Prumik Zoltán. 

Szívből gratulálunk a szín-
vonalas munkákhoz és további 
sikereket kívánunk!
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Bíró Sára (13.A) kiemelkedően 
szerepelt az Országos Festészeti 
versenyen. Ezúttal akverell képe-
iből nyílt tárlat a Folyosó Galé-
riában április 26-án. Köszöntőt 
mondott Sajtos Attila, igazgató.  
A kiállítást Bozi Anna nyitotta 
meg, mellette Nagy Anna Maja 
(12.A) osztotta meg gondolatait.

A
K

V
A

RE
LL

BÍ
RÓ

 S
ÁR

A 
KI

ÁL
LÍT

ÁS
A

Április 21-én Felsőtárkányban jártunk, 
hiszen a Bükki Nemzeti Park Nyugati Kapu 
Látogatközpontjában rendeztük meg 
újabb kiállításunkat, melyben természet-
ben készült tájképekben gyönyörködhet-
nek az érdeklődők, látogatók

KIÁLLÍTÁS 
FELSŐ-
TÁRKÁNYBAN

KIÁLLÍTÁS 
FELSŐ-
TÁRKÁNYBAN
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Június 7-én nyílt meg Tóth 
Vivien 9.A osztályos diákunk 
Durran című kiállítása a Panzió 
folyosóján. Köszöntőt mondott 
Sajtos Attila igazgató úr, a kiál-
lítást Horti Liliána nyitotta meg.

DURRAN
TÓTH VIVIEN KIÁLLÍTÁSA

Június 2-án, 17 órakor nyílt meg 
Szabó Hanna 10.B osztályos 
diákunk Női erő című kiállítása 
az Eventus Közösségi terében. 
Köszöntőt modott Sajtos Attila 
igazgató úr, a kiállítást Mihácsi 
Viktória nyitotta meg.

NŐI ERŐ
SZABÓ HANNA KIÁLLÍTÁSA
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2022. június 9-én 17.00 órakor 
nyílt a Vitkovics Alkotóházban 
az Eventus Művészeti Szakgim-
názium tanévzáró kiállítása. 

A tárlatot a 11 . A osztály 
Goschler Tamás szakoktató 
segítségével állította össze, 
a második félév kiemelkedő 
munkáiból válogatva össze egy 
reprezentatív anyagot, amely 
bemutatja az anatómia szak-
kört, betekintést enged az órai 
munkákba, a témahét kere-
tein belül készült munkákba, az 
országos művészeti versenyek 
díjazott alkotásaiba és a végzős 
diákok vizsgaremekeibe.

A rendezvény a munkákon  
keresztül betekintést nyújt  
az iskola művészeti munkájába.

A KEZDET VÉGE
ÉV VÉGI ZÁRÓKIÁLLÍTÁS
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Eredményhirdetést tartottak  
az Agria Mozi rajzversenyén, 
ahol 4 kategóriában lehetett 
pályázni aktuális filmekre 
készített plakátokkal. 

5 jelenlegi, valamint egy 
volt diákunknak is sikerült 
helyezést elérnie, íme iskolánk 
díjazottjai:

10-16 éves kategóriában: 
3. hely: Nagy Bence (10.B) 

16 év feletti, digitális tech-
nika kategóriában: 

3. hely: Szabó Fanni (tavaly 
végzett diákunk) 

2. hely:  Filipcsei István (12.A)

AGRIA MOZI
RAJZVERSENY

16 év feletti, manuális tech-
nika kategóriában:

3. hely: Deán Viktória (10.B)
2. hely: Káló Martin (12.A)
1. hely: Taskó Hella (12.A)

Szívből gratulálunk az ered- 
ményekhez és a nyeremé-
nyekhez! 

2021. szeptemberben pályázatot 
hirdettek az Egerben működő, 
művészeti középiskolákban 
tanulók számára az Eger Klí-
matudatosan projekt logójának 
megtervezésére. 

