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Az iskolák feladata a gyermeki világ alakítása, fejlesztése. Gondolkodtató, 
cselekedtető gyakorlatok révén a természet és a társadalom alapvető 
összefüggéseinek megismertetése. Az egyre bővülő ismeretek segítségével 
eligazodni és alkalmazkodni képes személyiségjegyek kiépítése, majd mindezek 
birtokában az ismereteket alkalmazni tudó , kreatív emberek formálása, nevelése. 

Látszik ebből a kölcsönvett megfogalmazásból is, hogy ez nem egyszerű feladat, az 
esetek többségében mégis sikeres, mert bár a gyerekek igyekeznek ellenállni ennek 
a fejlesztő folyamatnak, az iskola a szülők segítségével, a társadalmi igények, 
követelmények világossá tételével és a gyermeki közösségek legjobbjainak 
közreműködésével előbb-utóbb sikerre viszi az oktatási-nevelési célkitűzések 
valamennyi elemét. 

Nagyon fontos a szülői segítség, az együttműködés a család és a pedagógus között. 
Lényeges eleme ennek a feladatnak, hogy a pedagógust ne ellenségnek tekintsék, 
még ha néha annak is látszik. A család mellett meghatározó jelentőségű az 
osztályközösség érettebb, a követendő célokat és értékrendet hamarabb felismerő 
gyerekek támogató közreműködése. De kik ezek a támogató, közreműködő gyerekek 
és hogyan lettek azzá?  

Először a kérdés első felére próbálom megkeresni a feleletet. Ők azok, akikről 
elmondhatjuk, hogy intelligensebbek társaiknál, akiknél a különböző intelligenciák 
(mint a nyelvi, zenei, matematikai, téri-képi- vizuális, testi-kinesztetikus és 
interperszonális tulajdonságok) különállóan, vagy egymással interakcióban 
gyorsabban fejlődnek, ha egy-egy probléma megoldására kapnak felszólítást. Ők a 
tehetségesebbek. 

A kérdés második felére a válasz pedig, hogy így születtek és a megfelelő támogató 
környezettel való kapcsolatban lettek azzá. Születés-genetika és nevelés kérdése az 
egész. Eljutottunk a tehetség fogalmához, melynek egy gyönyörű megfogalmazása 
olvasható a meghívón is, amely nyelvi-esztétikai élményt jelent.  

Más tudományos megfogalmazás alapján „a tehetség nem egzakt tulajdonság , 
amely az egyén pontosan meghatározható jellemzője. A tehetség lehetőség az 
egyénben, amely a külső és belső tényezők egymásra hatásában jön létre. A 
tehetség viselkedés és attitűd, értékrendszer és önészlelés.” 

„A tehetség olyasmi, amit feltalálunk és nem felfedezünk, s ami kedvező 
következményekkel jár mind a társadalom, mind az egyén számára.” A tehetségesek 
és a nem tehetségesek ugyan- azokkal a készség-rendszerekkel rendelkeznek, csak 
azok színvonalában, alkalmazási képességében térnek el egymástól.  

Az előzőekben néhány pedagógiai kutatóhoz kapcsolható tehetség meghatározást 
ismertettem. Mindegyik definícióban közös, hogy valamilyen tevékenység ellátására 
irányuló adottság, valamilyen fokú intelligencia az emberi tulajdonságok 
sokféleségében. Felismerése a nevelési folyamat alapvető feladata, fejlesztése, 
érlelése pedig mindannyiunk kötelessége. A tehetség gondozás nélkül csak őseinktől 
örökölt nagyszerű és elherdált hagyaték.  

Az adottságot elherdálhatja az egyén, aki mindazon tulajdonságokkal rendelkezik, 
ami őt a környezeténél intelligensebbé teszi. Elherdálhatja sajnos a családja is. 
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Egyetlen intézmény létezik, ami nem mondhat le a felismert képesség fejlesztéséről, 
ez pedig az iskola és annak valamennyi pedagógusa. 

