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Tisztelt Érdeklődők! 
Kedves Növendékeink, 
Szülők, Pedagógus Tár-
saim, munkánkat segítő 
Kollégák! 

A 2020-2021-es tanév a 30. iskolai év 
intézményünk életében. Személyes 
gondolatokkal kezdem. 

Elmúlt 30 évben, mint iskolaalapító 
láthattam és megélhettem intézmé-
nyünk épületi infrastruktúrájának 
létrejöttét. Részese lehettem okta-
tási rendszerünk megalapozásának, 
fejlődésének, a párhuzamos művészeti 
oktatás létrejöttének. Amire igazán 
büszke lehetek, az az iskolateremtés, 
amely a volt és jelenlegi tanárok, peda-
gógusok nélkül nem valósulhatott 
volna meg. Olyan személyiségekkel 
alakítottuk, formáltuk növendéke-
inket, akik kiemelkedő szaktudással, 
empátiával rendelkeztek. Az  öreg 
diákjaink jó emlékkel gondolnak vissza 
régi alma materükre. Számos szülő 
támogatta és támogatja napjainkban 
is pedagógiai törekvéseinket.

 Ennek szellemében kijelenthetem, 
hogy az elkövetkező tanévben mini-
mális változással hasonló létszámban 
és összetételében várja a növendé-
keket a nevelőtestület. A kollégium 
esetében még egy fő növekedésről is 
beszámolhatunk. 

Idén a nevelőtestület két fő célt 
tűzött ki maga elé. 

Az egyik a tantermi oktatás meg-
tartása a járványhelyzet figyelembe 
vételével. Ennek keretében kisebb 
tanulói közösségeket, meghatározott 
évfolyamokat szeretnénk a hagyo-
mányos tanítási rendben együtt 
tartani, oktatni. Ez alapján a tanulók 
közösségét, 9-10, 11-12 és Szakképző 
évfolyamra bontjuk. Ehhez igazodik 
a  tanítás órarendje, amely A  és B 
hétre tagolódna. Az A héten a közis-
mereti tantárgyak, a B héten a szak-
mai tantárgyak oktatása valósulna 
meg. A hagyományos oktatás része 
maradna az online oktatás is. 

A fentiek csak az  egészségügyi 
védő-óvó rendszabályok betartásá-
val valósulhat meg. Az iskolában, kol-
légiumban étkezőben való belépést 

alapos kézmosásnak kell megelőznie. A tanórán 
kívül a közösségi terekben, az irodai helyiségekben 
a maszk használata kötelező. A tanulótól elvárjuk  
a maszk és az egyéni kézfertőtlenítők meglétét. 

A második célunknak az „együttműködés az isko-
lában” elnevezést adhatom. A XXI. században meg-
határozó az iskolai oktatásban a tanulók személyi-
ségének fejlesztésében a kompetenciák, készségek 
jelenléte. A nevelőtestület 5 készséget emel ki, ame-
lyet a tantárgyi keretekben és azon kívül is erősíteni 
szeretne. 

Első a kíváncsiság. Ez minden tanulót jellemez  
a köznevelésbe lépés első szakaszában. Az élmény-
szerű tanulást segítik az elmúlt időszakban már 
elindított tantárgyi projektek. A 9. évfolyamon ter-
mészet és művészet, a 10. évfolyamon a társasjáték, 
a 11. évfolyamon a tér és forma, a 12. évfolyamon 
a kép és szöveg programok. Ezek megvalósítása 
a témanapok és témahetek keretében történne.

Második a kreativitás, amely a művészeti iskola 
alapvető készsége. A meglévő ismeretek újszerű 
feldolgozására, a személyiség fejlesztésére szeret-

BEVEZETÉS
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információk értelmezése, a megbe-
szélések, elemzések prezentációk 
révén gondolkodás fejlesztése. Erre 
lehetőséget adnak a szakmai órák 
alkalmával az egyéni alkotások bemu-
tatása, elemzése, külső kiállítások 
látogatása. A meghívott előadókkal 
való szakmai találkozók.

Ötödik a  kollaboráció, a  csapat-
ban való együttműködés. A tanulás 
folyamatában fontos szerepet kap 
a  kis közösség együttműködése, 
a másoktól való tanulás, ismeretszer-
zés. A csoportmunka lehetőséget biz-
tosít a különböző szakmai feladatok 
elsajátítására, tapasztalatszerzésre. 
E kompetencia keretében szeretnénk 
megnyerni a szülőket is, hogy részesei 
lehessenek gyermekeik kiállításának, 
részt vegyenek a tanulók prezentá-
cióin. 

nénk felhasználni az alapfokú művé-
szeti iskola kereteit. Ebben a taní-
tási szerkezetben nagyobb szerepet 
kapna a tehetséggondozás, érdeklődő, 
törekvő növendékek szakmai tudásá-
nak fejlesztése. 

Harmadik a kommunikáció. Növelni 
szeretnénk a tanulók szóbeli meg-
nyilatkozását a tantárgyi, szakmai 
keretek között. Kiszélesíteni a pre-
zentációk, az egyéni megnyilatko-
zások, kiállítások számát. Fontosnak 
tartjuk az elmúlt évek hagyományaira 
alapozva az idegennyelvi képzés kere-
tében az előrehozott, emelt szintű 
érettségik és a nyelvvizsgák szorgal-
mazását. Szeretnénk, ha a közösségi 
média keretében minél több tanuló 
bemutathatná alkotásait.

Negyedik a kritikai gondolkodás, 
amelynek alapja a tanulókhoz eljutó 

A fentiek új szemléletet, nagyobb 
összefogást, folyamatos kommuniká-
ciót várnak el az iskola minden sze-
replőjétől, így a tanártól, oktatótól, 
a diáktól és a szülőktől is. 

Remélem, ez a tanév az egészségügyi 
alkalmazkodás ellenére is hatékony  
lesz. Ezekkel a gondolatokkal a 2020-
2021-es tanévet megnyitom.

Sajtos Attila

igazgató
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MOZGÓKÉP 
ÉS ANIMÁCIÓ
Minden szak gyakorlati óráin egy-egy projektfel-
adatot készítenek el a diákok. Ez azt jelenti, hogy 
több szakaszból álló feladatsor mentén mélyülnek 
el a szakma részismereteiben.

Mozgókép- és animációkészítő szakon a tanulók 
a hagyományos és számítógépes animációs tech-
nikák mellett a hang- és világítástechnikával is 
megismerkednek a diákok. Rendelkezünk egy stú-
dióval, ahol operatőri és bevilágító munkát végez-
hetnek, felvételeket készíthetnek, és ezeket meg is 
tudják vágni valamely gépteremben, de animációs 
szoftverekkel is dolgozhatnak. Ezen kívül pedig egy 
egy fotólaborunk és fázisrajz termünk is van, ahol 
klasszikus animációkat készíthetnek.
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GRAFIKA

Grafikus képzésünk magában fog-
lalja a klasszikus és a számítógépes 
grafikai ismereteket egyaránt. 

A tanulóknak a klasszikus (egyedi 
és sokszorosító) grafikai eljárásokat 
és a legmodernebb digitális tech-
nikákat egyaránt oktatjuk, emellett 
a képzés végére kellő elméleti és 
gyakorlati tudással és kreativitással 
rendelkeznek a reklámgrafikai ter-
vek készítésében és kivitelezésében. 
Ehhez rendelkezésre áll egy grafikai 
műhely, valamint 3 számítógépes 
terem, ahol a különböző szoftve-
rekkel raszter- és vektorgrafikákat 
készíthetnek, illetve kiadványokat 
tervezhetnek.
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fent:

9.A 

Természeti forma ábrázolás, fény-árnyék kapcsolatok

lent:

11.A 

Műtermi hangulat, portré takarásban

bal oldal:

Az Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozó plakátja
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TANÁRAINK 
BEMUTATKOZÁSA

Bartáné Prokaj Krisztina: 2011 szeptembere óta 
érettségire én viszem a diákokat magyar nyelv és 
irodalomból az Eventusban. Nemcsak arra vagyok 
büszke, hogy egy vizuális művészeteket oktató 
intézményben évente megy emelt magyar érettsé-
gire diákom, illetve több diákom végez egyetemen 
magyar szakon, hanem ha meg tudom a tantár-
gyamat kedveltetni. Aki bejön a magyar óráimra, 
nemcsak magyarból kap ismereteket nálam, hanem 
történelemből és mozgóképből is.

Asztalos János: 1988-ban szereztem első diplomá-
mat a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola matemati-
ka-fizika szakán. Az élet úgy hozta, hogy pályael-
hagyóként hosszabb ideig a Belügyminisztérium 
állományában dolgoztam. Közben matematika 
tanárként egyetemi végzettséget is szereztem és 
2013-tól tanítom a tantárgyat. 2017. szeptemberétől 
dolgozom az Eventus középiskolában. Nagyon örü-
lök annak, hogy munkám során sikerült a matema-
tikát a diákok által kedvelt és elfogadott tantárgyak 
közé felhoznom. Bízom abban, hogy a befektetett 
munkám és energiám eredménye a jövőben hat-
ványozottabban fog jelentkezni.

Burom Annamária: 2008 óta dolgozom az Eventus 
Művészeti Szakgimnáziumban,kezdtetekben, mint 
nevelőtanár, a későbbiekben, mint igazgatóhelyet-
tes. Emellettosztályfőnöki feladatokat is ellátok, 
elláttam az évek során. A feladataim sokszínűek és
sokrétűek az iskola életében, de mindig törekszem 
arra, hogy az intézményünkben tanuló diákok jól 
érezzék magukat az intézményünkben és mara-
dandó élményekkel távozzanak aziskolai éveik 
befejezésével.

Leskovicsné Szántó Lívia: 2017 szeptemberétől 
tanítok az Eventusban. Szakjaim angol-történe-
lem-latin, amelyek közül jelenleg az angolt tanítom.
Fontos számomra a humor, az empátia és a türe-
lem, igyekszem ezeket alkalmazni a mindennapok 
során. A 2019/20-as tanévben indult 10.A grafikus 
osztály osztályfőnöke vagyok, sok figyelemmel és 
szeretettel próbálok hozzájuk viszonyulni. Sokat 
tanulok a gyerekektől, önmagamról is, miközben 
tanítom őket. Az a legszebb a tanári hivatásban, 
hogy végigkövethetjük azt a fejlődést, ahogyan egy 
gyermek fiatal felnőtté válik.
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Varga Zsuzsanna: 1996-ban végeztem az akkor még 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola magyar-an-
gol szakán. 6 évig általános iskolában tanítottam 
angol nyelvet. Ezt követően kereskedelmi területen 
dolgoztam és azzal párhuzamosan angol és spanyol 
nyelvtanfolyamokat tartottam egy magánnyelvis-
kolában. 2017 óta tanítok angol nyelvet az Eventus 
Középiskolában. Egy Monszport Krisztinától vett 
idézettel zárnám a bemutatkozásomat: „Nincs  
a tanítványnál jobb tükör , hogy megismerjük önma-
gunkat és nincs nála ösztönzőbb erő, hogy töreked-
jünk jobbá, nemesebbé válni.”

Bajzát György: Tanulmányaimat Egerben végez-
tem az Eszterházy Károly Egyetemen (akkor még 
Főiskolán), alapképzésben informatikus könyv-
táros, mesterképzésen pedig informatikatanári 
szakon. A művészethez közelebb már az Eventus 
Üzleti, Művészeti Középiskolában kerültem, ahol 
diplomám megszerzése után nem csak informati-
kát tanítottam, hanem grafikai programismerete-
ket is. A programismeret mellett grafikai elméleti 
alapokat is átveszünk, a színek pszichológiájától  
a pixelgrafika felhasználási területein át a különböző 
tervezési feladatokig. A rasztergrafikus program 
felületének és működésének elméleti és gyakorlati 
megismerése mellett fontos elem ezeken az órá-
kon az arculati elemek közé tartozó látványtervek, 
továbbá fotómanipulációk készítésének megisme-
rése is. A technológia és a programok folyamatos 
és rohamos fejlődése miatt nem csak a diákoknak, 
de nekünk, tanároknak is évről évre fejlesztenünk 
kell tudásunkat, aktualizálni feladatainkat, ezzel 
is elősegítve az élményszerű oktatást.

