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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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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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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.

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 dolgozha-
tunk azon, hogy az oktatás folyama-
tosan megvalósuljon. Sokan és sok-
szor leírták, hogy az újfajta tanítás 
többletmunkát vár el a tanároktól, 
amit minden munkatársam becsü-
lettel végrehajt. A közös munkavég-
zés az egymásra figyelést is elvárja, 
azért, hogy megvédjük önmagun-
kat és társainkat a mostani vírustól. 
Az első csoportos gyorsteszt min-
denkinél 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 köz-
reműködését várjuk. Osszák meg 
a nyílt napjaink időpontjait, esemé-
nyeit! Segítsék a hét alkotásainak 
megismerését, szavazását a közös-
ségi médiában!

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

Kívánok békés adventi felkészü-
lést és jó egészséget mindenkinek!

Eger, 2020. november 30.
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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



32 33

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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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 digitális oktatásra. 
Ezek alapján a diákok online for-
mában  vesznek részt az órákon, 
és kapják a feladatokat. Az oktatók 
a Google Classroom, Google Meet, 
illetve Zoom alkalmazások segítsé-
gével bonyolítják le óráikat.
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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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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
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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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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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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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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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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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VÁLOGATÁS
— a legjobban sikerült alkotások

Ács Fanni Karina (11.B)Denhoffer Dóra Henriett (10.A)

Csorba Lilla Bianka (11.A)

Kalocsai Noé Mánuel (11.B)

Balogh Jázmin Ágnes (10.B)

Árvai Dóra (13.A)

Fejes Eszter (9.B)
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Árvai Dóra (13.A)

Sebestyén Balázs (13.A)

Szécsény Barnabás (13.A)

Bencsik Fruzsina (9.B) Kónya Kata Tina (12.A)

Kucsák Csenge (9.A)

Denhoffer Dóra Henriett (10.A)
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Kalocsai Noé Mánuel (11.B)

Lájer Liliána (10.B)

Molnár Fruzsina (9.A)

Kotrebai Laura (11.B)

Kristóf Anna (9.A)
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Mártai Liliána Vivien (11.A)

Maruzsi Rozália (9.A)

Lájer Norbert (13.A)

Szabó Fanni (13.A)

Oláh Vivien (13.A)

Veres Vivien (11.B)Pataki Mara (11.A)

Nagy Luca (11.B)
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Oláh Vivien (13.A)

Sebestyén Balázs (13.A) Szakács Róbert (11.A)

Szalkai Cintia (9.A)Szalkai Cintia (9.A)Tóth Emma Ilona (9.A)

Árvai Dóra (13.A)

Szabó Éva (9.B)
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OKTÓBER 01 - 
FEBRUÁR 04.

A fennálló helyzetben is folytatódtak 
nyílt napjaink, mely során betekintést 
nyújtunk az érdeklődőknek az iskola 
életébe, aktuális programjaiba és 
a szakmai képzés folamatába. Mindezt 
Facebook-on élőben is közvetítettük. 
Elsősorban Grafika, Mozgókép, Fotó 
területén vártuk az érdeklődőket, de 
a látogatóknak és nézőknek néhány 
alkalommal a közismereti órák láto-
gatására 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.

10.01-jei nyílt nap

10.15-ei nyílt nap
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11.09-ei nyílt nap

11.23-ai nyílt nap

12.03-ai nyílt nap
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12.10-ei nyílt nap

01.07-ei nyílt nap

01.21-ei nyílt nap
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02.04-ei nyílt nap
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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

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

AKIKRE BÜSZKÉK 
VAGYUNK

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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Sajtos corn dog
Hozzávalók
5 dkg sajt (10 szelet), 15 dkg virsli 
(10 darab), 1 db tojás, 1.5 dl tej, 
65 g finomliszt, 65 g kukoricaliszt, 
2 ek cukor, 1 csomag sütőpor, só 
ízlés szerint, 7 dl napraforgó olaj

Elkészítés
A sajtokat kiterítjük, majd mindre 
helyezünk egy virslit, és szorosan 
feltekerjük. Pálcikára húzzuk, és 
a hűtőben pihentetjük 5-10 percig.

A bundához egy tojást felverünk, 

majd folyamatos keverés mellett 
hozzáadjuk a tejet.