A tehetség felismerése és gondozása a tudománytörténet szerint több száz évre 
tekint vissza. Konfucius az ie.6-5. században már rendszerbe foglalta a tehetségről 
alkotott nézeteit. Platon az ie. 4-3. évszázadban a matematika tehetségfejlesztő 
hatásairól vallott véleményét ma is időszerűnek és követendőnek tartják. 

Honalapító  őseink első iskoláját 996-ban alapították Pannonhalmán a bencések. 
Géza fejedelem és István királyunk bölcsességének ékes bizonyítéka az azóta is 
működő apátsági iskola. Középkori feljegyzések az egyházi iskolák tehetséggondozó 
tevékenységéről elismeréssel szólnak. Kitűnnek ezek közül a debreceni, kolozsvári, 
gyulafehérvári és sárospataki protestáns iskolák akik olyan személyiségeket neveltek 
mint Apáczai Csere János, Szenczi Molnár Albert, Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz 
Mihály vagy Kölcsey Ferenc. 

Ebbe a sorba illeszkedik a mi iskolánk pálosok által működtetett őse is, ami 1646-tól 
szolgálta a város ifjúságának nevelését, tehetséges fiataljainak képzését. 1789-től a 
piaristák kapták az iskola működtetés feladatait. Másfél százados tevékenységük 
alatt számos tehetséges fiatalt bocsátottak útjukra. Közülük is kiemelkedik idősebb 
és ifjabb Andrássy Gyula, Boruth Elemér, Helmeczy Mihály, Kazinczy Lajos, Nicolaus 
Lenau, Trefort Ágoston és Kossuth Lajos.  

Ahogyan haladunk előre az időben, közelítünk a mához, egyre pontosabb lesz az 
emlékezet, s tökéletesednek az élmények. Állami iskolai létünk alatt /1948-tól 
számolva) 8.197 tanuló tett érettségi vizsgát. Az osztályfőnökök visszaemlékezései 
és az osztálytalálkozók emlékkönyvi bejegyzései alapján az érettségizettek 68 %-a 
középiskolai tanulmányainak befejezése után főiskolai- egyetemi végzettséget 
szerzett. A tagozatos osztályokban és a hatosztályos gimnáziumban érettségizettek 
közel 100 százalékos arányban, a normál gimnáziumi osztályokban 35-65 % közötti 
hányadban, a szakközépiskolai osztályokban 25 és 50 % közötti arányban szereztek 
felsőfokú szakmai képesítést tanulóink. 

A legtehetségesebbek különböző tanulmányi és sport versenyeken jutottak 
elismerést és dicsőséget jelentő eredményekhez. Az egyéni tantárgyi tanulmányi 
versenyeken nyújtott teljesítményeik alapján  Páles Zsolt, Kecskeméthy Klára, 
Kemecsey Miklós, Krusinszky István, Szabó György, Dobó József, Simonits Gábor, 
Szűcs Ferenc, Illés Mónika, Sándor Zoltán, Czilli Máté, Deák Eszter, Nagy Csilla, 
Hegedűs Panna nevét kell megemlítenünk. Ők valamennyien valamelyik tantárgyi 
tanulmányi verseny országos döntőjében végeztek az elsők között. Nem 
feledkezhetünk el a Kazinczy és anyanyelvi versenyeken sikerrel szereplő 
tanulóinkról sem, akik nagyon sokan vannak, s az idővel való takarékosság miatt 
most név szerint nem említem őket. 

A személyiséghez kötődő intelligenciák közül a testi-kinesztetikus tehetség megfelelő 
gondozás után kimagasló sporteredmények elérésében mutatkozik meg. A sportok 
királynője az atlétika a kezdetektől meghatározó területe volt az iskolai sportéletnek. 
Kiemelkedő, országos eredményeik alapján elismeréssel említjük Takács Norbertet, 
Homonnay Nándort, Tóth Angélát, Pásztor Esztert, Sándor Juditot, Balogh Emesét 
és Gyartmathy Ágnest. Az iskola labdarúgó csapatának tagjait az 1960-as években, 
tornából Takács Jánost, síben Szappanos Istvánt, Takács Zoltánt, Homonnay 
Nándort, majd a kétezres években a Szappanos testvéreket Mártont, Bencét és Lillát. 
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Kosárlabdából a legeredményesebb fiú csapat a 2010-2011-es tanévben  az 
országos diákolimpián 6. helyezést ért el. Iskolán kívüli sportok közül a BMX 
kerékpárosokat és a karatésokat kell kiemelnünk. Sarlósi Attila 1998-ban, Kun Ádám 
2004-ben lett BMX  világbajnok, Szabó Anikó, Hacskó László és Kocsis Péter pedig 
1999-ben lett korosztályos országos karate bajnok. 