Szántó-Sándor Katalin: Történelem tanárként 
2015-ben végeztem az Ungvári Nemzeti Egyete-
men, de a pályakezdés mellett a továbbtanulást is 
folytattam az ELTÉ-n. 2018-tól dolgozom az Even-
tusban. Kárpátalja szülötteként, fontosnak tartom 
a magyarságtudat megőrzését és továbbadását, 
és a magyar kultúra kincseit és örökségeit tovább 
gyarapítani. Elengedhetetlennek tartom a múltunk 
megismerését, hisz mint köztudott, történelmünk 
ismétli önmagát és sosem késő felismerni hibáinkat. 
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Kálmán Péter: Több területen amatőr alkotó 
művészként vettem részt. Mozgóképet készítettem 
az Eszterházy Károly Főiskolában töltött éveim alatt, 
grafikusi szakmai gyakorlatot végeztem, az iskola 
szervezésében 2017-ben készítettem rendezvény 
plakátokat, szerveztem rendezvényt, készítettem 
évkönyvet. 2012 óta saját diplomamunkám elkészí-
tésén alapulva nagy hangsúlyt fektetek a számítógé-
pes grafika és animáció készítésre, a szakmával való 
mélyebb ismereteken alapulva a virtuális valóság 
és számítógépes játékfejlesztés mint alkotói távlat 
nyílt meg számomra, melyben a mai napig is mun-
kálkodok. 2015 Mesh Array Digital Media School 
3ds Max Massive képzésén vettem részt, mely szin-
tén a számítógépes képalkotás ismeretében annak 
alkalmazásában, szakmai mérföldkövet jelentett.

Kálmánné Madarász Tímea: Középiskolát jelmez és 
díszlettervező szakon végeztem, majd az Eszterházy 
Károly Főiskolán, és Egyetemen szereztem mes-
ter diplomát vizuális- és környezetkultúra szakon. 
Az elektronikus ábrázolás formáival a főiskolán 
kerültem kapcsolatba. Teljesen elvarázsolt, úgy 
éreztem, ebben ki tud teljesedni alkotói tevékeny-
ségem. Természetesen ehhez rengeteg tanulásra és 
gyakorlásra van szükség, folyamatosan fejlesztenem 
kell tudásomat. A technika fejlődését folyamatosan 
figyelemmel követem. 3D-s számítógépes animációt 
tanítok az egyetem befejezése óta. A tantárgyaimat 
tekintve visszatér azért a díszlet jelmeztervező 
énem is, hiszen a mozgóképes és animációs, 3D 
modellezés óráim, mellett a mozgókép szakirányhoz 
szorosan kapcsolódó, plasztikus figurák és díszle-
tek, diorámák, bábok, makettek, virtuális díszletek, 
tervezése és készítése óráim is megjelennek.

Határ Attila: 2018-ban végeztem az Eszterházy 
Károly Egyetem festő szakán, majd ezt követően 
2021-ben rajz és vizulis kultúra, média-, mozgó-
kép- és kommunikáció tanár végzettséget sze-
reztem. Középiskolai tanulmányaim és a tanítási 
gyakorlatom az Eventusban töltöttem az Alapfokú 
Művészeti Iskolán belül. A hagyományos művé-
szeti technikák alkalmazása mellett, rendszeres 
kisérletezés jellemzi az alkotói folyamataim. Ezt  
a kísérletező vágyat kívánom felébreszteni a diá-
kokban a vizuális alkotó gyakorlat, grafika és fes-
tészet műhelygyakorlat, valamint a fotó és film 
műhelygyakorlat keretei között.

Bozi Anna: Középiskolai tanulmányaimat a Szil-
ágyi Erzsébet Gimnáziumban végeztem el, ahol F. 
Balogh Erzsébet képzőművész műtermében készül-
tem az Eszterházy Károly Egyetem akkori négy-
éves rajz-vizuális kommunikáció szakára. Ezután 
mesterdiplomát szereztem vizuális- kultúra tanári 
szakon szintén az Eszterházy Károly Egyetemen.
Rajz-vizuális kommunikáció tanár szakos éveim 
során F. Balogh Erzsébet és Földi Péter, Bukta Imre, 
Kopasz Tamás mesterek növendékeként dolgoztam. 
Munkáimat kísérletezés hatja át, javarészt vegyes 
technikával dolgozom.Az Alapfokú Művészeti Isko-
lai tanulók számára igyekszem mind technikailag, 
mind elméletben illetve gyakorlatban, tapasztalati 
úton átadni mindazt az ismeretanyagot, tudást, 
melyre jómagam szert tettem, gondolok ezesetben 
az anyagismeretre, technikai jártasságokra, a kiáll-
tások installálására. Fontosnak tartom a tanulók 
szakmai fejlődése mellett, az önkifejezésre tett 
kísérleteket, az eredeti ötletek, gondolatok, elkép-
zelések, gyakorlati úton való megvalósítását.
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Onódi Mátyás: Művészcsaládban felnőve pályá-
mat üvegtervező művész diploma megszerzésével 
kezdtem a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, 
majd a hagyományos üvegfestés és ólomüvegezés 
területén tevékenykedve bővítettem tapasztalata-
imat. Ezek az évek meghatározóak voltak művészi 
szemléletem formálódásában: a színek, a fény és 
a tükröződések együttese, továbbá a rétegekből 
építkező kompozíció jellemzik munkáimat. Tanári 
pályám során is kihasználom a tervezői, designer 
szemléleten alapuló vizuális alkotómunka lehető-
ségeit. A diákoknak kiadott feladatoknál fontosnak 
tartom a sokféle attitűd felvillantását, hiszen csak 
akkor tudunk rátalálni az utunkra, ha próbálkozunk 
minél több irányban haladni és az elágazásoknál 
intuitív vagy tudatos döntést hozva, de kellő önbi-
zalommal választunk a lehetőségek közül.

Kis-Prumik Zoltán: Középiskolai tanulmányai-
mat festészet szakirányon végeztem Kecskeméten  
a Kandó Kálmán szakközépiskola művészeti tagoza-
tán, majd az Eszterházy Károly Egyetemen folytat-
tam tanulmányaimat festészet szakirányon. Ezután 
mesterdiplomát szereztem rajz és vizuális kultúra 
tanári szakon. Tagja vagyok a MAMÜ Galéria tár-
saságának, a Hatszoba csoport alapító tagjának. 
Elsősorban a rajz és a művészeti alkotások kivitele-
zésének elméleti és gyakorlati aspektusait oktatom, 
ami szoros összefüggésben van a szakmai tevé-
kenységem tematikáival, mint a divergens gondol-
kodás, a kép sík és térbeli szemiotikai értelmezése,  
az anyag, mint narratív jelenség. Ezeket a témá-
kat folyamatosan használom az óra keretein belül  
a klasszikus képalkotási ismeretek fejlesztése mellett.

Mizsák-Bandis Barbara: Már elég korán eldöntöttem, 
hogy művészettel szeretnék foglalkozni. Debrecen-
ben, a Medgyessy Ferenc Gimnáziumban végeztem, 
majd az iskola 2 éves OKJ-s képzésén szereztem 
képgrafikus végzettséget. Ezután az Eszterházy 
Károly Egyetemen szereztem BA-s képgrafikus dip-
lomámat, majd tervezőgrafikus művész MA-s diplo-
mámat. Szeretek kísérletezni, különböző anyagokat 
és technikákat kombinálni, a textúrákkal játszani.  
A munkáim legjellemzőbb elemei a hímzés, a szövegek 
alkalmazása, illetve formáját tekintve a művészkönyv. 
Digitálisan illusztrációkkal és kiadványtervezéssel 
szeretek foglalkozni.Folyamatosan bővítem ismere-
teimet, hiszen ebben a szakmában elengedhetetlen 
a folytonos tanulás, és trendkövetés. Nyomtatott 
anyagaim esetében is szeretem a különleges papíro-
kat és nyomdai eljárásokat. Jelenleg párhuzamosan 
tanítok az Eszterházy Károly Egyetemen is.
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A „Cifraiskola” építésé-
nek története
A Cifrakapu teret megjelenésében, 
elhelyezkedésében meghatározza 
a Cifraiskola. Apor Elemér Cifra hós-
tyabeli író a régi Cifrapart zegzugos 
utcáit, teraszos építésű házait tar-
totta cifrának, különlegesnek. 

„A Cifrapart még nemrégiben is 
Eger egyik látványossága volt. Ház, 
ház fölött húzódó, házon ház vonulata 
nyugat és dél felé tekintőn, jellegze-
tes, teraszos építkezésétől kapta nevét. 
Ettől volt cifra. A Mária utcai híd irá-
nyából nézve földszintje a Cifraiskola, 
első emelete a Pázsit utca néhány háza 
volt, második emelete a Darvas utca 
beszögellő kis épületei. Szabad eme-
letek voltak, piciny udvarokkal, nagy 
lélegzetű kilátással az Eger-patak és 
a város felé. A darázskősziklába vájt 
kisebb-nagyobb üregek a házi szerszá-
mokat őrizték. Rá kellett csodálkozni 
erre a tenyérnyi képre; a dalmát ten-
gerparton lehet látni ilyen meredek 
településeket.”

„CZIFRA HÓSTYAI” 
TÖRTÉNETEK
— gondolatok az iskoláról és környezetéről

Ebből a festői képből a Cifraiskola épülete maradt meg, 
emlékeztetve egy letűnt régi világra, amikor „hiányos ruhá-
zatú tanulók” igyekeztek az északi városrész állami elemi 
iskolájába. Az Egri Népújság 1927. március 18-án megjelent 
számának egyik fő címe hirdeti, „Közel kilencmilliárdos iskola-
építkezéssel gyökeresen rendezi Eger város népoktatási ügyét 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter.”

Gróf Klebelsberg Kunó az a politikus, akinek a nevéhez 
fűződik Magyarország oktatásának egyetlen, azóta sem meg-
ismételt az elemi iskoláktól az egyetemekig terjedő, átfogó 
reformja. 

Az 1926. március 24-én kihirdetett VI. tc. létrehozta az orszá-
gos Népiskolai Építési Alapot, amelyből három év alatt ötezer 
falusi, tanyai tanterem épült Magyarországon egységes, kor-
szerű típustervek szerint. A téglából, hatalmas ablakokkal, 
palatetővel, vörösfenyőből készült padlóval épült iskolákhoz 
háromszobás tanítói lakásokat építettek. A népiskolai épí-
tési akció megvalósítására 1932-ig 47 500 000 aranypengőt, 
azaz az akkori Magyarország egyévi állami költségvetésének 
mintegy a felét fordították.
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A fenti cikkből ismerhetjük meg 
a miniszter iskolánk régi épületéről 
szóló döntését: 

„A Cifra téri állami elemi iskola 5 
tantermes épülete annyira nedves, 
elavult, hogy lebontása elkerülhetetlen. 
Helyette a jelenlegi telkén,- az iskola 
északi oldalán fekvő utcának a telek-
hez való csatolásával megnagyobbí-
tandó-, kb. 56. 000 pengő költséggel 4 
tantermet és 1 szolgalakást magában 
foglaló iskolaépület emelendő.”

Az említett újság május 22-i szá-
mában Trak Géza polgármester alá-
írásával megjelent felhívása a Cifra 
téri állami elemi iskola bontását 1600  
pengő kikiáltási áron teszi közzé. 

„A legtöbbet ígérők a megvásárolt 
épületeket az árverés napjától szá-
mított 14 napon belül lebontani 
azoknak anyagát a helyszínéről ma- 
radék nélkül elhordani tartoznak.”

Az építkezés bő egy év alatt meg-
valósult. 1928. szeptember 16-án 
Iskolaszentelés címmel megjelent 
rövid hírből tudjuk:

„Hétfőn, 17.-én a Cifratéri, kedden, 
18.-án a Wesselényi úti új iskolákat fog-
ják felszentelni. Féltétlen nézze meg!”

Nem kishazánkban lennénk, ha 
nem kellett volna a város testületé-
nek 1929. novemberében „Cifratéri 
új állami elemi iskolánál még szük-
séges munkálatokat pedig — 2609 
P. költséggel a jövő évi költségvetés 
terhére” elrendelnie.

„Sokáig meg voltunk győződve, egy 
korábbi kutatás alapján, hogy isko-
lánk régi épületét 1930-ban adták át. 
Azt a hatalmas érdemet és eredményt, 
semmi sem homályosítja el, hogy Eger 
városában tíz iskolaépület, negyven-
kilenc tanterem,nyolc szolgálati lakás 
épült  az állam, a város és az egyház 
összefogásában.”

Dürer Rinocérosza Egerben
Az a nevezetes Rinocérosz a Cifrakapu tér 4. alatt 
található, amelyet az Eventusban „régi iskolának”, 
az egriek „Cifraiskolának” neveznek.

Az épület mai bejárati kapujáról, — ami a Cifra-
partról nyílik — Albrecht Dürer (1471–1528) 1515-
ben készült metszetének másolata, a Rinocérosz 
tekint ránk. Nem véletlenül ötlött fel Herczeg Ist-
ván és Szente-Szabó Ákos kollegáimban a közép-
kori művész alkotása, mivel a mester a grafika 
meghatározó személyisége volt.

