
 
 

 

 

 

 

 

TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0040. számú, „Gimnáziumból az 

egyetemre” című projekt 

 

Helyszín: Eötvös József Gimnázium  

Résztvevők száma (jelenléti ív mellékelve): 15 fő  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

A diáknap a diák-király választás eredményének kihirdetésével kezdődött 8.00 órakor, 

délelőtt modern-tánc bemutatót láthattak a diákok, majd osztályonként fakultatív 

programokon vettek részt. A programok közül kiemelném a legnépszerűbbeket: tudományos 

előadás, filmnézés, teaház, foci. A "Gólya" avatás 15:00 órakor kezdődött. Nagy izgalommal 

készültek kis mentorált gólyáink az osztályok bemutatkozására. Idén is nagy sikert arattak.  

A linken a képek megtalálhatók.  

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/galeria/131011_golyaavatas/kepek.htm  

Juhász Attila fotóművész a sztárok fotósa fényképkiállítása nyílt meg 2013. november 7-én a 

díszteremben az Eötvös szivárvány kulturális rendezvény keretében. A kiállítás anyagát Pitti 

Katalin operaénekesről készült fotók és plakátok alkották, melyek készítéséről a fotóművész 

és a modell operaénekes művésznő közös élménybeszámolót tartott.  

A kiállítás több hétig az iskolában maradt. A művésznő a tatai zeneiskolában is tanít.  

Esemény/program: „Balladás énekek” Szvorák Katalin és Petrozsényi Eszter műsora 

Időpont: 2013. 11. 21.  

Helyszín: díszterem  

Résztvevők száma (jelenléti ív mellékelve ): 17 fő  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

Petrozsényi Eszter színművész és Szvorák Katalin népdalénekes az Eötvös-szivárvány 

programsorozat keretében látogatott el iskolánkba. Előadásukban a közönség a Kárpát-

medence balladakincséből hallhatott válogatást.  



 
 

 

 

Igazi művészi élményt jelentett, hogy a művek nemcsak prózai, hanem megzenésített 

formában is elhangzottak, mindez elősegítette a diákok irodalmi és zenei ízlésének formálását, 

érzelmi intelligenciájának fejlesztését.  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

Intézményünk kiemelt eseményei közé tartozik a szalagavató ünnepély, amely a családok 

életében is emlékezetes alkalom. A végzős évfolyam egyik osztályfőnöke avatóbeszédet 

mond, a 11. évfolyam tanulói ünnepi műsorral köszöntik az ünnepelteket. Az est fénypontját a 

szalagavatós táncok jelentik, amelyeknek a bemutatására a diákok több hónapig készülnek.  

Ez az esemény is jó alkalmat jelentett a mentoráltak családtagjaival való találkozásra.  

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/galeria/131214_szalagavato/kepek.htm  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

Intézményünk kiemelt eseményei közé tartozik a szalagavató ünnepély, amely a családok 

életében is emlékezetes alkalom. A végzős évfolyam egyik osztályfőnöke avatóbeszédet 

mond, a 11. évfolyam tanulói ünnepi műsorral köszöntik az ünnepelteket. Az est fénypontját a 

szalagavatós táncok jelentik, amelyeknek a bemutatására a diákok több hónapig készülnek.  

Ez az esemény is jó alkalmat jelentett a mentoráltak családtagjaival való találkozásra.  

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/galeria/131214_szalagavato/kepek.htm  

Időpont: 2014. 01. 31.  

Helyszín: sportcsarnok  

Résztvevők száma (jelenléti ív mellékelve ): 20 fő  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

Intézményünk névadójának tiszteletére rendezzük minden évben az Eötvös-napot. 

Hagyományainkhoz híven az ünnepi műsort a 11. évfolyam egyik osztálya állítja össze és 

adja elő.  

Ebben az évben a 11. F osztály tanulóinak színvonalas műsorával kezdődött a megemlékezés. 

Ebből az osztályból többen is részt vesznek a „Gimnáziumból az egyetemre” pályázati 

programban. A színvonalas műsor hozzájárult ahhoz, hogy a nézőként jelen lévő mentoráltak 

árnyalt képet alkothassanak Eötvös József életéről, munkásságáról és alkotói tevékenységéről.  

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/galeria/140131_Eotvosnap/kepek.htm  

Esemény/program: „Ablak az égre” – beszélgetés Kálloy Molnár Péter színművésszel  

Időpont: 2015. 02. 18.  



 
 

 

 

Helyszín: díszterem  

Résztvevők száma (jelenléti ív mellékelve ): 16 fő  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

Kálloy Molnár Péter színművész az Eötvös-szivárvány programsorozat keretében látogatott el 

iskolánkba. A művész úr a diákok által megfogalmazott kérdések alapján beszélt életének 

fontos állomásairól, hivatásának szépségéről és nehézségeiről egyaránt. Mindez hozzájárult 

ahhoz, hogy a diákok reális képet alkothassanak a művészlétről. A kötetlen hangvételű 

interjút megzenésített versek előadása kísérte, ami emlékezetes élményt jelentett a 

mentoroknak és mentoráltaknak egyaránt.  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

A kollégisták mindig nagy várakozással tekintenek erre a programra.  