A tanulmányi és sportversenyeken elért eredményekkel összefüggésben, vagy attól 
teljesen függetlenül az egyéni pályájukon nyújtott tudományos teljesítményük alapján 
kell megemlítenünk volt növendékeink közül Damjanovits Sándor, Czigány Loránt, 
Tusnádi Gábor, Maksa Gyula, Pethő Attila , Páles Zsolt, Zeher Margit,fj. Soltész Pál, 
Tusnádi László, Kerényi Attila, Jánosi Zoltán, Hegedűs László, Komáromy Sándor , 
Fridrik László, Zinner Tibor és Simai Dezső tevékenységét, akik főiskolai egyetemi 
tanárok, akadémikusok lettek és akik munkásságukkal részt vállalnak Magyarország 
tudományos  életének gyarapításában. 

Alig maradnak el tőlük a csúcs előtt álló fiatalabbak, akik egyetemeken vagy 
kutatóintézetekben tevékenykednek. Posta Katalin, Farkas Zoltán, Katona György, 
Katona Klára, Antalóczy Timea, Molnár Zsolt, Dobó József,  Zboray Róbert, Kajati 
György, Dankó László. 

Az előzőekben felsorolt tehetségesek nevelésében minden bizonnyal a gondoskodó 
alma mater szorgos, tehetséges tanárai és részt vettek. Közéjük sorolom Dobossy 
Ferencet, Harasztos Gyulát,  Bobula Ferencet, Paál Lászlót, Bocsor Istvánt, Dobó 
Józsefet, Molnár Andrást, Katona Rezsőnét, Terényi Józsefet, Molnár Tibort, 
Orehovszky Györgyöt , Palásti Józsefet,Konstantin Józsefet, s mindazon ma is élő 
kollégáimat, akik az előzőekben felsorolt kimagasló eredményeket elérő versenyző 
tanulókat felkészítették és a tudományos élet különböző területein tevékenykedő 
személyeket pályájukon elindították. 

Kedves Közönség, Kedves Vendégek! 

A tehetséges tanárok, tehetséges diákok című visszaemlékezésem közben még egy 
tehetség formáról, a személyiséghez erősebben, meghatározóbb módon kötődő 
képi, képzőművészeti, mai szóval vizuális intelligenciáról nem szóltam eddig, ezért 
ezt a következőkben pótolnám. Ez a tehetség is öröklött adottságokból és a 
tanulmányok során szerzett, fokozatosan bővülő ismeretekből táplálkozik. Ez a 
legkorábban megfigyelhető intelligencia. Amint a kisgyerek ülni és valamiféle 
rajzeszközt a kezébe venni képes, máris alkotni kezd. Minden gyerekben fellelhető a 
képzőművészet valamelyik ágához kapcsolódó intellektus. Az egyik gyerek rajzban 
fogalmazza meg gondolatait, a másik szobrokat formáz gyurmából, agyagból, 
homokból, vagy színezéssel, festéssel fejezi ki érzelmeit, mondanivalóját. 

A képi vagy tárgyiasított gondolat kifejezés mindig fontos az életünkben, hiszen az 
ismeretek nagy többségét vizuális úton szerezzük. Nem mindegy, hogy mit látunk, 
mit tapasztalunk nevelkedésünk közben, milyen élményeket fogad be 
kíváncsiságunk, milyen képeket rögzít a retinánk. 