Ha valaki, hát a békési Ajtósról származó, 18 
gyerekes nürnbergi aranyműves fia türelmes 
ember volt. Albrecht kimeríthetetlen kíváncsiság-
gal rajzolgatta a növények apró levélkéit, s éppoly 
fáradhatatlan gonddal vonalazgatta a rinocé- 
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rosz bőrének redőit híres metszetén. 
A képet egy ismeretlen alkotó vázla-
tára és leírására alapozta az abban 
az évben Lisszabonba érkezett indiai 
orrszarvúról. Dürer maga soha nem 
látta az állatot, ami a római idők óta 
az első élő példány volt Európában. 
1515-ben I. Mánuel portugál király 
az orrszarvút X. Leó pápának aján-
dékozta, de az a szállítás közben 
történt hajótörésben elpusztult.

Dürer rinocéroszának történetét 
egy tanár- diák alkotás 2011-től hir-
deti Egerben a Cifra hóstyán.

Így vált a 21,4 X 29,8 cm-es nagy-
ságú fametszet nagyított változata 
iskolánk jelképévé, hirdetve az arra 
járóknak, ez a kapu graffitire már 
nem alkalmas, mivel egy „képze-
letbeli állat” elfoglalta azt.

A címeres kő….
A Cifra névre vonatkozóan többféle 
magyarázat ismert. A legelterjed-
tebb vélemény szerint a városból 
kivezető kapu díszes kialakításáról 
kapta nevét. A kapuhoz a Káptalan 
utca vezetett, ezért helyezték itt el 
az egri káptalan címerével díszített 
reneszánsz kőfaragványt 1587-ben. 
A feliratos kőtáblát „olasz koszorú” 
díszíti, középen a káptalan címerál-
lata, Szent János evangélista sasos 
jelképe látható. /1./ János evangé-
listának azért a sas a szimbóluma, 
mert annak szárnyalása, magas 
röpte és napra figyelő tekintete jól 
kifejezi János sajátságait. (Pázmány 
Péter egyik prédikációjában Jánost 
királyi sasként magasztalja./

Ismert, hogy János Péterrel és 
Jakabbal együtt alkotta azt a leg-
szűkebb kört az Úr körül, aki vele 
lehetett kiváltságos pillanatokban: 
a színeváltozás hegyén, Jairus házá-
ban és az Olajfák hegyén a vérrel 
verítékezéskor - olvasható életé-
ről a Szentek életében. „De még e 

három közül is János áll a legközelebb 
az Üdvözítő szívéhez, mert az utolsó 
vacsorán nem Péter, nem is Jakab, 
hanem ő hajthatta a  fejét Jézus 
keblére. És húsvét vasárnapjának 
reggelén, amikor Mária Magdolna 
futva hozta a hírt, hogy üres az Úr 
sírja, Péterrel együtt futásnak eredt, 
látni a mondottakat, s ő, a fiatalabb 
ért oda elsőnek.”

A címeres kő 1923-ig az egri főkáp-
talan gazdasági udvarának egyik 
épületfalában volt látható, a mai 
Knézich utcában. Később a Líceum 
lapidáriumába (a Városi Múzeumba), 
onnan a Dobó István Vármúzeum 
kiállítására került.
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A Cifrapart: utca-utca 
fölé emelt házsorok

„A Mária utcai kis gyaloghídon kell 
megállni, valahol a közepe táján, 
aztán visszafordulni, és föltekinteni 
arra a különös építészeti együttesre, 
arra a magyar paraszti fogalma-
zású dalmát tengerparti tájra, utca-
utca fölé emelt házsorokra, házakra, 
amelyeknek építési, kialakulási 
törvényeit, települési lélektanát 
még senki sem mérte fel, s amiket 
összevéve úgy neveznek: Cifrapart. 
Cifrának elég cifra, az bizonyos, és 
éppen ezért nevezték el cifrának, 
mert olyan, amilyen.”- Apor Ele-
mér Egy eltűnt bástya nyomában 
című írásában mutatja be épített 
környezetünk 70 - 80 évvel ezelőtti 
arculatát. Most az újonnan épült 
lakóházak egymástól eltérő hom-
lokzata jelenik meg, és a régmúlt 
hangulata eltűnt. 
Mi jellemezte a hóstya építészetét? 
Kik és hogyan éltek itt?

„A Cifrapart szűk kis portáin apró 

házak sorakoztak. Az utcára két kis ablak nézett, mellette egy 
gyalog kapu, egy rövid kerítés és már jött is a hasonló kis ház. 
Rendszerint csak egy szoba és konyha volt a házban, a mel-
léképületek a ház végében emelkedő darázskőbe voltak vájva. 

A szoba és konyha is földes volt, amit hetenként mázoltak, 
majd száradás után tölcsérből vagy lyukas bögréből cifra 
mintákat locsoltak a földre, hogy ne porozzon. Az itt élő 
családok lakáskultúráját jól szemlélteti a két világháború 
közötti évekről készült leírás: „Bútoraik a legegyszerűbbek 
voltak. A szobában 2 ágy, asztal, az ablakok alatt lóca, egy 

„kaszli”, egy egyajtós szekrény, 2–3 szék és a gazda vőlegény-
ládája. Kis dobkályhával fűtöttek. 

A konyhában kredenc, asztal, székek, vaságy (a nagy csalá-
dokban mindkét helyiségben aludtak), dikó és támlátlan kis 
négylábú székek a gyerekeknek. Ekkor már nem volt búbos 
kemence, hanem eleinte „csikó sparhert,” majd a 40-es évek 
elején már szép Lepke asztaltűzhely”.

A Cifrapart letűnt paraszti világát már nem találjuk meg. de 
ha nyitott szemmel járunk egy-egy kapu, ablak, homlokzat 
árulkodik a múltról.
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Az iskola felújítási munkálatai már nyá-
ron megkezdődtek. A 10-es és 11-es szá-
mítógépes termekben megszüntettük 
a beázást. A falakról kívül és belül is 
levertük a vakolatot, hogy eltávolítsuk 
a bepenészedett részeket, majd újra-
vakoltuk őket, és lefestettük.

A felújítások a régi épületben foly-
tatódtak. Nyár végén a szakmai mun-
kaközösség kollégái együttes erővel 
festették le a Süllős terem falait, illetve 
paravánjait ezzel hozzájárulva kiállí-
tótereink megszépüléséhez.

ÍGY SZÉPÜL MEG
AZ ISKOLA
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A közösségi munkában részt vettek:  
Asztalos János, Burom Annamária, 
Bajzát György, Bozi Anna, Kálmánné 
Madarász Tímea, Kálmán Péter, Ónodi 
Mátyás és Sajtos Attila.

Az önkéntes munkában diákjaink is 
részt vettek, ezúton köszönjük nekik 
is, hogy hozzájárultak a régi épület 
kicsinosításához.

Valamikor úgy hívták, hogy társa-
dalmi munka, most pedig önkéntes-
ségként emlegetik. Akkor is és most is 
az a meghatározó , hogy a résztvevők 
hogyan állnak a feladathoz.

Számunkra fontos a 92 éves Cifra-
iskola  felújítása, mivel az épület mun-
kahelyünk és több mint kétszáz diák-
nak műhelye, alkotóhelye is egyben. 
Ezért mentünk el szabadidőnkben és 
vállaltuk az utolsó simításokat az épü-
leten és környékén.

Akkor beszélhetünk önkéntesség-
ről, ha nem csak szólunk róla, hanem 
cselekszünk is a közösségért. 
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Mi történt az iskolában?
Hétköznapok — kontra digitális 
oktatás az Eventusban.

Az emberek többsége kis hazánk-
ban hajlamos azt feltételezni, hogy 
ha az „iskola bezár”, akkor az élet is 
megáll az oktatási intézményekben.  
A hétköznapokról szeretnék beszá-
molni, ahogy mi tanárok megéltük 
az elmúlt hónapot.

A legnagyobb változás a régi épü-
leten, az ún. Cifra iskolán esett meg. 
Megújult a külső homlokzat, a régi 
bejárat kovácsoltvas díszítést kapott. 
Felújításra került a tetőzet, annak 
ablakai, valamint régi pompájukban 
díszelegnek az esővízgyűjtő üstök. 
A belső munkálatok is elkezdődtek  
azáltal, hogy álmennyezetet és szi-
getelést kap a 7-es és a 6-os terem,  
valamint lefestésre kerültek a műter-
mek ajtajai és a rajzbakok. Köszönet 
a szülőknek, akik anyagilag támo-
gatták a felújítást, a tanároknak és 
a karbantartó kollégáknak a munkát 
és a hozzáállást. A kollégiumi nevelők 
lelkesedése, kitartása nélkül nem 
szépülhetett volna meg a belső tér.

A járókelők dicsérik a változást, 
amely mögött a közös tenni akarás, 
az összefogás elveszett illúziója rej-
lik. Ezek azok a szavak, amely révén 
kevés pénzből látványos, a tanulást 
javító körülmények jöhetnek létre.

Szeretnénk még a két terem vilá-
gítását korszerűsíteni, a parkettákat 
felújítani és egy újabb kazánt beál-
lítani. Ez lehet a következő össze-
fogás célja.
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A digitális oktatás is az  iskolában 
folyik, a  tanárok napi jelenlétével. 
Köszönjük a szülőknek, a diákok 90%-
ának, hogy ők is jelen vannak az online 
térben és együtt dolgozhatunk azon, 
hogy az oktatás folyamatosan meg-
valósuljon. Sokan és sokszor leírták, 
hogy az újfajta tanítás többletmun-
kát vár el a tanároktól, amit minden 
munkatársam becsülettel végrehajt. 
A közös munkavégzés az egymásra 
figyelést is elvárja, azért, hogy meg-
védjük önmagunkat és társainkat 
a mostani vírustól. Az első csopor-
tos gyorsteszt mindenkinél negatív 
volt. Jelenthetem, hogy „álljuk a sarat”, 
a 70 év feletti munkatársak otthon 
tartózkodnak.

Szeretnénk a digitális teret jobban 
kihasználni, szélesíteni, amelyhez 
a szülők és a növendékeink közre-

működését várjuk. Osszák meg a nyílt 
napjaink időpontjait, eseményeit! 
Segítsék a  hét alkotásainak meg-
ismerését, szavazását a közösségi 
médiában!

Így adódik össze a hétköznapok 
munkás valósága és a digitális oktatás, 
amelyben az összefogás miatt nem 
oltják ki egymást.

Kívánok békés adventi felkészülést 
és jó egészséget mindenkinek!

Eger, 2020. november 30.
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A középiskolai oktatási rendszerben 
a közel 5 hónapos tantermen kívüli 
digitális oktatás jelentős kihívást 
jelent tanár és diák számára. A fenti 
időszakban rövid periódust jelen-
tett a közvetlen tanítás megjelenése. 
Általános tapasztalatként elmond-
hatjuk, hogy megjelent a diákok 
körében a fásultság, a motiváció 
hiány, ill. a családok néhány eset-
ben jobban bevonták a diákokat a 
ház körüli tevékenységekbe. A kol-
légák ezzel szemben a közvetettebb 
kapcsolatot jelentő Zoom, Meeting, 
Messenger használatát helyezték 
előtérbe a közismereti tantárgyak 
esetén. A szakmai, gyakorlati fel-
adatoknál a tanárok áttekintették 
a beadandók ütemezését, és több 
közvetett kapcsolatot jelentő digi-
tális formát választottak. Továbbra 
is nehézséget jelent az érettségire 
és a szakképesítő vizsgára való fel-
készítés, amely esetében a diákok 
többségénél együttműködés, együtt 
haladás tapasztalható. Sajnos van-
nak kivételek. 

Az iskolát is nagy mértékben érin-
tette az egészségügyi járvány. A 
közösség életében is megmutatko-
zott annak negatív hatása. Viszont 
a szabályok betartása ellenére is 
közvetlen kapcsolat alakult ki a fel-
vételiző diákok és a felvételiztető 
tanárok között.  Az elmúlt évekhez 
hasonlóan szerencsére az idén is 
megfelelő számú felvételiző kereste 
fel intézményünket.

Tovább folytatódtak az iskolán 
belüli felújítások:

A régi épületben a festés révén 
megújult az ún. pedellus lakás felújí-
tása. Itt a fázis rajz és makett készí-
tési feladatok folynak a mozgókép 
évfolyamon.

A kertben a megdőlt fenyőfa kivá-
gása és feldolgozása is megtörtént. 
Ezeket a farönköket kerti bútorokra 
szeretnénk felhasználni, díszítve 
a régi iskola újonnan kialakított 
kertjét.

A Leányka út 1/a és 1/b-ben kar-
bantartási folyamatokat indítottunk 
el, amelynek keretében a nyílászá-
rók rögzítése és szigetélése erősö-
dött meg. 

Kelemen Andrea
A fa halála

Elrothadok most.
Ennyi. Sírnod nem kell.
Gyökerem kiszakad,
oldalra dől testem.
Hosszú életemnek vége,
minek erre több szó.
Ceruzádat ne faragjad:
nem lesz sohase jó.
Cipőd sokszor felsértette
ócska, öreg kérgem;
lépteidet siratod most,
azt hiszed, nem értem.
Az eltűnt perceket,
az Időt siratod,
bánatodat ordítani
én csak eszköz vagyok.
A fák is éreznek-,
ámítgattad magad:
így festetted énrám
saját fájdalmadat.
Mégis, ahogy visz a víz,
kérgemet sodorja,
versed fölöttem száll,
mintha lelkem volna...
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Az Eventus fejlesztése a közösség pél-
damutatásáról is szól.