Egy tálba szitáljuk a száraz alap-
anyagokat, a  liszteket, a  cukrot, 
a sót és a sütőport. Részletekben, 
sűrű keverés mellett a tejes alaphoz 
öntjük, és simára keverjük.

Egy magas falú pohárba öntjük 
a masszát, majd belemártogatjuk 
a virslis pálcikákat. Forró, bő olajban 
aranybarnára sütjük, majd frissen 
fogyasztjuk.

RECEPTEK
— a 12.A illusztrációival

Szalai Petra

Brokkolikrémleves
Hozzávalók
2 közepes fej brokkoli, 2 db közepes burgonya, 
1 db vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 l szár-
nyas alaplé, 2 dl főzőtejszín, só ízlés szerint, 
szerecsendió ízlés szerint, őrölt bors ízlés 
szerint, 15 dkg trappista sajt (reszelve)

Elkészítés
A brokkolit, burgonyát, hagymát, fokhagymát meg-
tisztítjuk, felvágjuk, és feltesszük főni a húslevesben 
(vagy annyi vízben, hogy ellepje, ekkor adjuk hozzá 
a húsleveskockákat is).

Mikor megfőttek a zöldségek, zárjuk el alatta 
a tüzet, és botmixerrel pürésítjük.

Hozzáöntjük a tejszínt és még egyszer felforraljuk, 
fűszerezzük.

Tálaláskor a tányér aljára durvára reszelt sajtot 
teszünk és arra szedjük ki a forró levest, végül fris-
sen őrölt borssal díszítjük-illatosítjuk.

Horváth Titanilla
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Amerikai palacsinta
Hozzávalók
2 db tojás, 2-3 ek porcukor, 
240 g tejföl, 370 ml tej, 280 g liszt, 
1 tk szódabikarbóna, fél tk sütőpor, 
40 ml olvasztott vaj

Elkészítés
A tésztához a tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét 
habbá verjük, a sárgáját pedig habosra keverjük 
a porcukorral. Mehet a tojássárgájához a tejföl, 
tej, liszt, szódabikarbóna, sütőpor, kicsit átke-
verjük, majd beleforgatjuk a fehérjehabot és 
az olvasztott vajat. 

Kissé kiolajozott teflonserpenyőbe rakunk 1-1 
nagy evőkanálnyi mennyiséget és pár perc alatt 
megsütjük mindkét oldalukat. A serpenyőben 
ropogósra sütjük a baconszeleteket, félúton 
megfordítjuk őket, hogy mindkét oldaluk szé-
pen megsüljön.

Udon leves
Hozzávalók
500 ml csirkehús leves, szűrve (lehet 
kockából is), 400 ml Dashi alaplé, 
5 szelet friss gyömbér, 2 ek Shoyu 
szójaszósz, 2,5 ek olaj, 3 gerezd 
fokhagyma, szeletelve, 2 kicsontozott 
csirkecomb, bőr nélkül, kockázva, 
só és bors, 1 tk kukorica keményítő, 
20-30 g szárított, Shiitake gomba 
áztatva, szeletelve, 200 g friss Udon 
tészta, 1 újhagyma, zöldség levelek

Elkészítés
Egy lábasban összekeverjük a csirke-
húslevest, 4 dl vízbe szórjuk a dashi 
alapléport, jól elkeverjük, majd ezt is 
hozzáöntjük. Hozzáadjuk a gyömbér 

szeleteket, az egy evőkanálnyi Shoyu 
szójaszószt, és felforraljuk. Hagyjuk 
lassan rotyogni mindaddig, míg a töb-
bit elkészítjük.

Sózzuk, és borsozzuk a csirkedara-
bokat, ráöntünk 1 teáskanálnyi olajat, 
és 1 teáskanálnyi kukorica keményí-
tőt. Jól összekeverjük, hogy a kemé-
nyítőből jusson mindenhova.

Szétterítjük a csirkedarabokat egy 
kiolajozott serpenyőben, és közepes 
hőfokon megsütjük a húst, mozgatás 
nélkül(!), mindaddig, míg szép arany-
barnára nem sült az alja. Ekkor meg-
forgatjuk, és ezt az oldalát is készre 
sütjük. Nagyjából 2-3 perc oldalanként 
a sütési idő. Az utolsó fél-egy percre 
hozzádobjuk a fokhagyma szeleteket 
is, de vigyázzunk, hogy ne égessük 
oda, mert keserű lesz!