 Amikor a képi, képzőművészeti, vizuális tehetségről és nevelésről beszélünk, akkor 
ezzel egyidejűleg az esztétikai kultúrára is koncentrálunk. Ez valószínüleg azért van 
így, mert a képzőművészeti nevelést sokáig a szépre neveléssel azonosították. Ez 
volt a legfőbb cél. Mára inkább úgy fogalmaznak a terület hozzáértő művelői, hogy a 
képzőművészeti nevelés és az esztétikai nevelés összekapcsolódik. Egymást 
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serkentik, kölcsönösen támogatóan hatnak egymásra. A vizuális kultúra és az 
esztétikai kultúra egységet alkot. Összeköti az életünkben mindenhol jelen lévő 
tudományos gondolkodást és a művészetet. 

 Az iskolai vizuális esztétikai nevelés rendszerének változása hosszú ideje 
megfigyelhető. A korábbi századokban ennek a nevelésnek az volt a célja, hogy a 
tanítvány olyan alkotást  készítsen amilyet a tanára,  mestere alkotott. Többnyire 
másolás folyt a műhelyekben, az alkotó változott, de az alkotás változatlan maradt. A 
XX. századra ez a korábbi vizuális nevelést meghatározó pedagógiai elv 
átalakult,megváltozott. A hiteles alkotás alapvető jellegzetessége lett az újszerűség, 
az egyéni vonás, az egyéni karakter megjelenése a műben. Annál értékesebb egy 
produkció,  minél inkább különbözik másoktól, azaz minél eredetibb, s minél több 
gondolatot, érzelmet vált ki a szemlélőből.  Ahhoz, hogy ezt a célt rajz- és 
képzőművészeti tanításunk elérje meg kell tanítani a fiatalokat látni és láttatni. Átfogó 
cél a fiatalok  látáskultúrájának megalapozása, a vizuális megismerés, a befogadó és 
alkotókészség fejlesztése, a kommunikáció különböző módozatainak 
megismertetése. 

Az ember nem születik kész képességekkel, adottságai csak feltételei a tehetsége 
kialakulásának. Csak a tárgyakkal, az eszközökkel, és a kultúrával való aktív 
kapcsolatok révén alakulnak ki a gondolkodási műveletek, a kreatív személyiség 
tulajdonságai. Ha a tárgyi és személyi feltételek adottak, akkor a jó adottságokkal 
rendelkező tanulóban a többi tantárggyal való kapcsolatok révén megindulhat a 
tehetség fejlődése. Ehhez persze még szükséges néhány feltétel, mint a szakmai 
igényszint, a tanulói motiváció, a tárgyi feltételek megléte és egy hozzáértő, kreatív 
pedagógus is. Ebből a négy pillérből ha csak egy is hiányzik már nem lesz 
harmonikus a tehetség gondozó és fejlesztő tevékenységünk. 

A most megnyitandó kiállítás közös jellemzője, hogy a kiállító művészek 
valamennyien kötődnek az újhelyi Kossuth Gimnáziumhoz. Két kivételtől eltekintve 
mindegyikük ebben az iskolában érettségizett, s itt kapott indíttatást felsőfokú 
művészeti tanulmányai megkezdéséhez. A kiállítók közül nyolcan rajztanárként élik 
életüket és tovább hagyományozzák az örökségül kapott értékeiket.  

A kiállító művész-tanárok közül Sebestyén Ágnest  mutatom be először, mert Ő 
diákja és több  mint három évtizeden át tanára is volt a Kossuth Gimnáziumnak. 
Nagyon sok érdeklődő és tehetséges tanítványt indított útjára. Tanítványainak rajzai, 
grafikái, metszetei díszítő elemei voltak az iskolai kiadványoknak. A rajz szakkör 
éves munkájának bemutatását szolgáló kiállítások ünnepi pillanatokat jelentettek az 
iskola életében. Sebestyén tanárnő pedagógus tevékenysége az egyetlen példa 
számomra az általam belátható idő intervallumon belül, akinek tehetséges 
növendéke a művészi ábrázoláson kívül másik szaktárgyából is kimagasló 
eredményt produkált, az OKTV-n földrajzból a 7. lett. Íme a talentumok egymásra 
gyakorolt jótékony hatása. Ágika 1968-tól tagja a tokaji művésztelepnek és a 
Rajztanárok Zempléni Alkotókörnek. Egyéni és csoportos kiállítások aktív 
résztvevője. 