„Sokan azt az elvet vallják, hogy a 
jótékonykodást csendben kell csinálni, 
hiszen nem a mi személyünk a lénye-
ges, hanem az adomány. Szerintem ez 
egyáltalán nem így van. Fontos, hogy 
példát mutassunk másoknak, azt pedig 
nem lehet úgy, hogy elbújunk.”

A Cifrakapu tér 24. főépület folyósóján 
a falvédő festés felújítására került sor. 
Nagyobb feladatként jelenik meg a 
tanári tetőzetének felújítása a beázá-
sok megszüntetése érdekében. 

Köszönjük a kollegáknak, a diákok-
nak, a szülőknek a digitális oktatás 
keretében a kölcsönös támogatást, 
az együttműködést!

Eger, 2021. április 02.
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GÓLYATÁBOR

A tanévkezdés előtt, 2020. augusztus 
26-28. között gólyatábort szerveztünk 
leendő kilencedikeseinknek. A 3 napos 
tábor során a diákok megismerkedtek 
egymással, tanáraikkal, az iskolával 
és kollégiummal, valamint Eger váro-
sával. A programok között szerepelt 
a Jégkorszak kiállítás és az Egri vár 
látogatása is.
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Az utolsó napra csoportversenyeket 
szerveztünk izgalmas és kreatív fel-
adatokkal, amelyekkel igyekeztünk 
a tanulók közti összetartást humoros 
formában megerősíteni, kialakítani.
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Esküt tettek az Eventus 9. évfolya-
mos diákjai. A járványhelyzetre való 
tekintettel ebben az évben a  hagyo-
mányoktól eltérően nem a városháza 
dísztermében, hanem a Dobó téren 
köszöntötték az Eventus gólyáit. 

Az ünnepélyes fogadalomtétel 
során a 10. évfolyam tanulói köszön-
tötték a frissen felvett diákokat, majd 
Henter Hanga (12.A) énekét hallgat-
hatták meg. Miután a kilencedikesek 
esküt tettek, az intézmény vezetője, 
Sajtos Attila, valamint Eger város 
alpolgármestere, Berecz Mátyás is  
szólt a fiatalokhoz. Az eseményt 
az Eger TV is közvetítette.

Köszönet a 9.-es növendékeknek 
a fegyelmezett, felelőségteljes visel-
kedésért, az osztályfőnököknek és 
a tanároknak a szervezésért!

GÓLYAAVATÁS
— Kilencedikesek fogadalomtétele

„Fogadom, hogy az előttem járó 
évfolyamok nyomdokaiban 
haladva, és példájukat követve, 
Eger történelmi múltú diákvá-
ros méltó tanulója leszek.”
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KIRÁNDULÁS 
SZOMOLYÁN

mészetvédelmi területen”. A tanulók, 
miközben megismerkedtek a termé-
szeti értékekkel, a Bükk-vidék Geo-
park földtani és kultúrtörténeti érté-
keivel, a kaptárkövekkel, betekintést 
kaptak a természetvédelmi kezelés 
rejtelmeibe is. A terepi bemutató-
helyen, a különös természeti kör-
nyezetben az iskola diákjai inspirá-
ciókat gyűjtöttek, képzőművészeti 
alkotásokhoz vázlatokat készítettek 
és nem utolsó sorban aktív tevékeny-

Eventusos tanulók  
lepték el a szomolyai 
kaptárköveket.

Szeptember 22-én a Bükki Nemzeti  
Park Igazgatóság és az Eventus Üz- 
leti, Művészeti Középiskola közt élő  
együttműködés keretében a 9. osz-
tályos diákok tematikus napon vettek 
részt a „Szomolyai kaptárkövek ter-

séggel – cserjeirtással, tereprendezéssel, tanös-
vény-takarítással hozzájárultak a védett terület 
karbantartásához.

Az „Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázi- 
um, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium”-mal 
kötött együttműködési megállapodás célja, 
hogy a középiskola 9. osztályos diákjai részére 
kialakított „Környezetünk természetföldrajzi 
és kulturális értékei” című programhoz a BNPI 
szakmai segítséget nyújtson. Miközben a tanulók 
felfedezik Eger környezetének védett termé-
szeti értékeit és bekapcsolódnak a Bükk-vidék 
Geopark programjaiba – aktív természetvédelmi 
tevékenységek révén megismerik a természet-
védelmi kezelés lényegét, felismerik a globális 
ökológiai problémákat és formálódik a környe-
zettudatos szemléletük is. Minden résztvevő 
megelégedésére.

Forrás: https://www.bnpi.hu
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2020-ban először Képzőművészeti 
Utcafesztivállal egészült ki az Utcaze-
nészek Versenye. 

Az eseményen volt non-stop festés,  
mini kiállítások, és nagyméretű alko-
tások is. A programhoz csatlakoztak 
az Eventus diákjai is, Bozi Anna, Kál-

KÉPZŐMŰVÉSZEK 
FESZTIVÁLJA

mán Péter, Kis-Prumik Zoltán és 
Ónodi Mátyás, szakoktatók vezetésé-
vel, és közösen alkottak a Dobó téren, 
október 2-4. között.

Köszönjük a látogatóknak az érdek-
lődést és diákjainknak a részvételt!
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LÁTOGATÁS A RÁC 
TEMPLOMBAN
Amit Egerben látni kell!

A földrajz óra keretében és a kollé-
gium szervezésében, az osztályfőnö-
kök kíséretében látogattak el a 9.A és 
9.B osztály tanulói a Rác templomba. 
Ez a felújított műemlék a szokásos 

„turista útvonaltól” kiesik.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink 

a helyi történelmi, művészeti értékeket  
megismerjék. Az egri Szent Miklós- 
templom, Görögkeleti Szerb temp-
lom, vagy helyi nevén a Rác templom  
a Vitkovics Mihály utca 30. száma alatt 
található.
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FESTÉSZET NAPJA
— Blaskó János parafrázisok

A Festészet napjához kapcsolódóan 
a város több pontján találkozhat-
tak a járókelők egy-egy festménnyel 
a Kirakat kiállítás keretében. Emel-
lett nyitott műterem programmal 
vártuk az ide látogatókat. Betekin-
tést nyújtottunk szakmai órák alko-

Nagy Anna Maja (11.A)

tói folyamatába, ahol a tanulók fes-
tészeti, színtanulmányi ismereteket 
sajátítanak el. A program keretein 
belül egy csoport diák Blaskó János 
festőművész munkáival ismerkedett 
meg előadás majd műhelymunka 
feladatán keresztül. Kovács Dominika (10.A)

balra:

Nyúl Evelin (10.B)

lent:

Mihály Martina (11.A)
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RENDHAGYÓ 
FIZIKA ÓRA
Az Eventus Művészeti  
Szakgimnázium már több 
éve az egyetem tanszékeivel 
együttműködve valósítja meg 
a természettudományos órái-
nak egy részét, az Eszterházy 
Károly Egyetem Nyitott Labor 
programjának köszönhetően. 

Idén az első alkalommal a Varázstorony és prog-
ramjainak sokszínűségével ismerkedtek meg 
a tizenegyedikeseink. Csillagászattörténet és 
a planetárium mellett a camera obscura műkö-
dését tanulmányozhatták. Ezen a programon 
a 10. és 12. évfolyamos diákjaink is részt vesznek. 
Mindezek mellett kísérleti laborfoglalkozáso-
kon próbálhatják ki magukat tanulóink a ter-
mészettudományos tantárgy megkedveltetése 
érdekében az egyetem által biztosított korszerű 
laborokban és felkészült tanáraik segítségével. 
Köszönjük a  lehetőséget az egyetemnek, és 
reméljük élményszerűbbé tudtuk tenni az okta-
tást tanulóink számára.
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ONLINE OKTATÁS

A 484/2020. (XI.11.) Korm. rendelet 
értelmében 2020 novemberében 
ismét átálltunk a jelenléti okta-
tásról a digitális tanrendre. Ezek 
alapján a diákok online formában  
vesznek részt az órákon, és kapják 
a feladatokat. Az oktatók a Google 
Classroom, Google Meet, illetve 
Zoom alkalmazások segítségével 
bonyolítják le óráikat.

Életképek az utolsó jelenléti matek órákról
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XVII. EGRI CSILLAGOK
— Országos és határon túli  
tehetségkutató rajzverseny

Eger Megyei Jogú Város és az  Eventus Üzleti, 
Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimná-
zium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium „EGRI CSILLAGOK” elnevezéssel, – 
immár – 17. alkalommal rajzversenyt hirdetett 8. 
osztályos ifjú alkotók részére.

Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének 
illusztrálása révén kutatja a tehetséges ifjú diákokat, 
egyúttal lehetőséget kínál a tehetséggondozásra. 
A pályázat további célja, hogy fejlesszük a vizuális 
képzelőerőt, a rajzi kultúrát, hiszen a második for-
duló alkalmával fakultatív műhelyfoglalkozásokat 
tartunk. A versenyen részt vehet minden 14-15 év 
közötti (általános iskola 8. osztály) gyermek, aki 
magyar vagy kettős állampolgársággal rendelkezik 
vagy magyar nemzetiségű.

Az 1. forduló során január 4-éig vártuk maximum 
2 db illusztráció beküldését a regény cselekmé-
nyéből kiragadott jelenet ábrázolásával. A 2. for-
dulóra a legeredményesebb 30 pályázót hívtuk be, 
az általános iskolásoknak helyben kellett megoldani 
egy feladatot. A regény szereplői közül sorsolással 
kiválasztott figura és egy szöveges elem együttes 
ábrázolásával kellett egy A/3 méretű illusztrációt 
elkészíteni 120 perc alatt.

Idén sajátos megoldással, két napra tagolva, és 
az előírt intézkedések betartása mellett zajlott 
a XVII.  Egri Csillagok Rajzverseny 2. fordulója. 

A két nap folyamán az érdeklődők pár élő közvetí-
téssel tudták nyomon követni az eseményeket és 
az eredményhirdetést. Az esemény december 15-én, 
pénteken 12:00-15:00 között és december 16-án, 
szombaton 10:30-13:30 között zajlott le.

Mindkét napon az első helyezett és a különdíjasok 
értékes tárgyjutalomban részesültek. Az 1. fordu-
lóban résztvevő, a határon túlról érkező pályáza-
tok közül külön díjazást határozott meg a zsűri. 
Valamint a verseny vándorserlegét is hazavihette 
a legtöbb sikeres versenyzőt indító iskola.

1. helyezettek (péntek és szombat): Szita Lotti 
(Dorog, Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
és Sportiskolai Általános Iskola) és Bagosi Bri-
gitta (Sárospatak, Sárospataki II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola)

Különdíjban részesültek a pénteki napon: Soós 
Gabriella (Ózd, Vasvár Úti Általános Iskola); Bolyki 
Napsugár (Ózd, Bolyky Tamás Általános Iskola); 
Román Emese (Dorog, Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola)

Különdíjban részesültek a szombati napon: Deme-
ter Anna Luca (Lakitelek, Lakiteleki Eötvös Lóránd 
Általános Iskola és AMI), Csonka Dorina (Ságúj-
falu, Ságújfalui Általános Iskola), Peredi Angelika 
(Jászfényszaru, IV. Béla Katolikus Általános Iskola), 
Kis Lola (Jászárokszállás, Jászárokszállási Általános 
Iskola)

Szintén különdíjban részesült a beküldéses for-
dulón való részvétellel: Szabó Szonja (Sajószöged)

Vándorserleg a jutalma a legtöbb pályamunkát 
beküldő iskolának, melyet idén a Pongárcz Ágoston 
Alapiskola (Szlovákia) érdemelte ki.

Gratulálunk a díjazottaknak és az összes résztve-
vőnek, továbbá köszönjük az áldozatos munkájukat 
a felkészítő tanároknak!
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balra fent:

Bagosi Brigitta, 1. helyezés (szombat)

balra lent:

Peredi Angelika, különdíj (szombat)

jobbra fent:

Szita Lotti, 1. helyezés (péntek)

jobbra lent:

Bolyki Napsugár, különdíj (péntek)
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NYÍLT NAPOK

A fennálló helyzetben is folytatódtak 
nyílt napjaink, mely során betekin-
tést nyújtottunk az érdeklődőknek 
az iskola életébe, aktuális program-
jaiba és a szakmai képzés folyama-
tába. Mindezt Facebook-on élőben 
is közvetítettük. Elsősorban Grafika, 
Mozgókép, Fotó területén vártuk 
az érdeklődőket, de a látogatóknak 
és nézőknek néhány alkalommal 
a közismereti órák látogatására is 
alkalma nyílt.