Kivesszük a serpenyőből a csirke-
darabokat, félre tesszük, letakarjuk.

A serpenyőbe dobjuk az áztatott, 
szeletelt gombákat, sütjük, amíg meg-
puhul. Ráöntünk 1 evőkanálnyi Shoyu 
szójaszószt, és főzzük még egy percig, 
majd visszatesszük a csirkedarabokat 
a fokhagyma szeletekkel együtt.

Megfőzzük az Udon tésztát az uta-
sításnak megfelelően (ha az Udon friss, 
nem kell főzni). Tálaljuk a tálakba ada-
golva. Megfelelő adagokat helyezünk 
a csirkehúsból és a gombából a tete-
jére! Ha kell sózzuk, borsozzuk. Ráönt-
jük a levest, karikázott újhagymával, 
tetszőleges levélzölddel díszítjük.

Kaszács Boglárka

Kónya Kata
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INSTA TIPPEK
— Így lehet professzionális  
az Instagramod alkotóként

1. Megjelenés 
Mit értek megjelenés alatt? 
A felhasználónevet, a profilképet és 
a biot. Tehát mindent, amit a többi 
felhasználó láthat, még akkor is, ha 
a fiókod privát. 

Célszerű egyedi, ugyanakkor egy 
jól megjegyezhető felhasználónevet 
választani. Hogy miért? Tegyük fel, 
hogy valaki belebotlik a profilodba, 
és később mesélni szeretne róla egy 
ismerősének. Egy markáns névvel 
elkerülhetők a „Találtam egy tök jó 
művészt, de úúúúh... Mi is volt a neve? 
Áh, már biztos nem találom meg.”- szi-
tuációk. Művészként vagy alkotóként 
a neved egy idő után már brandként 
is funkcionál, ezért nem érdemes 
túlbonyolítani. Lássuk be, hogy egy 

„4l12k4_v4gy0k” például nem túl sze-
rencsés választás.

A profilkép választása is egy fontos 
lépés. Legyen domináns és meggyőző, 
ugyanakkor igényes és jó minőségű. 
A képek sokkal nagyobb kifejezőerővel 
bírnak ugyanis, mint a szavak, és egy 
profilkép nagyon sok mindent elá-
rul rólad. Ha elég érdekes, és felkelti 

az emberek figyelmét, szívesen végig-
pörgetik a feltöltött tartalmakat is. 

A bio (vagyis a leírás) pedig remek 
kiegészítése ezeknek. Itt ugyanis meg 
tudod adni a legfontosabb informá-
ciókat magadról. Leírhatod kedvenc 
műfajaidat, témáidat, technikáidat 
stb. Nem mellesleg az elérhetősége-
det is, ha a jövőben saját vállalkozáson 
is törnéd a fejed.

2. Highlights: story-k
Sztoriba sok érdekességet vagy mun-
kafolyamatot megoszthatsz, amit nem 
biztos, hogy posztba is kitennél. Hozz 
létre külön témákat, és aszerint cso-
portosítsd sztorijaidat. A highlights 
szekció ráadásul 0-24-ben elérhető, 
így a követőid bármikor megtekinthe-
tik ezeket, és egy kis bepillantást nyer-
hetnek a háttérinfókba. Ha azt akarod, 
hogy igazán profin nézzen ki, készít-
hetsz hozzájuk külön borítóképet is.

3. Kontent
Vagyis a tartalom! És ezzel el is érkeztünk a leglé-

nyegesebb részhez, ez ugyanis a legmeghatározóbb 
része az Instagram profilodnak. De miért is? 

A Facebookon készített oldalakat nem feltétlenül 
a kiemelkedő tartalmak miatt követik be az embe-
rek. Itt már az is elegendő, ha elégedettek voltak 
egy szolgáltatással, vagy szeretnének mindig érte-
sülni a legfrissebb hírekről, infókról. Az Instag-
ram viszont a vizualitásra épít. Emlékszel még, mit 
mondtam a profilképnél? A képek sokkal nagyobb 
kifejezőerővel bírnak, mint a szavak. Épp ezért, ha 
nem megfelelő tartalmat posztolsz, hamar kikö-
vetnek az emberek. 