A pályázaton remekel-
tek iskolánk tanulói. Lehoczki 
Zsófia 13.A osztályos diákunk  
I. helyezért, Szalai Petra, szintén 
13.A osztályos diákunk pedig 
III . helyezést ért el. Felkészítő 
tanáruk Kálmán Péter volt . 
Ezúton is gratulálunk nekik!

EGER KLÍMA- 
TUDATOSAN
LOGÓPÁLYÁZAT
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Gratulálunk Szalai Petra 13.A 
osztályos diàkunknak a „Szárny- 
próbàlgatók 2022” Országos 
Irodalmi Pályazaton elért sike-
réhez! Petra írása megjelent  
a Szárnypróbálgatók idei kiad-
ványában.
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Pro Agria-díjat vett át pénteken 
kollégánk, Fridél Lajos a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából, 
amelyhez gratulálunk!

Az ünnepségen a következő 
méltatás hangzott el:

Fridél Lajos grafikus, festő. 
1974-ben végzett az egri Tanár-
képző Főiskolán. Mestere idő-
sebb Blaskó János volt. Tanul-
mányai után Egerben általános 
és középiskolában dolgozott 
rajztanárként, majd 1984-1991 
között az egri Ifjúsági Ház veze-
tőjeként tevékenykedett. A mun-
kahelyi elfoglaltságai mellett 
folyamatosan alkotott. Egyaránt 
szerepelt itthoni és külföldi tár-
latokon, többek közt Budapes-
ten, Egerben, Mezőkövesden, 
Oroszországban, Finnország-
ban. Művésztanárként megha-
tározó szerepet töltött és tölt be 
a középiskolai korosztály vizuális 
nevelésében, tehetséggondo-

zásában. 1991-től az Eventus 
Üzleti, Művészeti Szakgimná-
zium tanára. Személyéhez kötő-
dik az intézményben a Blaskó 
János és a Takács István helyi 
művészek emlékét fenntartó 
pályázati és kiállítási rendszer 
működtetése. Nyitott személyi-
sége révén alakítja és formálja 
közvetlen pedagógus kollégái 
szakmai fejlődését. A helyi köz-
élet résztvevője, azáltal hogy 
az Egri Fertálymesteri Testület 
kiérdemesült tagja, a városi 
kiállítások rendezvények részt-
vevője. A kreatív személyiségét 
jelzi a művészet és a természet 
kapcsolatának megörökítése, 
amely a „Bükkaljai ösvényeken” 
c. könyvének megírásában 
is megjelenik. Hosszú ideig  
az Új Hevesi napló folyóiratában 
publikált és annak illusztráció-
jában is részt vett.
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2022. április 23-án nyílt a Vitko-
vics Alkotóházban a XI. Heves 
Megyei Amatőr Tárlat, ahol 
Képzőművészet kategóriában 
diákunk, Mihály Martina (12. A) II. 
helyezést ért el. Ezúton is gratu-
lálunk neki!

Martina munkája mellett 
több diákunk alkotása is kiállí-
tásra került, így a kiállítók között 
szerepelt még Kovács Dominika 
Szófia (9.B), Csikós Evelin (10.A), 
Kristóf Anna (10.A), Kovács Lázár 
(10.A), Szoboszlai Lilien (10.A), 
Denhoffer Dóra (11 .A), Samu 
Laura (11.A), Vígváry Zsófia (11.A), 
Màrtai Liliàna Vivien (12.A), Rácz 
Larion (12.B) és Szalai Petra (13.A). 
Nekik is sok szeretettel gratu-
lálunk!

Március 23-24-én rendezték 
meg a 30. Országos Rajzver-
senyt Nyíregyházán, a Nyíregy-
házi Művészeti Szakgimnázium 
Képző- és Iparművészeti Tago-
zatán. 

Rengeteg tehetséges diák 
mérte össze tudását, így hatal-
mas öröm és büszkeség szá-
munkra, hogy a díjazottak között 
az Eventus egyik diákja is sze-
repel. Gratulálunk Nyers Dáni-
elnek (13.A), aki a II. korcsoport-
ban 2. helyezést ért el! Felkészítő 
tanára Goschler Tamás volt.
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ESZTERGOM 
ÉS A REPÜLÉS

VÍZ

Az Aero Club Eszter-
gom rajzpályázatot 
hirdetett Esztergom 
és a repülés témá-
val. Az eredmény-
hirdetésre gye -
reknapon,  május 
29-én került sor. 