Az online oktatás bevezetése előtt, 
óvintézkedések mellett, az érdeklő-
dők az intézményben is részt vehettek 
az eseményeken, és körbejárhatták 
az iskolát, meglátogathatták az órákat.

A bejelentkezések során egy-egy 
alkalommal diákjaink is elmesélték, 
miért szeretnek az Eventusba járni.

Ezeken a napokon tartuttuk nyílt 
napjainkat: 10.01., 10.15., 11.09., 11.23., 
12.03., 12.10., 01.07., 01.21., 02.04. és 
02.11.

12.03-ai nyílt nap

01.21-ei nyílt nap
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KOSZORÚZÁS

Június 4-én, a Nemzeti Összetar-
tozás Napja alkalmából rendezett 
városi ünnepségen az iskola is kép-
viseltette magát.

A 11. évfolyam 2 napos finish-sel zárta a tanévét 
a közösségi szellemet erősítő céllal. Az első nap 
délutánján az évfolyam egy közös grillparty-t szer-
vezett diákjai és tanárai számára, mely az étkezés 
mellett a kötetlen beszélgetéseknek is teret adott. 
A diákok az osztályfőnökök irányításával kivették  
a részüket az előkészületi munkákból és a sütögeté-
sekből. A tanárok és diákok felelevenítették a digi-
tális oktatás „legszebb” pillanatait, és az előttünk 
álló tanév várható feladatait. Jó hangulató, sikeres 
délutánt tudhtattunk magunk mögött.

A második napon a Rákóczi Szövetség jóvoltá-
ból az évfolyam Sátoraljaújhelyen kirándult. Erről 
bövebben a következő oldalon olvashattok!

ÉV VÉGI FINISH
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KIRÁNDULÁS
— Sátoraljaújhely

Június 10-én iskolánk tanulói Sátoraljaújhelyre 
kirándultak a trianoni emlékűmhöz, hogy ott emlé-
kezzenek meg a trianoni békében érintett magyar 
területekről a Nemzeti Összetartozás Napjáról.  
A 11. évfolyamról végül 42 fő és 2 kísérőtanár (Asz-
talos János és Burom Annamária) indult el kora 
reggel Sátoraljaújhely felé. Az utazást megelőzően 
a résztvevőknek feladatként volt meghatározva az 
emlékmű és Sátoraljaújhely szerepe a Trianonban 
című téma kutatómunkaként. A 11. évfolyam szá-
mára már nem volt ismeretlen ez a történelmi tény, 
mert az órákon már megismerkedtek ezzel a témá-
val, most egy bizonyos területre kellett koncentrálni.
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Az emlékműnél átfogó, részletes, mindenre kiter-
jedő előadást hallgattunk meg emlékmű tervező-
jétől a trianoni helyzet valamint a Magyar Kálvária 
kialakításával, kialakulásával kapcsolatosan. 

Tanulóink aktívan kapcsolódtak be a beszélge-
tése, hiszen az előre kiadott gyűjtőmunka, valamint 
történelmi tanulmányaik alapján jártasságról tettek 
tanúbizonyságot a témában. 

Az előadás és a beszélgetések után elhelyeztük az 
emlékműnél a megemlékezés virágait, közösen elé-
nekeltük a magyar himnuszt, majd túra keretében 
ismerkedtünk az emlékmű tágabb környezetével. 
Az emlékműtől tökéletes kilátás tárult elénk a szlo-
vák magyar határ részre, amely egykor a magyar 
oldalhoz tartozott. A diákok érdeklődve hallgatták 
végig a határ megszületése előtti és utáni helyzet 
beszámolóit. 

Az emlékműhöz vezető út bejáratánál megismer-
hették a tanulók az emlékmű építésének részleteit 
a felújításban szerepet vállaló adományozókat és 
segítőket a megvalósítás nehézségeit.

Kirándulásunk során a tanulók széleskörű 
betekintést nyertek Sátoraljaújhely történetébe, 
történelmébe az első világháború után betöltött 
szerepéről, a sátoraljaújhelyi lakosok történelmi 
szerepvállalásáról. A diákoknak időt biztosítottunk 
egy kis városi sétára ahol közelebbről is szemre 
vételezhették a várost

Az utunk folyatatása a Szerencsi várban történt, 
maradva a Rákócziak nyomában és a történelem 
területén, főleg Rákóczi Zsigmond kulturális és 
történelmi szerepének megismerése által. Köz-
ben betekintést nyertünk az ott lévő állandó 
kiállításba, ami a tanulók szakmájához kapcso-
lódott exlibris és képeslapok következtében, 
mivel intézményünkben grafikus és mozgókép 
és animációkészítő szakmát oktatunk. Így a nap 
tanulmányi és szakmai jelleget kapott. 

A lehetőségéért köszönetet mondunk a Rákó-
czi Szövetségnek, hogy az általuk meghirdetett 
pályázat keretében megvalósulhatott ez a tar-
talmas, élményekben gazdag kirándulás.
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TÚRA 
— Heves megye miniatűr  

cseppkőbarlangjában

A 9. évfolyam 32 tanu-
lóia vett részt június 
15-én a Bükki Nem-
zeti Park Igazgatósága 
és az Eventus Művé-
szeti Szakgimnázium 
együttműködése alap-
ján szervezett barlangi 
túrán.

A kicsi, de annál látványosabb csepp-
kövekben bővelkedő Esztáz-kői 
barlang Felsőtárkánytól 3,5 km-re  
a Gyetra-völgyben nyílik. Heves 
megye egyetlen ismert cseppkő-
barlangját 1967-ben fedezték fel.  
A barlang hossza 160 méter, vertiká-
lis kiterjedése 33 méter, mélysége 18 
méter, magassága 15 méter.

A barlangban sem villanyvilágítás, 
sem betonjárda nincs, helyenként 
létra segíti a közlekedést. A sisakkal 
és fejlámpával felszerelt diákoknak 
nagy élményt jelentett a rövid 30 per-

ces barlanglátogatás. A „bátrabbak”  
a létrán leereszkedtek a Templom-te-
rembe is, ahol a felső triász mészkő-
ben helyenként jelentkező tűzköve-
sedés szép példája látható. 

A szakszerű, élményekben gazdag 
túravezetést Baráz Csabának és kol-
légájának köszönhettük.

Dicséret illeti azokat a tanulókat, 
akik a tanév utolsó napján jelenlétük-
kel a tapasztalati oktatást választot-
ták. Köszönet a kisérő osztályfőnö-
köknek: Asztalos Jánosnak és Sándor 
Katalinnak, valamint Bajzát György 
és Kis-Prumik Zoltán tanáruraknak  
a munkájukért.
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SZAKMAI 
GYAKORLAT

A 10. évfolyam a kötelező szakmai 
gyakorlattal zárta a tanévet, melyre 
június 14-18 között került sor. A 10.A 
és 10.B osztálynak egyaránt társas-
játék tervezése volt a feladat, melyet 
manuálisan és digitálisan is elké-
szíthettek. 
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MŰVÉSZETI
ÉLMÉNYTÁBOR

„Szereted a művészetet?  
A zenét? A színházat? SZERETSZ 
ALKOTNI? Köztünk a helyed!” 
Ezzel a felszólítással hirdette  
az Eventus nyári élménytáborát.
A tábor résztvevői megismerhették, a térbeli 
installációk és a diorámák világát. Játszhattak 
az árnyékokkal a fényben. Táncoltak, fotóztak, 
kisfilmet készítettek, továbbá jelmezeket és  
karaktereket terveztek, de lehetőségük volt 
verset mondani, szavalni, muzsikálni, énekelni 
szólóban vagy kórusban, beszédtechnikát és 
hangképzést tanulni. Június 28-július 3-ig ötle-
teiket műhelymunka keretein belül valósíthatták 
meg szaktanárok segítségével. Szombaton egy 
kiállítással egybekötött zenés előadással zártunk, 
A kiskakas gyémánt félkrajcárját mutatták be.

Az Élménytábor műhelyei:
Képzőművészeti műhely – vezető: Ónodi Mátyás  
(képzőművész, Eventus Szakgimnázium), vala-
mint Bozi Anna, Kálmán Péter, Kis-Prumik 
Zoltán, Kálmánné Madarász Tímea.

Zenei műhely – vezető: Hegyesi-Hudik Margit 
(énekművész, Eszterházy Károly Egyetem), vala-
mint Baráth Zoltán, Ivády Erika, Petró Csaba.

Az Élménytábor programja:
9.00-16.00 óráig műhelymunka, foglalkozás,
16.30-18.30 óráig szervezett szabadidős program 
(Eger nevezetességeinek megtekintése, előadá-
sok, filmnézés, bográcsozás)

Technikák, melyekkel megismerkedhettek 
a műhelymunka során:

• Dioráma készítés
• Karakter tervezés
• Színpadi installációk 
• Térbeli elemek megmunkálása
• Világítási effektusok kipróbálása 
• Árny-játékok, bábok készítése
• Makett készítési technikák kivitelezése

Előadóműfajok, melyekkel megismerkedhettek:
• Jazz
• Musical
• Pop
• Nosztalgia sláger
• Komoly zene
• World Music        

Élő zongorakísérettel, illetve zenei alap beját-
szásával.
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INGAJÁRAT
— Kiállítás Jászfényszarun

Szeptember 11-én, a megfelelő bizton-
sági intézkedések mellett, zárt körben 
megnyílt a 4 fényszarui művésznö-
vendék — Pető Sára, Szerémi Fanni, 
Dombi Áron és Nyers Dániel — kiál-
lítása a művelődési ház klubtermében. 

A megnyitót az Eventus középiskola 
diákjai közreműködésével videón is 
közzétették, így az érdeklődők  meg-
tekinthették azt utólag. A fiatalokat 
Ónodi Mátyás és Bugyi István peda-
gógusok és Lovászné Török Magdolna 
iskolaigazgató köszöntötték. 
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TAKÁCS ISTVÁN 
RAJZVERSENY
Az idei évben megrendezésre került  
az első Takács István rajzversenyünk.
2020 őszén az iskola új művészeti 
pályázatot indított az intézményen 
belül, ahol a diákok megmérettethet-
ték szakmai rajz tudásukat. 

A pályázat díja egy szakmai, illetve 
egy közönségi díj volt. A szakmai díj  
Takács István nevét viseli, aki szo-
rosan kötődött Eger és térségéhez, 
és alkotói következetessége hozzá-
adott a  térség művészeti értékei-
hez. Kiemelkedő tevékenysége miatt 
szerettük volna, hogy ez a pályázat 
az ő emlékére, a díj az ő nevét viselve,  
a  Takács István Múzeummal együtt-
működve valósuljon meg. Célunk volt 
a fiatal diákok körében megismertetni 
a művész alkotásait. 

A pályázat leírása
A pályázat meghirdetésére minden év 
szeptemberében kerül sor. A pályáza-
ton részt vehetnek az Eventus iskola 
diákjai a 9. évfolyamtól egészen a 13. 
évfolyamig. A pályázat iskolán belül 
nyíltan történik. Pályázni kimondot-

tan klasszikus szabad kézi rajz munkákkal lehet. 
A leadott munkákból a szakmai zsűri kiválogatja 
12 diák tanulmányát, akik kiállítanak a Takács Ist-
ván-díjra jelöltek kiállításán. Ezután véglegesen 
dönt a zsűri, hogy kinek ítéli oda a Takács István 
díjat, amit egy oklevél formájában vehet át a díjazott.

Díjazottak
Első alkalommal a szakmai díjat Czire Denissza 
(13.B), míg a közönségdíjat Kristóf Anna (9.A) nyerte 
el. Ezúton is gratulálunk nekik!
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SZEMKÖZT
— Képek az egri kirakatokban!

2020. október 05 - 2020. november 03.

Kiállítók :
Denhoffer Dóra ( 10.  évfolyam )
Magosi Viktória ( 12.  évfolyam )
Mátrai Liliána (11.  évfolyam )
Mihály Martina ( 11. évfolyam )
Samu Laura ( 10. évfolyam )
Szalai Petra ( 12. évfolyam )Szalai Petra ( 12. évfolyam )

Helyszínek :
OTP Bank - Széchenyi István u. 2.
Harmos Cukrászda - Széchenyi István u. 25.
Depresso Étterem és Kávéház - Érsek utca 14.
Sipotéka könyvesbolt - Érsek u.

SZEMKÖZT

A szemközt, mint térkifejezés, szín-
tanulmányokra épülő alkotásokat 
foglal magába. A projekt kiinduló-
pontja a szín és a tér közti kapcsolat-
rendszer és ennek értelmezése órai 
közegben.  Ezeket helyezik a városi 
lét egy-egy meghatározott pontjára. 
Cél, hogy Eger különböző felaján-
lott kirakatait felhasználva bemu-
tatkozási lehetőséget biztosítsunk 
az Eventus egy-egy kiválasztott 
tanulójának. A munkák a Magyar 
Festészet Napja alkalmából lezajló 
projekt keretei között készültek.