Dávidné Petik Margó az ötvenéves érettségi találkozójára készül. Rajzszakos 
tanárként közel négy évtizedig tanított a Kazinczy és Lavotta Művészeti Iskolában, 
évtizedekig szervezte újhely és körzete vizuális kultúra munkaközösségének szakmai 
munkáját, versenyeit. Régebben a plasztika vonzotta, újabban a pasztell és az 
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akvarell a kedvenc kifejezési eszköze. Ő is tagja a Rajztanárok Zempléni 
Alkotókörének,  nagyon sok egyéni és csoportos kiállítás résztvevője. 

Petrasovszky Mária híres ujhelyi festő család leszármazottja. A Petrasovszky 
család kvalitásait meghatározó gének domináns jellemzői lehetnek a 
leszármazottaiknak. Mária az érettségi után magyar- orosz -rajz szakos tanárként 
végzett Egerben. Veszprémben tanított 1999-ig. Főiskolás korától szívesen vett részt 
hazai és külföldi művésztelepeken, csoportos és egyéni kiállításokon. Nyugdíjba 
vonulása óta intenzívebben fest. 2002-ben portréira Nívó díjat kapott. 

Frimmerné Ihnáth Mária érettségije után a Comenius Tanítóképző Főiskolán 
folytatta tanulmányait, rajztanári diplomát a nyíregyházi főiskolán szerzett. Tovább 
bővítette ismereteit a Képzőművészeti Főiskolán folytatott kétéves felsőszintű 
rajztanári továbbképzésen. A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
tanára volt. Alapító tagja a Nyírbátori Stúdiónak és a Zempléni Rajztanárok 
Egyesületének. Képeinek témájául gyakran választja a Zempléni táj kimeríthetetlen 
szépségeit. Rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vett rész műveivel bel-és 
külföldön egyaránt. 

Matuscsák Sándorné, Jobbágy Erika érettségi után a győri Tanítóképző Főiskolán 
szerzett tanítói diplomát. Gyermekkori álmát beteljesítendő folytatta tanulmányait 
Nyíregyházán, ahol rajz szakos, majd rajz mesterszakos oklevelet szerzett. 
Szerencsen a Bolyai János katolikus iskolában tanít, 10 éven át vezette a térség 
rajztanárainak munkaközösségét. 2005-től tagja a Magyar Rajztanárok 
Egyesületének, 2002-től  Zempléni Alkotó Körnek. Egyéni és csoportos kiállítások 
aktív résztvevője, szívesen vesz részt az alkotótáborok életében. 

Mohácsi Gáborban Hornai Lászlóné tanárnő ismerte fel a szunnyadó tehetséget, 
amelyet a későbbiekben tovább építgettek itt a gimnáziumban Sebestyén tanárnővel. 
Gábor minden lehetőséget kihasznált arra, hogy tanuljon, tagja volt a művelődési 
központ képzőművész alkotókörének is. Sokféle technikát tanult, első sikerét még 
gimnazistaként egy linómetszet sorozattal érte el. Nyíregyházán szerzett 
matematika-rajz szakos tanári oklevelet. Felsővadászon tanított, majd az encsi 
tanács művelődésügyi felügyelője lett, végül pályát változtatott, a Rendőrtiszti 
Főiskola elvégzése után bűnügyi nyomozó lett. Gyerekkori szerelméhez, az 
alkotáshoz máig hű maradt. Főleg az emberábrázolás, a portrék és a tájfestészet 
érdekli. Gyakori résztvevője egyéni és csoportos kiállításoknak. 

