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ELŐSZÓ

Egy festő számára talán a legnehezebb feladat, amikor önmagát szeretné a vásznon
megmutatni. Festés közben minden kis részletnek megnő a jelentősége: mit emel ki
vagy hagy kidolgozatlanul; szépíti vagy bátran vállalja a saját vonásait. Ehhez az alkotási
folyamathoz hasonló egy évkönyv összeállítása is, amit a mi esetünkben még az előző
évben festett portrénk is befolyásol.

Az iskola élő szervezet, amely – mivel él – állandóan változik is. Az idei évkönyvben
igyekeztünk még több színnel megfesteni ezeket a változásokat.

Az iskolába lépőket híressé vált öregdiákjaink üdvözlik a bejáratnál, és velük 
találkozunk a könyv első lapjain is. Múltunk képviselői mellett az oktatás jövőbeli 
lehetőségeit kutató kompetencia alapú szemlélet is megjelenik. 

Sokan dolgoznak csöndesen a háttérben azért, hogy az iskolánk működjön és szép
maradjon. Fényképeikkel ők is jelen vannak, velük is csaknem annyit találkoznak a 
diákok, mint a tanáraikkal. 

Ez a tanév volt a sporttagozat első éve, ennyi érmet még talán soha nem szereztünk
az iskola életében. Öröm megélni, hogy olyan diákok is érkeznek hozzánk, akikkel a sport
nélkül talán nem találkoztunk volna. 

Ha öregdiákként egykori iskolánkra gondolunk, akkor tanáraink is feltűnnek 
előttünk. Idén hárman búcsúztak a katedrától vagy Szegedtől, akik itt töltött éveik és
személyiségük miatt is meghatározó alakjai voltak az iskolánknak. Külföldi vendégeink
pedig nemcsak az évkönyvünket, hanem angolóráinkat is színesítették. 

Szülők és tanárok csak együttműködve nevelhetnek jól, ezt segítik a rendszeres 
találkozásaink az SZSBT estéin.

Mozaikszerű festmény ez a mi portrénk. Jól tükrözi azt a tarkaságot, amely a 
tanévünket is jellemzi. Megmutatja azt is, hogy sokan sokféleképpen vettünk részt 
a munkában. Köszönet mindazoknak, akik megteremtették és megmutatták ezt a 
sokszínűséget.

Pető Gábor SP