Kirakatok alkotói voltak: Denhoffer  
Dóra (10.A), Magosi Viktória (12.A), 
Mártai Liliána (11.A), Mihály Mar-
tina (11.A), Samu Laura (10.A), Szalai 
Petra (12. A)

Helyszínek : OTP Bank - Széche-
nyi István u. 2., Harmos Cukrászda 

- Széchenyi István u. 25., Depresso 
Étterem és Kávéház - Érsek utca 
14., Sipotéka könyvesbolt - Érsek u.

A kiállítás szervezői : Határ Attila 
és Kis-Prumik Zoltán

Ezúttal is gratulálunk a kiállítók-
nak és a szervezőknek. Köszönet 
a helyszínt biztosítóknak!
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ONLINE KIÁLLÍTÁS 
- MIHÁLY MARTINA

Úgy gondolom, ebben (a sokak szá-
mára) embert próbáló, körülményes 
időszakban szükségünk van a művé-
szetre, a képek, festmények, művek 
által hordozott eszmei értékekre, ener- 
giákra. Egy képzeletbeli gondolatjel 
után talán azt is mondhatnám, ebben 
az időszakban van csak igazán szük-
ség, hogy mindannyian erőt meríthes-
sünk fiatal művészpalánták, művészek 
sokatmondó, őszinte rezdüléseiből...

Mihály Martina érzékeny tájkép 
jellegű, mégis a tájkép korlátait átí-
velő, azon túlnyúló, érzékeny témát 
feszegető munkáiból egy kis ízelítőt 
mutatunk be az alábbiakban. [...]

Szívből köszönöm Mihály Martiná- 
nak e képeket. 

Kívánok további lendületet, számos 
kiállítási lehetőséget, örömteli, aka-
dálymentes pályát számára!

Bozi Anna
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KÉPPÉ ÍRT 
SZÖVEGEK
A 13. szakképző (érett-
ségi utáni) évfolyam 
grafikusainak virtuális 
kiállítása - rezümé

A kép, mint kommunikációs eszköz 
nagyon sokrétegű, komplex rend-
szer. Amikor azt mondjuk „valamiről 
képet alkotunk” akkor nem feltétle-
nül a valóságban hozunk létre egy 
festményt, hanem az adott dolgot 
körülírva, minél szemléletesebben 
és részletgazdagabban igyekszünk 
megfogalmazni és körbejárni a jelen-
téstartalmát a szóban forgó dolognak.

Hasonló jelenség figyelhető meg 
az itt látható grafikák esetében is, 
ellenben egy kis csavarral. Hiszen 
az illusztráció műfajának sajátossága  
szerint a szöveg már adott, így tényle-
gesen képeket alkottak a diákok. Sza-
bad választás alapján dolgozhattak 
a tanulók, ennek megfelelően talál-
kozhatunk vershez, dalszöveghez, 

balra:

Sebestyén Balázs

Charles Baudelaire: Szeretők halála

jobbra:

Csernák Noémi

Árvai Dóra

Ady Endre: Héja-nász az avaron

haikuhoz készült darabokkal, sőt egy 
zenei mű is kiindulópontként szolgált. 
A folyamat során lehetőség adódik 
az autonóm hangvétel kibontakoz-
tatására. Egyrészt a szöveg egyedi 
asszociációkkal ellátott értelmezé-
sére, másrészt  azok interpretáció-
jára is. Ennek megfelelően láthatunk 
könnyed, humoros, és mélyebb, vagy 
akár líraibb megvalósításokat is. Ettől 
a sokféleségtől válik igazán izgalmas- 
sá az összeállított anyag.

A grafikus szakma e meghatározó 
feladattípusát további technikai vari-
ációk egészítik ki néhány diák soroza-

tában: a papírkarc, mely hagyományos 
sokszorosítógrafikai eljárás. Ennek 
köszönhetően technikai ismereteik 
is gyarapodtak a munka során a diá-
koknak.

A kép és a szöveg együttes, egymást 
kiegészítő élvezetére ad lehetőséget 
a látogatónak a tárlat. Összekapcso-
lódik az írás a képpel, a kép az írással, 
a képpé írt szövegek a befogadóban 
nyerik el teljesértékű mivoltukat.

Ónodi Mátyás

témavezető szaktanár



102 103

bal fent:

Lájer Norbert

Fodor Ákos

bal lent:

Horváth Gréta

Fodor Ákos: Kör

jobb fent:

Szerencsi Bernadett

jobb lent:

Oláh Vivien

Nazareczki Nikoletta

Fodor Ákos

Szécsény Barnabás

Five Finger Death Punch: Darkness Settles In

Szűcs Boldizsár

Fodor Ákos: Esti Fohász Bíró Balázs
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ONLINE KIÁLLÍTÁS 
- GYŐRFI ZSANETT

Nagy műgonddal megrajzolt csen-
déleti beállításai, tanórai tevékeny-
sége feledhetetlen nyomot hagynak  
a rajztáblán készített lapokon... 

Ezeket az egyedi lenyomatokat 
osztjuk meg Önökkel/Veletek. [...]

Ezúton gratulálok/gratulálunk 
Zsanettnak az idei féléves teljesít-
ményéért, kitartó munkájáért. Kívá-
nok neki sok sikert a továbbiakban.

 Bozi Anna

Online kiállításunk 
újabb művekkel bővült.

Tizedik osztályos tanulónk tanul-
mányrajzainak védjegye a precizitás, 
tónusgazdagság, vizuális érzékeny-
ség, ennek ellenére igen karakteres, 
erőteljes műveket tudunk bemutatni 
a fiatal művésznőtől, legyen szó fotó-
ról, rajzról, festményről. 
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EGER 
DIÁKSZEMMEL
Az online kiállításon 
a 11.B mozgóképi ani-
mációkészítő szakos 
diákok digitális oktatás 
alatt készült munkáiból 
láthattak egy váloga-
tást az iskola honlapján.

Nagy Laura

Kotrebai Laura

Borbáth Patrik
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Nagy Luca

Parádi Ádám

Veres Vivien

Rácz Larion
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ONLINE KIÁLLÍTÁS
- BENCSIK FRUZSINA

A távoktatás ideje alatt, a harmadik 
online kiállításunk darabjaiként sze-
retnénk bemutatni, Bencsik Fru-
zsina tájképeit, a Táj/Kép címmel. 
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ÉV VÉGI KIÁLLÍTÁS

A tanév végén kiállítást rendeztünk 
a diákok legjobban sikerült munkái-
ból. A 9., 10. és 11. évfolyam munkáit 
a tornateremben mutattuk be, míg 
a 12. és 13. évfolyam alkotásait a Sül-
lős teremben, illetve a régi épület 
folyosóján lehetett megtekinteni.

A kiállításon minden diák 3 leg-
jobban sikerült idei munkája szere-
pelt. Ezúton is gratulálunk a remek 
anyaghoz, és köszönjük diákjaink-
nak az egész éves munkát!
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10. HEVES MEGYEI 
AMATŐR TÁRLAT
A 10. Heves Megyei Amatőr Tárlaton 
a zsűri a II. helyezést ítélte oda Czire 
Denissza (13. évf. Mozgókép- és ani-
mációkészítő szak) alkotásának. 

Az első helyezett Klapka Nikolett 
lett, aki szintén eventusos diák volt, 
jelenleg pedig az Eszterházy Károly 
Egyetem hallgatója. Gratulálunk! 

Czire Denissza

Ízekre várva

ORSZÁGOS FESTÉ-
SZETI VERSENY

A 2020. évi Országos Festészeti Verse-
nyen Murár Nikolettának (12.A) ítél-
ték a II. helyezést. Szívből gratulálunk!

A pályamű a verseny kiírása alapján 
egy pointilista stílusban megfestett 
vanitas csendélet.

Murár Nikoletta

Vanitas csendélet
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XV. ORSZÁGOS 
KÖZÉPISKOLAI 
DIÁKTÁRLAT
A debreceni Suliszerviz Pedagógiai 
Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár és a debreceni Nova 
Humana Egyesület középiskolások 
részére országos képzőművészeti 
diáktárlatot, egyben országos ver-
senyt hirdetett, melyre iskolai előfor-
duló válogatását követően 11 tanuló 
alkotását neveztük.

A beküldött alkotások közül pedig 
az alábbi diákok munkáit méltatta  
a szakmai zsűri a kiállításon való rész-
vételre: Dombi Áron (12.A, felkészítő 
tanár: Bozi Anna), Nazareczki Niko-
letta (13.A, felkészítő tanár: Ónodi 
Mátyás), Kristóf Anna (9. A, felkészítő 
tanár: Határ Attila)

Dombi Áron Kristóf Anna

Nazareczki Nikoletta
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XXIX. ORSZÁGOS 
RAJZVERSENY
Az idei tanév kihívásai között számunkra kiemel-
kedő jelentőséggel bírt az országos rajzverse-
nyen való részvétel. Sokszor megkérdőjeleződik 
napjainkban a hagyományos rajzi felfogás értéke, 
funkciója. Mi azonban – és a versenyt töret-
len módon majdnem 30 éve szervező intézmé-
nyek – úgy véljük, igen is  meghatározó eleme 
kell hogy legyen a szakmai képzésben a látvány 
utáni tanulmányrajz. Így a klasszikus rajzi isme-
retekre nagy hangsúlyt fektetünk, melyek elen-
gedhetetlen alapokat szolgáltatnak a diákoknak 
akár az egyéb feladatok kapcsán is. Az online és  
a helybeli felkészítés során törekedtünk a diákok 
képességeit koncentráltan, célirányosan fejlesz-
teni. Ebben a munkában motivált, szorgalmas 
partnerek voltak a diákok.

A feladatkiírás három témája két fő elemre, 
a rajzi tudásra és a kifejező képességre tette  
a hangsúlyt. A csendéleti feladat a közvetlen 
látványelemek leképzésén túl a síkfelületek értel-
mezési lehetőségeit kínálta fel a fiatal rajzolóknak. 
A félalakos portrérajz és az egész alakos rajz 
megrajzolásánál a hagyományos tanulmányrajz 
keretein belül maradt a feladatkiírás.

Úgy véljük, a sajátos helyzetben megszervezett verseny alkal-
mával mind a négy tanulónk tudásának megfelelő szinten telje-
sített, így büszkén gratulálunk mindannyiuknak és a felkészítő 
tanároknak, Kis- Prumik Zoltánnak és Bozi Annának.

I-es korcsoportban helyezést értek el: Bíró Sára (12. a) és 
Nyers Dániel (12. a)

II-es korcsoportban helyezést értek el: Czire Denissza (13. évf.) 
és Ujfalusi Linda (13. évf.)

Külön gratulálunk Nyers Dánielnek, aki az I-es korcsoportban 
különdíjban részesült!

Nyers Dániel
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A magyar költészet napja alkalmából 
Légy te is Versfestő! alkotópályázatot 
hirdetett a Bródy Sándor Könyv-
tár. Bármilyen technikával készült 
illusztrációt vártak a nevezők ked-
venc verseihez.

A pályázat szavazása április 11-én 
zárult. Nagy büszkeség számunkra, 
hogy a közönségszavazás 1. helye-
zettje Szerémi Fanni (11.A), 2. helye-
zettje pedig Nagy Luca (11.B) lett. 
Gratulálunk!

A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola és Hallgatói Önkor-
mányzata nyílt, díjmentes fotópályázatot hirdetett közép-
iskolás diákok számára.

Ezúton gratulálunk Kalocsai Noénak (11.B) , aki szabadon 
választott témában I. helyezést ért el!

BRÓDY SÁNDOR 
KÖNYVTÁR 

- illusztrációs verseny

FOTÓPÁLYÁZAT

fent:

Szerémi Fanni

Radnóti Miklós: Nem tudhatom

balra:

Nagy Luca

Márai Sándor: Olyan világ jön...

Kalocsai Noé Mánuel

Magányos vizeken
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Youtube csatornánkon indí-
tottuk el interjúsorozatun-
kat, melyben diákjaink szüleit 
kérdeztük. Vendégeink voltak 
Kowalski Liliána (11.A), Nagy 
László (11.B), Tóth Emma (9.B), 
Taskó Hella (11.A) és Szeredi 
Bianka (11.A) édesanyja.

Kowalskiné Budai Andrea arról mesélt, hogy Lilinél 
már első pillanattól egyértelmű volt, hogy az Even-
tusba szeretne jönni. Felvételi előtt személyesen is 
ellátogattak az intézménybe, illetve a Facebookon 
is informálódtak. Andrea elmondta, hogy minden 
úgy alakult, ahogy az a nyílt napon elhangzott, 
nagy előny, hogy Lilinek sok szakmai órája van, 
tanárai pedig maguk is szakemberek és művészek. 
Lánya rengeteg élményt szerez az iskolában. A nem 
érettségi tárgyakat is élményszerűen oktatjuk, sok-
szor szervezünk programokat a természetismereti 
órákhoz, de pozitívumként kiemelte a projekthetet 
és a közös értékeléseket is. Nagyon örülnek annak 
is, hogy a szakmára nagy hangsúlyt fektetünk, és 
így a diákoknak lehetősége van alaposan megis-
merni, és elmélyülni.