Hegyessy Gábor 1983 –ban érettségizett, majd a debreceni Kossuth Egyetemen 
szerzett biológus-ökológus diplomát. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum 
munkatársa. Kutatási feladata Magyarország északkeleti tájain a bogárfauna 
feltérképezése. Munkásságáról nagyon sok írásos beszámolót, dolgozatot készít, 
melyeket tudományos folyóiratokban jelentet meg. A dolgozatok  ábráit maga 
rajzolja, az összefüggéseket természethű  illusztrációkkal látja el. Portrékat készít 
bogarakról, csigákról, madarakról, melyek éppoly fontosak környezetünk 
háborítatlanságának megóvása miatt, mint a sokszor lelki békét jelentő vizulis 
esztétikai neveltetésünk. 

Varga Ildikó 1985-ben érettségizett.  Tanulmányait a sárospataki Tanítóképző 
Főiskolán folytatta, majd az egri főiskola következett, ahol rajz szakos tanári 
képesítést szerzett. A Jókai iskolában tanít, tanítványaival a művészet szépségeit és 
az alkotás adta örömöt próbálja elfogadtatni. Tagja a Rajztanárok Zempléni 
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Alkotókörének, Számos  kiállítás résztvevője. Olaj technikával dolgozik, témái a tájak 
és a lakókörnyezet, valamint a csendéletek. Alkotásait akkor érzi sikeresnek, ha évek 
múltán egy-egy képére tekintve ugyanazt az érzést érzi, mint ami a kép elkészítését 
motiválta. 

Éles Bulcsú 1983-ban  született Debrecenben. Szakmai végzettséget a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen szerzett. Iskolánkban két évig helyettesített, de 
maradandó emléket és élményt hagyott maga után. Gyakori kiállító, szívesen 
méretteti meg magát hazai és nemzetközi kiállításokon. 2007-ben a Zempléni Nyári 
Tárlaton fődíjat, 2008-ban a Balaton Szalon Nemzetközi Biennálén dicséretet kapott. 
A festészet minden ága érdekli a portréalkotástól a tájfestészeten át a grafikáig.       

Zámné Sivák Andrea a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett. Ő lett a 
Sebestyén tanárnő utóda  1999-ben. Nyíregyházán szerzett földrajz-rajz szakos 
tanári oklevelet, majd megszerezte a környezetkultúra tanári szak mesterfokozatát is. 
Sokféle technikával foglalkozik, de leginkább a kézműves technikákkal történő 
tárgyalakítást kedveli. Újabban a mesék és gyermekversek világában szeret 
elmélyülni, ezekhez készít rajzos illusztrációkat. 

Koterle Zoltán  2003-ban hagyta el iskolánkat, s Debrecenben folytatta 
tanulmányait, biológia szakos tanár lett. Számára az alkotás a szabaidő hasznos 
eltöltését jelenti. Semmilyen művészeti előképzettséggel sem rendelkezik, amit tanult 
azt a tanáraitól tanulta, s autodidakta módon képezte magát. Széleskörű 
érdeklődését igazolja, hogy többféle technikával is foglalkozik, alkotásai között 
montázs,festmény, ceruza és tollrajz is szerepel. 

Tepliczky Balázs  2005-ben érettségizett. A Jókai Iskolából érkezve megfelelő 
muníciót és késztetést hozott magával.  Tanulmányait Nyíregyházán folytatta rajz és 
kommunikáció szakos tanár lett. Hobbiként rajzol, ezt a tevékenységet más irányú 
elfoglaltsága se tudja akadályozni. Nyugtató,  lélegeztető gép a rajzolás számára. Ha 
elfárad a vállalkozása adta feladatok  labirintusában, akkor pihentetésként rajzolni 
kezd. 

Hornyák József is nálunk végzett, majd 2011-ben felvételt nyert a Moholy-Nagy 
Művészeti  Egyetemre. Egyetemi tanulmányait formatervező szakon végzi. 
Tanulmányaiban a rajz és a plasztikai érzék fontos szerepet tölt be a kreativitása 
fejlesztésében. A tárgy tervezés számára igények kielégítését és problémák 
megoldását jelenti. Fontosnak tartja, hogy egy tárgy ne csak a vizuális élményt 
gazdagítsa, hanem funkcionálisan is segítse mindennapjainkat. 