A díjazottak kö- 
zött szerepelt 9.A 
osztályos diákunk,  
Szita Lotti, aki I. helye- 
zést ért el alkotásá-
val. Gratulálunk!

A VÍZ című ÉLETTÉR-KÉP 2022 
Gyermekrajz és fotó pályázatot 
a Bedekovich Lőrinc Népfőisko-
lai Társaság és a Europe Direct 
Szolnok hirdette meg. A fiata-
lok díjazásában a Jászfénysza-
ruért Alapítvány volt támogató. 
Ebben az évben iskolánk diákja, 
Szerémi Fanni (12.A) kapta 
meg ezt a díjat. Gratulálunk! 

Petőfi Sándor születésének évfordu-
lója alkalmából hirdette meg a Kiss Pál 
Múzeum alkotói pályázatát Petőfi 200 
címmel. Ezen a pályázaton ért el III. helye-
zést diákunk, Tóth Boglárka Franciska (9.A). 
Gratulálunk!

PETŐFI 200
PÁLYÁZAT
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DÍSZOKLEVÉL 
A KIEMELKEDŐ 
EREDMÉNYEKÉRT
Iskolánk két diákját és két okta-
tóját díszoklevélben részesítette 
a Heves Megyei Oktatási Hivatal 
Egri Pedagógiai Oktatási Köz-
pontja a XXX. Országos Rajzver-
senyen elért kiemelkedő ered-
ményekért. A díjazott diákok: 
Nyers Dániel - 2. helyezés (fel-
készítő tanár: Goschler Tamás) 
és Dombi Áron - 9. helyezés (fel-
készítő tanár: Kis-Prumik Zoltán)

A díjátadóra 2022. június 
10-én került sor a Heves Megyei 
Önkormányzat Barkóczy dísz-
termében. Iskolánk nevében 
Sajtos Attila igazgató úr is 
büszkén gratulált a tehetséges 
növendékeknek. Szívből gratu-
lálunk az elért eredményekhez!

2022. Parafrázis Országos 
Festészeti Versenyen diákunk, 
Opánszki Laura (9.A) I. helye-
zést ért el! Felkészítő tanára  
Bozi Anna volt. Szívből gratulálunk  
az eredményhez! 
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FÉLÉVES TERÍTÉS 
KÉPEKBEN
2022. JANUÁR
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TÉMAHÉT
2022. MÁJUS 2-6.



111110



112 113

ÉV VÉGI TERÍTÉS 
KÉPEKBEN
2022. MÁJUS
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VIZSGAREMEKEK
RÉSZLET
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Főszerkesztő: Mizsák-Bandis Barbara
Szerkesztők: Bajzát György, Bozi Anna, Burom Annamária,
Határ Attila, Kálmán Péter, Kálmánné Madarász Tímea, Kis-Prumik 
Zoltán, Mizsák-Bandis Barbara, Ónodi Mátyás, Sajtos Attila Csaba
Lektor: Bartáné Prokaj Krisztina
Felelős kiadó: Sajtos Attila Csaba
Design: Mizsák-Bandis Barbara

További hírek és információk:
www.eventus.hu
www.facebook.com/eventusmuveszet
www.instagram.com/eventus_muveszeti_iskola/
www.youtube.com/channel/UCXcKAWFbOQVUD3UP-Sy_sgA

Minden jog fenntartva. 
A kiadvány egyetlen része sem másolható, 
sokszorosítható vagy továbbítható a kiadó engedélye 
nélkül, semmilyen formában és semmilyen eszközzel 
(elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve 
a fénymásolatot, hangfelvételt vagy bármilyen 
információtároló és visszakereső rendszerben 
történő megjelenést).

Készült: 
Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium,
Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium
2022