SZÜLŐI 
INTERJÚK

Nagyné Gerics Melinda nővérének a lánya már 
az Eventusba járt, és nagyon pozitív dolgokat mesélt. 
Így esett a választás Laci esetében is erre az isko-
lára. A felvételi előtt honlapunkról tájékozódtak, és 
innen tudták meg, hogy intézményünkben speciális 
igényű diákokat is szívesen fogadunk. Melinda meg-
említette, hogy az évek során az oktatók hozzáállása 
és segítőkészsége, kiegészülve Laci igyekezeté-
vel egyértelmű fejlődést eredményez. Elmondta 
nekünk, hogy Laci minden nap jó élményekkel 
megy haza, ami köszönhető az osztály légkörének, 
a pedagógusoknak, az osztályfőnöküknek. A kezdeti 
aggodalmak szerencsére feleslegesek voltak, hiszen 
minden jól alakult. Melinda az interjút köszönettel 
zárta az egész iskola felé.

Gyenes Ágnes lánya, Emma már általános isko-
lában is külön rajz órákat vett Bulla Mártától, tőle 
hallottak az Eventusról. Ágnes kiemelte, hogy nagy 
hangsúlyt kap az iskolában a művészet, de a köte-
lező szakmai tárgyak is a 21. század igényeihez 
igazodnak.  

1. és 2. kép:

Kowalskiné Budai Andrea 

Kowalski Lili (11.A) édesanyja

3. kép:

Nagyné Gerics Melinda 

Nagy László (11.B) édesanyja

4. kép:

Gyenes Ágnes 

Tóth Emma (9.A) édesanyja
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Zavodnyik Zsanett, Hella édes-
anyja azzal kezdte, szívesen vállalta 
az interjút, hiszen mindig szeretettel 
gondol az iskolára. Az Eventusról Mis-
kolcon, egy továbbtanulási kiállításon 
kapott szórólapról hallottak először. 
Hazaérve arról a kiállításról Hella már 
tudta, hogy egri diák szeretne lenni. 
Az Egri csillagok rajzpályázat kapcsán 
látogattak el először hozzánk, talál-
koztak a tanárokkal, és ezután már 
mindent megtett, hogy sikeres fel-
vételit tegyen az Eventusba. Zsanett 
kezdetben nem tudta, milyen hatással 
lesz Hellára a művészeti iskola, látta, 
hogy a diákok itt — talán túlságosan 

is — önmaguk lehetnek, de a felszabadultságot is 
látta bennük, és ez pozitív benyomást keltett benne. 
Megemlítette a gólyaavatást is, ami a kilencedike-
seknek nagy élmény volt, és nagyon tetszett neki 
az igazgató úr hozzáállása is a gyerekekhez. Vége-
zetül elmondta nekünk, hogy örül, hogy a digitális 
oktatás ellenére az iskola tanárai feldobják őket, és 
érdekes feladatokat adnak ki számukra.  

Balogh Tünde 29 éve áll kapcsolatban az iskolával, 
hiszen 19 évesen maga is eventusos diák volt. Lányá-
nak azonban nem ő javasolta, Bianka maga szúrta 
ki az iskolát, és nem volt kérdés, hogy ide szeretne 
jönni. Az iskola és a közösség jelentősen hozzájárult, 
hogy lánya megnyílt és pozitív irányba változtatta 
a világát. Itt hagyják, hogy a gyerekek önmaguk 
legyenek, és nincsenek lekorlátozva, illetve felké-
szítik őket a való életre, épp ezért nyugodt szívvel 
ajánlaná intézményünket bármely szülőnek. Bian-
kának már a gólyatábortól kezdve meghatározó 
élményei vannak az iskolában. Az iskola egyedisége 
kiemel minket a többi intézményből. Tünde szerint 
az Eventusnak nincs párja. 

Köszönjük szépen a kedves szavakat! Jólesik, hogy 
ilyen pozitívumokat hallhatunk vissza diákjaink 
szüleitől.

A videókat bármikor visszanézhetik a Youtube 
csatornánkon.

fent:

Balogh Tünde 

Szeredi Bianka (11.A) édesanyja

lent:

Zavodnyik Zsanett 

Taskó Hella (11.A) édesanyja
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AZ EGER TV-NÉL 
JÁRTUNK
Idén több alkalommal is lehetősé-
günk nyílt bemutatkozni az Eger TV  

„A mi történetünk” rovatában.
Október 19-én a Festészet nap-

járól beszélt Kis-Prumik Zoltán, 
szakoktatónk, illetve Szalai Petra, 
12. A osztályos tanulónk. Meséltek 
a Festészet napjáról és az iskolában 
szervezett programokról, többek 
között a Blaskó János előadásról, 
illetve parafrázisokról (részletek: 
52. oldal), a Szemközt kiállításról 
(részletek: 68. oldal), valamint az első 
Takács István rajzpályázatról (rész-
letek: 66. oldal).

Az Animáció Világnapján, október 
28-án Kálmán Péter és Kálmánné 
Madarász Tímea szakoktatóink, 
valamint Czire Denissza, 13. évfo-
lyamos animációkészítős diákunk 
voltak a stúdió vendégei, és az ani-
máció szakról meséltek a nézőknek.
Bemutatták a képzést, beszéltek 
a feladatokról, illetve a projekt alapú 
oktatásról is.
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Legutóbbi alkalommal pedig, feb-
ruár 4-én Sajtos Attila igazgató úr 
és Ónodi Mátyás, a szakmai mun-
kaközösség vezetője adott tájékoz-
tatást a felvételi menetéről a leendő 
kilencedikeseknek, de beszámoltak 
az iskolában történt felújításokról és 
beruházásokról, valamint az intéz-
mény oktatási szerkezetéről is.
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A HÉT ALKOTÁSA
— versenysorozat a digitális oktatás 

során készült munkákból

A digitális oktatás kezdetével útjára 
indítottunk egy szavazós, like-ver-
senysorozatot az iskola Facebook 
oldalán. A verseny során az előző 
héten beküldött munkákból válo-
gatva hétről-hétre megjelentetünk 
egy-egy albumot, amiben a legtöbb 
like-ot gyűjtő alkotás lesz „A hét 
alkotása”. A verseny további lépcső-
foka pedig „A hónap alkotása”.

fent:

1. hét (11.11-13.)

Csorba Lilla (11.A)

Drapéria tanulmány

Felkészítő tanár: Bozi Anna 

balra:

2. hét (11.16-20.)

Molnár Fruzsina (9.A)

Montázs

Felkészítő tanár: Határ Attila

3. hét (11.23-27.)

Taskó Hella Bonita (11.A)

Csendélet

Felkészítő tanár: Ónodi Mátyás

4. hét (11.30-12.04.)

Oláh Nikolett (9.A)

Plakátterv

Felkészítő tanár: Bozi Anna

5. hét (12.07-11.)

Nagy Laura (11.B)

Az otthon növényei

Felkészítő tanár: Határ Attila
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6. hét (12.14-18.)

Molnár Fruzsina (9.A)

Fiktív tájkép montázs

Felkészítő tanár: Határ Attila

9. hét (01.18-22.)

Nagy Luca (11.B)

Tükröződés, áttetszőség

Felkészítő tanár: Határ Attila

7. hét (01.04-08.)

Gyetvai Zoé (9.A)

Tükröződések

Felkészítő tanár: Bozi Anna

10. hét (01.25-29.)

Nagy Luca (11.B)

Tükröződés, áttetszőség

Felkészítő tanár: Határ Attila

11. hét (02.01-05.)

Nagy Luca (11.B)

Fiktív tájképvariációk

Felkészítő tanár: Határ Attila
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Az iskolánkban hagyomány, hogy 
minden évben megrendezzük a diá-
kok körében az adventi vásárt. 

Ezt a hangulatot nem tudtuk meg-
teremteni ebben az évben az online 
térben. Tanár és diák kezdeménye-
zésére hirdettük meg a tanulói képek 
vásárát és a szülői felajánlásokat, 
amelynek célja a régi épület tanter-
meinek felújítása. A befolyt összeget, 
bármely csekély is a diákok körül-
ményeinek javítására fordítottuk. 
(Kazáncsere, fűtés korszerűsítése 
és a 6-7-es tantermek teljes felújí-
tása.) Az aukció időtartama: 2020. 
dec. 08-15. (18:00) volt.

Ezúton is köszönjük a felajánlá-
sokat és a liciteket!

ADVENTI AUKCIÓ
— az adventi vásár helyett

Szerémi Fanni

Madár

fent:

Szakács Róbert

Kéz tanulmány

balra:

Kristóf Anna

Tájkép

jobbra:

Taskó Hella

Csendélet

lent:

Nagy Bianka

Csendélet
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Tanulók, akiknek  
az átlaga 4,5 felett van
Kovács Lázár Dénes (9.A)
Kristóf Anna (9.A)
Molnár Fruzsina (9.A)
Oláh Nikolett Roxána (9.A)
Fejes Eszter (9.B)
Denhoffer Dóra Henriett (10.A)
Győrfi Zsanett Fanni (10.B)
Jászai Máté (11.A)
Nagy Anna Maja (11.A)
Pataki Mara (11.A)
Szakács Róbert (11.A)
Szerémi Fanni (11.A)
Taskó Hella Bonita (11.A)
Nagy Luca (11.B)
Henter Hanga Napsugár (12.A)

Szaktanári dicséretben 
részesültek
Berkes Bianka Vivien (9.A) - Vizuális 
tervezés alapismeretei
Kovács Lázár Dénes (9.A) - Vizuális 
tervezés alapismeretei
Kristóf Anna (9.A) - Vizuális tervezés 
alapismeretei, Angol
Kucsák Csenge (9.A) - Vizuális ter-
vezés alapismeretei
Molnár Fruzsina (9.A) - Vizuális ter-
vezés alapismeretei
Szakács Patrícia (9.A) - Vizuális ter-
vezés alapismeretei
Szegedi Emese (9.A) - Vizuális terve-
zés alapismeretei
Szekeres Noémi (9.A) - Vizuális ter-
vezés alapismeretei
Tóth Emma Ilona (9.A) - Angol
Vakhal Gréta (9.A) - Vizuális tervezés 
alapismeretei
Zuck Bence (9.A) - Vizuális tervezés 
alapismeretei
Bencsik Fruzsina (9.B) - Vizuális ter-
vezés alapismeretei
Brosch Liliána (9.B) - Vizuális terve-
zés alapismeretei

I. FÉLÉVES
EREDMÉNYEK

Deán Viktória (9.B) - Angol
Domokos Dominika (9.B) - Vizuális 
tervezés alapismeretei
Fejes Eszter (9.B) - Angol
Göblyös Fanni Dorina (9.B) - Vizuális 
tervezés alapismeretei
Ivanics Nóra (9.B) - Vizuális tervezés 
alapismeretei
Lakatos Viktória Fanni (9.B) - Vizu-
ális tervezés alapismeretei
Mátrai Bálint Vince (9.B) - Vizuális 
tervezés alapismeretei
Milder Bianka (9.B) - Vizuális terve-
zés alapismeretei
Nagy Bence (9.B) - Vizuális tervezés 
alapismeretei
Nagy Franciska Fruzsina (9.B) - Vizu-
ális tervezés alapismeretei
Pintér György (9.B) - Vizuális terve-
zés alapismeretei
Szabó Éva (9.B) - Vizuális tervezés 
alapismeretei
Szabó Gvendolin (9.B) - Vizuális ter-
vezés alapismeretei
Szabó Hanna Kiara (9.B) - Vizuális 
tervezés alapismeretei
Varga Lili Júlia (9.B) - Vizuális terve-
zés alapismeretei, Angol
Denhoffer Dóra Henriett (10.A) - Angol
Juhász Adrienn (10.A) - Angol
Győrfi Zsanett Fanni (10.B) - Rajz-fes-
tés-mintázás, Angol
Nagy Anna Maja (11.A) - Művészet-
történet
Pataki Mara (11.A) - Angol
Szerémi Fanni (11.A) - Angol

Taskó Hella Bonita (11.A) - Művészet-
történet, Rajz-festés-mintázás
Kotrebai Laura (11.B) - Vizuális alko-
tógyakorlat (AMI)
Nagy Luca (11.B) - Médiaművészeti 
alapismeretek elmélet, Művészet-
történet
Varró Mercédesz (11.B) - Művészet-
történet
Veres Vivien (11.B) - Vizuális alkotó-
gyakorlat (AMI)
Magosi Viktória (12.A) - Angol
Árvai Dóra (13.A) - Rajz-festés-min-
tázás, Tervezőgrafikai technológiai 
gyakorlat, Tervezőgrafikai tervezési 
gyakorlat
Kiss Bence Áron (13.A) - Tervezőgra- 
fikai technológiai gyakorlat, Terve-
zőgrafikai tervezési gyakorlat
Sebestyén Balázs (13.A) - Tervező- 
grafikai technológiai gyakorlat
Ujfalusi Linda (13.B) - Foglalkoztatás I.