Majoros Fanni  2011-ben érettségizett, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem 
építész karának harmadéves hallgatója. Komolyabban csak négy éve foglalkozik 
rajzolással, elsősorban belső terek rekonstruálása, épületek külső és belső 
ábrázolása a kedvelt témája. A szobrászat is közel áll a szívéhez, mely az 
alaptanulmányainak egyenes következménye. A színek segítségével szeretné 
kifejezni érzéseit, gondolatait, ezért valószínüleg  a festészet  komolyabb 
megismerése és művelése felé vezet az útja. 

Mizsák Marcell 2013-ban érettségizett, jelenleg a Miskolci Egyetem gépészmérnök 
szakos hallgatója. Már pici gyermekkorától rajzol, fest, első emlékei a színes 
ceruzához kötődnek. Tanulmányai miatt kevesebb ideje marad a hobbi szintű 
rajzolásra, de rengeteg műszaki rajzot kell készítenie, aminek színvonalán 
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meglátszik a rajzos véna. Csodálatos tervei vannak, szeretne világot látni, s egyszer 
gazdag lenni Azt kívánom, hogy minden terve teljesüljön. 

Hegedűs Panna 2012-ben érettségizett, s a természettudományos tárgyakat 
kedvelte. Panna pályája is jó példája a az egyénben fellelhető tehetségmorzsák 
egymásra gyakorolt jótékony hatásának.  Orvostanhallgató, kikapcsolódásképpen 
rajzol, festeget, nem mellesleg az OKTV-én biológiából 2012-ben a kilencedik lett. 

Bodrogi Zsombor, 2010-ben érettségizett. Egerben, majd a nyíregyházi főiskola 
képi ábrázolás szakán tökéletesítette korábban megszerzett ismereteit. 
Pályaválasztását atyjától örökölt tehetsége motiválta. Kedvenc műfaja a portré, amit 
leginkább ceruzával készít, de az akvarell is közel áll hozzá. Elve az, hogy nem 
élethű képeket kell rajzolni, festeni, hanem a képekkel érzéseket kell kiváltani az 
emberekben. 

Bodrogi Luca 2013-ig volt tanulója a gimnáziumnak. Kisgyerek kora óta 
kapcsolatban áll a képzőművészettel, édesapja tevékenysége inspirálja őt is, miként 
bátyját Zsombort. Igazán komolyabban –napi szinten- középiskolás korában kezdett 
foglalkozni  a rajzolással. Kezdetben grafit és szénrajzokat készített, manapság a 
festészet felé fordult az érdeklődése. Szűrrealista és absztrakt irányokat követ. 

Géczi Katalin végzős diákja a gimnáziumnak. Egerben szeretné tanulmányait 
folytatni mozgóképkultúra és médiaismeret szakon. Piciny gyermekkora óta rajzol, 
több rajzversenyen vett részt, néhányat megnyert, a megyei fordulóban egyszer 
második lett. Csak hobbinak, hasznos időtöltésnek tekinti a rajzot élethivatásszerűen 
nem kíván vele foglalkozni. 

Kaszonyi Melinda 2012-ben érettségizett, gyermekkora óta rajzol. Ő már határozott, 
pályát választott, rendészeti szakközépiskolát végzett, jelenleg a Budapesti 
Rendőrfőkapitányságon dolgozik. Csak kikapcsolódásképpen foglalkozik rajzzal. 

Kedves Vendégek, Tisztelt Jelenlévők !  

A laudáció végén még egy gondolatot szeretnék egy bővített mondatban elmondani. 
A kilencvenes évek valamelyik iskolai rendezvényén, ahol többek között a tehetséges 
gyerekekről beszélgettünk, megragadott Katona Rezsőné Györgyike 
hozzászólásának egy mondata. „A tehetség isten által adott, valamire szolgáló 
lehetőség,  melyet felismerni és fejleszteni egyformán kötelességünk. Én bizton 
állítom, hogy ebben az iskolában tehetség még nem kallódott el.” 

 

Györgyike gondolatát én is megerősíthetem. Kérem tekintsék meg a kiállítást! 