Használj mindig kiváló minőségű képeket! Próbálj 
olyan fotókat készíteni, amik felkeltik az emberek 
figyelmét. A semmitmondó képeken ugyanis hamar 
túlpörgetnek. Ügyelj a kompozícióra, a színekre! 
Mindig egyedi, saját tartalmat ossz meg! Ha soro-
zatot töltesz fel, az első kép legyen mindig a legiz-
galmasabb. Feldobhatod posztjaidat a Boomerang 
vagy a Grid használatával is, de vigyázz, hogy ne 
vidd őket túlzásba!

Érdemes összképben is gondolkodni, hiszen 
a feltöltött képek később ömlesztve jelennek meg 
a profilodon. Posztjaid legyenek változatosak, mind 
témában, mind vizuálisan. Pl. egy work-in-progress 
fotó, majd egy kiállítás kép, utána egy befotózott 
alkotás stb.

Ehhez kapcsolódóan olvasd el a „Tippek és útmutató munkáid befotó-

zásához” című cikket is. Hasznos lesz, ígérem!
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Még egy tanács: Inkább a képaláírásba tedd őket, 
és ne kommentbe. Így ugyanis több emberhez ér el. 
Ezen az oldalon megfigyelheted, melyik hashtaget 
milyen gyakran, és hol használták: 

https://hashtagify.me/hashtag/jungkook
Itt pedig generálhatsz magadnak hashtageket: 

www.all-hashtag.com/hashtag-generator.php 

4. Hashtagek
Lehet, nem hinnéd, de a hashtagek szintén fontos 
részét képezik a követőbázis növelésének. Ezekkel 
ugyanis olyan emberekhez is eljutsz, akikre talán 
nem is gondoltál. Pl. egy kínai tinédzser a világ 
másik végén, aki épp inspirációt gyűjt. Sokan vannak 
ugyanis, akik nem csak embereket követnek Instán, 
hanem hashtageket is. Sok időbe telhet kitapasz-
talni, melyek a legcélravezetőbbek, de szerencsére 
több olyan oldal is van, amik segítségedre lehetnek. 
Érdemes olyanokat választani, amire világszerte, 
többen is rákeresnek. Igen, ebből következik, hogy 
inkább angolul hashtagelj! Írj minél többet, de ter-
mészetesen csak a releváns, posztodhoz kapcso-
lódókat. Alakítsd ki a saját gyűjteményed, amiket 
minden posztnál visszatérő jelleggel használhatsz. 
Sőt, hozd létre saját hashtaged, ami (lehetőleg) csak 
hozzád köthető. (Pl. a nevedből) De figyelj, mert 
maximum 30 hashtaget használhatsz egy posztnál. 
(Bár én személy szerint azt tanácsolnám, hogy ezt 
ne maxold ki. A kevesebb több, szól a nagyszerű 
mondás. Ha túl sok hashtaget használsz, annak 
már spam hatása lesz.) 

5. Képaláírások
Tudod, a kép sokkal kifejezőbb... 
Sokszor mégis elengedhetetlen, hogy 
némi szöveg is megjelenjen alattuk. 
A hashtagek használata ugyan célra-
törő, de nem mindig elég. Meséld el, 
mi látható a képen, mondd el az érzé-
seidet, gondolataidat. Még akkor is, 
ha úgy érzed, az egyértelműen lát-
szik a képen. Írj egy izgalmas szöve-
get hozzá! Ugyanis, ha egy hosszabb 
szöveget végigolvasnak a követőid, 
és így elidőznek egy posztodnál, azt 
az algoritmus megjegyzi. Ha pedig 
az algoritmus úgy találja, a tartalmad 
érdekes és izgalmas más felhaszná-
lóknak, többször jeleníti meg őket. 

6. Interakció
Légy te is nyitott és közvetlen. Lájkolj 
és kommentelj olyan felhasználóknál, 
akiket érdekelhet a te profilod. De 
akár meg is jelölhetsz más, releváns 
profilokat a posztodban, felkeltve 
ezzel az érdeklődésüket.

De posztjaid végén tehetsz fel kér-
déseket is, így követőid azt érzik, hogy 
érdeklődsz irántuk. De más cselek-
vésre ösztönző felszólítást is tehetsz, 
pl. „Lájk, ha szeretnél hasonló tartal-
makat látni.”, „Írd meg kommentben, 
mit látnál szívesen a következő poszt-
ban.” vagy „Kövess, hogy ne maradj le 
a hasonló tartalmakról.”

