
A 2018-2019-es tanévben, a rajz és vizuális kultúra tantárgyból 
érettségizettek csodálatos munkái, helyet kaptak az érettségi 
vizsgákat követően, az Abonyi Kultúra Háza kiállítótermében. Ez-
zel betekintést nyújtva a nagyközönség számára a rajz érettségi 
portfóliójába.



Az Egyedül Nem Megy Alapítvány az Abonyi Montágh EGYMI tá-
mogatásával rajzpályázatot hirdetett az “Érzékenyítő nap” alkal-
mából „EGYEDÜL NEM MEGY” címmel Abony Város oktatási intéz-
ményei számára.
A pályázat témája:
Ép és sérült gyermekek lehetséges közös programjai.
A gimnáziumi rajzórák keretében minden osztály nagy lelkese-
déssel készült a versenyre. A díjkiosztó napján érzékenyítő nap 
keretében részt is vettek  diákjaink, a fogyatékkal élőkkel közösen 
szervezett programokon. 
Díjazottjaink voltak: Gál Péter, Bárány Dávid és Urbán Boglárka.
Péterrel a Szolnok Tv interjút is készített, amelyben munkája ins-
pirációjáról beszélt.



Zomborban a Veljko Petrovic Gimnáziumban minden év január 
31-én rajzpályázatot hirdetnek a tanulók körében a dohányfüst-
mentes világért. 2018-ban iskolánk is részt vett több diák rajzával. 
Nagy örömünkre KAZINCZY TIFANI,  2018-ban érettségizett diá-
kunk 3. helyezést ért el a nemzetközi megmérettetésen. A versenyt 
rendező zombori gimnázium diákjai mellett Bajáról, Abonyból és 
Macedóniából küldtek diákok rajzokat a pályázatra. A legjobb ké-
pekből kiállítást szerveztek, melyen iskolánk négy diákjának rajza 
is látható volt (Kazinczy Tifani, Al-Taji Petra, Bárány Dávid, Urbán 
Boglárka)
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A Ceglédi Tankerületi Központ a Neumann János Egyetemmel kö-
zösen 2018. március 28-án szakmai konferenciát szervezett a ceg-
lédi Kossuth Művelődési Központban , „Neumann-galaxis” címmel, 
amelynek fő témája „A digitális forradalom kihívásai és lehetősé-
gei az oktatásban” volt. A NEUMANN GALAXIS RAJZ ÉS FOTÓPÁ-
LYÁZAT eredmény hirdetésére is a rendezvény keretében került 
sor. A díjakat Fodor Gábor Tankerületi Igazgató  és Pölöskei Gá-
borné helyettes államtitkár adta át, ünnepélyes keretek között.
A 2. korcsoportban, iskolánk három díjat is elhozott (1. Lengyel 
Nóra Emese, 2. Haraszti Kitti, 3. Gál Péter). Nóri és Urbán Boglárka 
alkotása a Ceglédi Tankerületi Központ 2018-as évkönyvének fed-
lapját is díszítette.
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BALOGH ÁDÁMnak, modern-kortárs kiállítása nyílt Cegléden  az 
Otthon kávézóban, nem kis sikerrel és elismeréssel 2019.12.21-én. 
Ádám stílusa, mint ahogy ő maga is, nagyon egyedi. Extravagáns, 
formabontó, színes, átlagtól eltérő, leginkább az avantgard stílus-
jegyek ötvözete. Fauv, expresszionista, naiv-art, de a napjainkban 
divatos pop- illetve street-art is fellelhető benne.



2020 telén, a Bihari János  Alapfokú Művészeti Iskola zongora 
tanszaki hangversenyén, egyfajta összművészeti alkotásként he-
lyet kapott HARASZTI KITTI kiállításának megnyitója is, ezáltal be-
mutatva a művészetek több oldali jelenlétét egy alkotóban.
Munkái többnyire elvont tartalmúak, elgondolkodtatóak, némi-
leg szürreálisak. Témái szerteágazóak. Felfedezhető benne egy-
fajta gyermekiesség, de ugyanakkor realista módon próbál valós, 
illetve irracionális témákat ábrázolni . 



Nagy büszkeségünk LENGYEL NÓRA EMESE, aki gimnáziumi évei 
alatt, hatalmas sikerrel, töretlen szorgalommal és kimagasló ered-
ményekkel vesz részt különböző rajzos, és kézügyességet igénylő 
versenyeken.



2020 tavaszán, a Covid-19 első hullámában, váratlan csapásként 
érte a diákokat a hirtelen, digitális tanrendre való átállás. Ebből 
kifolyólag, első online tanóránk témája: „ A digitális oktatás lehe-
tőségei, avagy „ így élem meg az elmúlt időszak eseményeit”. A 
rengeteg fantasztikus munkából, kisebb ONLINE KIÁLLÍTÁSt ren-
deztünk az egyik közösségi oldalon, nem kis sikerrel.