A Télapó jöttét megelőzte egy játékos vetélkedő, melyet ebben az évben a 4-es csoport 

szervezett.  

A diákok nagy buzgalommal tisztították ki cipőjüket, dalokkal készültek a Télapó fogadására, 

aki krampuszai kíséretében meg is érkezett és minden szobában átadta ajándékait.  

Iskolánk angol munkaközössége szervezi a hagyományos karácsonyi partyt, melyet mindig a 

Díszteremben tartunk. Diákcsoportok kis műsorral készültek, asztaltársaságok hoztak 

maguknak süteményt, teát az iskola biztosított. A műsor vezetését egy diákok vállalta 

(természetesen angol nyelven). Feladatát kitűnően oldotta meg. Jól szórakoztunk, a végén 

közösen énekeltünk.  

Összefoglaló az eseményről/programról:  

A revizor – bemutató előadás. Gogol darabjának a mai viszonyokra aktualizált feldolgozása. 

A polgármestert játszó Hegedűs D. Géza és Hlesztakovot alakító Lengyel Tamás alakítása 

volt a legemlékezetesebb.  

A beiskolázásnál hagyomány, hogy az AJTP programban (és a mentoros programban) 

résztvevő diákok külön fogadják és tájékoztatják a programba belépni kívánkozókat. Ez a 

rendezvény a felvételivel együtt kétnapos esemény, ahol a beérkező diákok a kollégiumban 

kapnak szállást.  

Riz Szabolcs mentorált élménybeszámolója a veszprémi Pannon Egyetem Informatika 

karán tett látogatásról  

A Mentor program keretein belül, a tavasz folyamán, meglátogattuk a veszprémi Pannon 

Egyetem Informatika karát. A meleg fogadtatást követően egyből elkezdődött az ismerkedés 

egy szenzoros robottal.  



 
 

 

 

A szerkezet speciális legóból épült, különböző érzékelőkkel, például fényérzékelővel és 

motorokkal volt ellátva. Egy számítógéppel és egy mozgásérzékelővel volt összekötve, így 

mozdulatainkkal irányíthattuk a kicsi robotot. Két pályán lehetett kipróbálni, az egyik egy 

körpálya volt, amin egy kört tenni kellet, miközben mérték az időt. A pálya szélét színes 

csíkok jelezték, amit a robot érzékelője látott, így ha valaki lement róla, az hibapontot kapott.  

A másik pályán volt négy színes terület, ezekre kellett rávezérelni a járművet, majd egy 

kivetítőn felvillanó kérdésre kellett helyesen válaszolni.  

A szerkezetet a karunk mozgatásával lehetett irányítani, úgy hogy a bal kezünkkel a bal oldali 

motort szabályoztuk, még a jobbal a jobbat. Kezünk kinyújtásával adtunk gázt, ha behúztuk, 

akkor hátrafelé ment.  

A következő érdekesség egy program volt. Ez a program egy képfelismerő szoftver, ami egy 

adatbázis segítségével kért le anyagot az internetről, a mi esetünkben csokikról.  

Ezek után ellátogattunk a Csillakapu forgatására is, a helyiség tele volt mindenféle járó, 

repülő, táncoló figurával. Az egyik ilyen egy hexabot volt, ami kísértetiesen hasonlított az 

előbb említett sorozat Replikatoraihoz. Az egyik kis fickó örömében jógaszerű 

táncmozdulatokat hajtott végre, amihez megnyugtató zenét is játszott. Majd jött mindenki 

kedvence a quadrokopter, egy négyrotoros, apró helikopter, amit mindenki kipróbált, majd 

levonta a következtetést, nem lesz pilóta. Volt egy radar vezérlésű négykerekű is, ami jött 

ment a lábunk alatt. Sajnos a focizó robotok meccse elmaradt.  

Később megtudtuk, hogy az EKG vonal igazából több csíkból áll össze, és ezért rengeteg 

tappancsot kell tenni a paciensekre. Hogy ezt az eljárás megkönnyítsék, kifejlesztettek egy 

atlétaszerű, csatlakozókkal ellátott felsőt, amire csak rá kell dugni a kábelt a megfelelő 

helyen. Ezzel megkönnyítve az orvosok és a betegek életét.  

Sok érdekességet tudtunk meg a fény természetéről is, hogyan lehet keverni a színeket. Egy 

irodában azt is meg mutatták, hogyan befolyásolja a megvilágítás színe a tárgyak kinézetét. 

Ha UV fénnyel világítanak, minden a mi neon árnyalatú elkezd ragyogni.  

A végén felvittek minket a legfelső emeletre, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílt Veszprém 

városára. Természetesen a fényképezkedés elmaradhatatlan volt.  

Riz Szabolcs  

13. F osztályos mentorált  

Készült: Tata, 2015.03.21.  

Ádám Árpád 

projektmenedzser 