7. Rendszeresség
Gondold át, mennyi időd van a posz-
tolással foglalkozni, és eszerint ter-
vezd meg, mikor mit posztolsz. Akár 
előre be is tárazhatsz előkészített 
tartalmakat. A lényeg, hogy bizonyos 
időközönként (kb. 2-3 naponta) kerül-
jön ki friss poszt. 
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Ahhoz, hogy tökéletes 
reprodukciót készíts 
egy munkáról, sok 
mindenre kell figyel-
ned. De álljunk meg 
egy pillanatra. Mi is 
az a reprodukciós fotó?

A reprodukciós fényképezés a sík-
beli tárgyak, festmények, grafikák 
stb. fotózás útján történő sokszoro-
sítását jelentik. A reprodukció során 
a leképezett alkotás lehet ugyanak-
kora, kisebb vagy nagyobb, viszont 
mindenképp arányosan változzon 
a mérete. A repró célja ugyanis tor-
zításmentesen, pontosan visszaadni 
az eredeti képet, részleteivel, színe-
ivel és tónusaival egyaránt. 

A legtöbb mobiltelefonnak ma már 
hiper-szuper kamerája van, és „pro” 
módban sok beállítást elvégezhetsz, 
amit egy fényképezőképnél. Mégis 
hasznosabb, ha a reprót egy profi 
géppel készíted. Már csak azért is, 
mert azzal ’raw’, azaz nyers fájlként 
is elmentheted a képeket, ami nagy 
segítség lesz az utómunkánál. 

TIPPEK 
ÉS ÚTMUTATÓ

— munkáid befotózásához
Repró házilag

1. Az alkotásodat akaszd fel 
a falra, vagy helyezd festőállványra!

2. Ha van fotósállványod is, 
helyezd rá a gépet, és állítsd be úgy, 
hogy a fényképezőgépen látott kép 
oldalai párhuzamosak legyenek mun-
kád minden oldalával. Minél ponto-
sabban állítod be, annál kevesebb 
dolgod lesz az utómunkánál.

3. A megvilágítás következik. 
Két lámpára lesz szükségünk, amit 
a  képed két széléhez kell tenned, 
hogy azok 45°-os szöget zárjanak be 
a kép síkjával. Ha tudod, a magassá-
gukat a kép középvonaláig állítsd. (Ha 
becsillan a kép, told kicsit közelebb 
a fényeket, amíg a csillogás minimá-
lissá válik.)

Ha nincs lámpád, amit használni 
tudsz, nem kell kétségbeesned. Ebben 
az esetben keresd meg a lakásban 
a legvilágosabb pontot. Olyan felü-
letet keress, ami elég világos, de nem 
éri a munkádat közvetlen nap- vagy 
lámpafény, ami becsillanhat.

4. Most állítsd be a fehéregyen-
súlyt. (A legegyszerűbben úgy tudnám 
leírni, hogy a fehéregyensúly az, ami 
felel a kép színeiért.) Azt hinnéd, ez 
egyszerű: csak beállítod az automa-
tikus fehéregyensúlyt, és kész. Saj-
nos nem. Az automatikus beállítások 
a legtöbb esetben többet ártanak, 
mint használnak. Próbáld manuálisan 
beállítani a fehéregyensúlyt a meg-
világítás típusához igazítva: napfény, 
neoncső, izzó stb. Sokkal pontosabb 
lesz az eredmény.

5. Ha minden megvan, mehet 
a fotó! Csinálj többet is, az a biztos.
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Utómunka

Ritkán sikerülnek a fotók rögtön tökéletesre, ezért 
érdemes őket utómunkázni. Ebben lesz segítsé-
günkre a Photoshop vagy a Lightroom. És most lesz 
jelentősége annak, hogy ’raw’ fájlként is meglegye-
nek a fotóid, mert ezekkel egyszerűbb dolgozni. Ha 
ezeket a fájlokat megnyitod a PS-ben, rögtön felug-
rik egy panel, míg a Lightroomban ezek a beállítások 
rögtön elérhetők. Kezdődhet is a móka.

Na, de mikre kell figyelned, hogy az eredmény 
tökéletes legyen?

1. Fehéregyensúly / White Balance – Ezt 
kivételesen át lehet állítani „auto”-ra. Ha a fotó-
don vannak fehér területek, akkor egyszerű dol-
god van, hiszen látod, hogy valóban fehér lett-e. 
De ha még mindig tapasztalsz némi elszínező-
dést, a sárga-kék (Hőmérséklet / Temperature), 
valamint a bíbor-zöld (Színezet / Tint) csúszkán 
még mindig tudsz korrigálni. 