Nevelőtestületi dicsé-
retben részesültek
Denhoffer Dóra Henriett (10.A) 
Győrfi Zsanett Fanni (10.B)
Szerémi Fanni (11.A)
Nagy Luca (11.B)
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Tanulók, akiknek  
az átlaga 4,5 felett van
Kristóf Anna (9.A)
Molnár Fruzsina (9.A)
Oláh Nikolett Roxána (9.A)
Deán Viktória (9.B)
Fejes Eszter (9.B)
Denhoffer Dóra Henriett (10.A)
Balogh Jázmin Ágnes (10.B)
Győrfi Zsanett Fanni (10.B)
Jászai Máté (11.A)
Nagy Anna Maja (11.A)
Szakács Róbert (11.A)
Szerémi Fanni (11.A)
Nagy Luca (11.B)

Henter Hanga Napsugár (12.A)

Szaktanári dicséretben 
részesültek
Kozák Noémi Adél (9.A) - Angol
Tóth Emma Ilona (9.A) - Angol
Barna Boglárka (9.B) - Angol
Deán Viktória (9.B) - Angol, Vizuális 
tervezés szoftverei
Fejes Eszter (9.B) - Vizuális tervezés 
szoftverei
Mátrai Bálint Vince (9.B) - Vizuális 
tervezés szoftverei
Varga Lili Júlia (9.B) - Angol
Denhoffer Dóra Henriett (10.A) - 
Angol, Tervezőgrafikai elmélet
Váczy Hargita (10.A) - Történelem
Győrfi Zsanett Fanni (10.B) - Angol
Kalmár Milán Kilián (10.B) - Törté-
nelem
Blahuz Viktória (11.A) - Történelem
Forgó Fanni Anna (11.A) - Magyar 
irodalom
Jászai Máté (11.A) - Történelem
Nagy Anna Maja (11.A) - Rajz-festés - 
mintázás, Történelem
Szakács Róbert (11.A) - Magyar iro-
dalom, Történelem

II. FÉLÉVES
EREDMÉNYEK

Szerémi Fanni (11.A) - Magyar iroda-
lom, Történelem
Taskó Hella Bonita (11.A) - Projekt-
tervezés gyakorlat
Liptai Dominika (11.B) - Történelem
Nagy Luca (11.B) - Magyar irodalom, 
Történelem

Horváth Titanilla (12.A) - Grafikai 
technológiai gyakorlat
Árvai Dóra (13.A) - Tervezőgrafikai 
technológiai gyakorlat, Tervezőgrafi-
kai tervezési gyakorlat
Sebestyén Balázs (13.A) - Tervező- 
grafikai technológiai gyakorlat
Szabó Fanni (13.A) - Foglalkoztatás I.
Czire Denissza (13.B) - Rajz-fes-
tés-mintázás
Ujfalusi Linda (13.B) - Foglalkoztatás I.

Nevelőtestületi dicsé-
retben részesültek
Kristóf Anna (9.A)
Denhoffer Dóra Henriett (10.A)
Győrfi Zsanett Fanni (10.B)
Nagy Anna Maja (11.A)
Szakács Róbert (11.A)
Szerémi Fanni (11.A)
Nagy Luca (11.B)

Henter Hanga Napsugár (12.A)
Horváth Titanilla (12.A)
Murár Nikoletta (12.A)
Nyers Dániel (12.A)
Dombi Áron (12.A)
Nazareczki Nikoletta (13.A)
Spisák Dorka (13.B)
Czire Denissza (13.B)
Ujfalusi Linda (13.B)
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Tanulók, akiknek érett-
ségi érdemjegye 5 lett
Bíró Sára (12.A) - Képző- és iparmű-
vészeti ismeretek
Dombi Áron (12.A) - Képző- és ipar-
művészeti ismeretek
Kaszács Boglárka (12.A) - Angol
Kónya Kata Tina (12.A) - Magyar 
nyelv és irodalom
Magosi Viktória (12.A) - Angol
Nyers Dániel (12.A) - Angol
Szalai Petra (12.A) - Magyar nyelv és 
irodalom
Jónás Dorina (12.B) - Angol, Hang-, 
film- és színháztechnikai ismeretek, 
Magyar nyelv és irodalom
Körmöndi Máté (12.B) - Történelem
Varjas Dániel (12.B) - Angol, Hang-, 
film- és színháztechnikai ismeretek, 
Magyar nyelv és irodalom
Zedda Rocco (12.B) - Angol

Havellant Lili (11.A) - Angol
Pataki Mara (11.A) - Angol
Szerémi Fanni (11.A) - Angol
Vásárhelyi Péter (11.A) - Angol
Berényi Gergely Zsolt (11.B) - Angol
Borbáth Patrik (11.B) - Angol
Varró Mercédesz (11.B) - Angol
Vásári Bálint Pál (11.B) - Angol

ÉRETTSÉGI
EREDMÉNYEK

Dicséretben részesültek

Kónya Kata Tina (12.A) - Magyar 
nyelv és irodalom
Dombi Áron (12.A) - Képző- és ipar-
művészeti ismeretek
Szalai Petra (12.A) - Magyar nyelv 
és irodalom - emelt szint
Valter Bianka (12.A) - Magyar nyelv 
és irodalom - emelt szint

Oklevelet kapott

Henter Hanga Napsugár (12.A) - 
Közösségi munkájáért
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„Aki másokat ismer, 
okos; aki önma-
gát ismeri, bölcs; aki 
másokat legyőz, erős; 
aki önmagát győzi le, 
hős.” Lao-Ce szavaival 
kezdte búcsúbeszédét 
Sajtos Attila, igazgató 
a végzősök bizonyítvá-
nyosztásán.

Sajtos Attila, igazgató 
úr búcsúzó szavai
Tisztelt Elnök Asszony! Kedves Kol-
légák! Kedves érettségizett diákok!

Az elmúlt másfél év, amely átalakí-
totta oktatási rendszerünket, kihívást 
jelentett tanár és diák számára egya-
ránt. Időszakos volt a tantermi okta-
tás és helyébe online oktatás lépett. 
Nagy odafigyelés kellett ahhoz, hogy 
a diák megértse a helyzetet és együtt 
dolgozzon a tanárral a virtuális tér-
ben. Sokan partnerek voltak ebben  
a helyzetben, de voltak olyanok, akik  

a virtualitás árnyékában elbújtak.  
Az érettségi, mint egy kikerülhetetlen 
próbatétel megmutatta, hogy ki volt 
képes önmagát megismerni, önmagát 
megerősíteni és önmagát legyőzni.

Miért is kell önmagunkat legyőzni? 
Mire jó ez? Arra, hogy folyamatosan 
megérezd, hogyan élsz és haladsz  
a céljaid felé. Ha legyőzöd önmagad és 
kilépsz a komfort zónádból, ha siker-
rel jársz, ha nem, akkor is érezd, hogy 
van benned erő. Ez a legfontosabb.

Amikor valamilyen fizikai kihívás-
nak nézel elébe, akkor a testedben, 
az izmaidban érzed az erőt. Amikor 
lelki, szellemi kihívásra készülsz és 
van bátorságod belevágni, akkor  
a lelki erőt kell érezned magadban.
Mire jó az, hogy folyamatosan bizo-
nyítjuk magunknak az erőnket? Arra, 
hogy szépen, folyamatosan tágíthat-
juk a határainkat és egyszer csak azt 
vesszük észre, hogy sok mindent el 
tudunk érni, amit akarunk. Felfedez-
zük magunkban a csodálatos, egyedi 
individuumot, azt a személyiség 
jegyet, ami képes uralni az életün-
ket, hogy képesek legyünk döntéseket 
hozni és cselekedni céljaink eléré-
sében. 

Tudni, hogy minden helyzetben 
van választási lehetőség és ez raj-
tunk múlik. Az ilyen ember képes fel-
ismerni a negatív helyzeteket és képes 
a választási szabadsága által elkerülni 
azokat. Nem sodródik, hanem irányít.

ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 
- 12.A osztály  

és a 13. évfolyam számára

Nem túlélésre születtünk, hanem 
megélésre! Amikor ezeket a gondo-
latokat megfogalmaztam, a rádióban 
elhangzott Charlie közkedvelt dala:

„Az légy, aki vagy, érezd jól magad,
és ha elhajózom hosszú vizeken,
Néhány kikötő még útba ejthető,
De úgyis visszaérkezel.”
Ezzel a szöveggel búcsúzok el 

magam és kollégáim nevében azok-
tól, akik most elhagyják iskolánkat. 
Bíztatom azokat, akik maradnak még 
egy szakmai évre, hogy éljék meg  
a kikötő által közvetített szakmai és 
emberi tudást!
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Oláh Vivien (13. évfolyam) 
búcsúzó szavai:
Kedves Tanáraink!

Eljött ez a nap is, amire annyira vártunk, amitől 
néha féltünk, és most mindenkiben vegyes érzések 
kavarognak: nosztalgia, félelem, izgalom, öröm, és 
egy leheletnyi bizonytalanság. Mi lesz az iskolán 
kívül? Mi a következő lépcső, amit meg kell lépnünk 
ahhoz, hogy elérjük céljainkat?

A héten minden nap elmerengtem egy-egy tár-
gyon, nézegettem az iskolát, mintha fényképez-
hetnék a szememmel. Rengeteg emlék öntött el. 
Az osztály nevében szeretnék köszönetet mon-
dani tanárainknak, hogy eddig egyengettek minket  
az utunkon, a ballagó diákoknak pedig további sok 
sikert kívánok!
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12.A osztály
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13. évfolyam végzősei
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Varjas Dániel 
búcsúzó szavai:
Meghatározó mérföldkőhöz érkez-
tünk a mai napon. Ahhoz a pillanathoz, 
amelyre négy hosszú évig készültünk. 
Az érettségi, amivel oly sokan riogat-
tak, már mögöttünk van. Ahogy itt 
állok előttetek, eszembe jut számtalan 
közös emlék és csínytevés. Hiszem, 
hogy a mi osztályunkat még sok évfo-
lyamnak fogják emlegetni. 

Főképpen a sokszínűségünk miatt. 
Hiszen amilyen összetartók voltunk, 
és kiálltunk a másikért, épp annyira 
voltunk forrófejűek, olykor már elvi-
selhetetlenek. Ha egyikünket bün-
tették, mi harcoltunk, még ha emiatt 
mindannyiunkat is büntették. A leg-
szorultabb szituációkban is szemreb-
benés nélkül védtük a másikat, nem 
bánva szavaink következményeit. 
Úgy érzem, tanáraink, még ha nem 
is mondják, ezt az oldalunkat is elis-
merték. 

Sokuktól el kellett válnunk. Utunk 
kezdetén, osztályfőnökként, Tábo-
rosi Norbert rendezgette az akkor 
még igen ködös elménket, majd ezt 
a feladatot Burom Annamária igaz-
gatóhelyettes asszony vette át a sok 
nehéz teendője mellett.

Külön köszönjük azoknak a taná-
roknak és nevelőknek, akik szere-
pet játszottak a mindennapjainkban. 
Köszönjük, hogy megtudhattuk, 
milyen az alkotás élménye, a kreati-
vitás kihasználása, a kitartás és oda-
figyelés jelentősége, hogy aznap kinek 
van névnapja, vagy éppenséggel azt 

a sok lelkizést, amikkel tanáraink sokszor többek 
voltak, mint tanárok. 

Hálásak vagyunk mindannyiuknak, hogy a sok 
nehézség ellenére sikerrel végigkísértek az életünk 
ezen szakaszán. Köszönjük igazgatónk tanácsait, 
beszédeit, még azt a sok fejmosást is, amikre ha 
mindenki még nem is, egyszer biztos vissza fog 
emlékezni. 

Most, hogy lassan mondanivalóm végére érek, 
külön szólnék pár szót az osztályomhoz. Fiúk, 
lányok, avagy férfia és nők! A mi világunkban már 
nem teljes értékű a búcsú. Megvannak a lehető-
ségeink, hogy kapcsolatban maradjunk. De a mai 
naptól néhányunk útjai talán végleg szétválnak. 
Elindulunk a sajátunkat építeni tovább. Viszont, 
ahogy én sem, úgy remélem, ti sem fogjátok feledni 
azokat az éveket, amelyeket tűzben és viharban 
együtt vészeltünk át. Bízok abban, ha a nagyvilág-
ban találkozunk, találkoztok, mosollyal fogadjátok 
majd a másikat. A jövőre nézve mindannyiotok-
nak sikeres életet kívánok, érjétek el céljaitokat, 
maradjatok hűek önmagatokhoz, és sose feledjétek  
az osztályt, melynek tagjai voltatok!

ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 
- 12.B osztály számára
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12.B osztály