Tipp: Csak óvatosan. Közben arra is figyelj, hogy 
a többi színed ne módosuljon. Ha csak a háttered 
fehér, azzal nem érdemes foglalkoznod, mert 
a végén körbevágjuk az alkotásodat.

2. Expozíció, Kontraszt és társaik – Itt is lehet 
indítani egy „auto”-val, néha bejön, és akkor keve-
sebbet kell állítgatnunk rajta. Ha viszont nagyon 
más lett tőle a munkád, akkor vissza az „alapér-
telmezett”-re / „default”-ra, és manuálisan állít-
gasd a csúszkákat. Legyen elég kontrasztos a kép, 
a fekete legyen fekete, a fehér pedig fehér. Viszont 
ne vidd túlzásba! Lent találsz még egy Tisztaság / 
Clarity csúszkát, amit minimálisan (tényleg csak 
kicsit) érdemes feljebb húzni.
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3. Lencsekorrekció – Erre akkor van szükség, 
ha az objektíved torzít a képen, és a képeid széle 
domború lett a fotókon. A profil fülön ki tudod 
keresni, milyen objektívet használtál, ez pedig auto-
matikusan korrigálni fogja a fotódat.

4. Perspektívakorrekció – Ha állvánnyal dol-
goztál, akkor erre talán nem is lesz szükség. De ha 
állvány nélkül fotóztál, akkor óhatatlanul elmozdul-
hatott a kezed közben, ami miatt a munkád szélei 
már nem párhuzamosak a fotó széleivel. Szeren-
csére van egy eszköz, amivel elég jól elindulhat 
az ember. (Bár ez csak akkor érhető el, ha ’raw’ fájllal 
dolgoztok.) Ha továbbra sem az igazi az eredmény, 
akkor jöhet a perspektíva korrekció (a mellette lévő 
gomb). Erre több beállítás is van, valamelyik csak 
a horizontális vonalakat veszi alapul, valamelyik 
a vertikálisakat, valamelyik mindet, illetve te is 
meghatározhatod, milyen vonalakhoz igazodjon. 

5. Kész? Ha mindent beállítottál, vágd körbe 
a képed, hogy ne látszódjon semmi a háttérből. 
Ezután „megnyitás” / „open image” gomb. Már 
majdnem végeztél, ne aggódj!

6. Színmód – Attól függően, 
hogy hova szánod a képet, más-más 
színmódot kell beállítanod. Kataló-
gusba vagy nyomtatott kiadványba 
lesz? Instagramra vagy webre töl-
töd fel? Akkor figyelj a színmódra, és 
utána már el is mentheted, termé-
szetesen JPG-ként. Kész vagy!
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ADÓ 1%
Kedves Szülők!  

Kedves Érdeklődők!

 „Az egy százalék olyan, mint egy 
mosoly: nem kerül semmibe, de sokkal 
szebbé teszi a világot.”

Keveset mosolygunk, mert nincs 
időnk rá a  rohanó világban. Így 
vagyunk a befizetett személyi jöve- 
delemadónk egy százalékával is, 
mert úgy érezzük, hogy időt vesz 
el a napjainkból a felajánlás kitöltése.  
Azt gondolom, nincs kicsi vagy nagy 
mosoly, ahogy ez igaz a támogatás 
mértékére is.

A koronavírus után válik igazán 
fontossá az iskolai összefogás, mivel 
sok család, diák nehéz anyagi hely-
zetbe kerülhet.

Most fogjunk össze, és ajánljuk 
másoknak is az EVENTUS ÜZLETI 
TUDOMÁNYOK SZAKKÉPZŐ ISKO-
LÁÉRT ALAPÍTVÁNY támogatását

18573680-1-10

És Ön se feledkezzen meg a fel-
ajánlásról! Kérjük, hogy adója 1%-val 
Ön is támogassa a művészeti tehet-
séggondozást, a tanulók kiállítása-
inak szervezését.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 
százalékáról? Információk az alábbi 
linken:
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/1_1_szazalek

Köszönjük támogatását!

Karásziné Szűcs Marianna Judit

 kuratórium elnöke

ŐK MONDTÁK
— Amiért megéri csinálni!






