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ELŐSZÓ

Az első évkönyvek Rómában születtek, ahol a pontifex maximus, a minden-
kori főpap évkönyvekben örökítette meg az egyes évek legfontosabb esemé-
nyeit. Ezt a szokást követték később a szerzetesek, akik a kolostorukban és a
környéken történt rendkívüli eseményeket jegyezték le. A mi évkönyvünk is
ennek a régre nyúló hagyománynak a folytatója.

Egy iskola életében azonban kevés rendkívüli esemény van, rendjén is való,
hogy csendes kiszámíthatóság jellemez bennünket. A rendkívüli eseményeknél
sokkal fontosabb a közös út és gondolkodás, és a belőlük fakadó új élet. A
2007/08-as tanévben ilyen új élet fakadt a gimnáziumunk és a Mester Tanoda
egyesüléséből; a Tevékeny Szeretet Iskolájában sokat tanulhattunk a Jóistenről,
a társainkról és magunkról; rendalapítónk 450. születésnapjának örömét igye-
keztünk az egész várossal megosztani; az SZSBT ülésein évfolyamonként talál-
koztunk egymással; az új könyvtár pedig még közelebb került az iskola szívéhez.

Próbálom elképzelni, hogy milyen benyomásunk támad, amikor majd ezt az
évkönyvet először a kezünkbe vesszük, végiglapozgatjuk, és keresgéljük ma-
gunkat benne. Nagyon színesnek és gazdagnak fogjuk találni, pedig nem a rend-
kívüli dolgainkat, hanem csak a mindennapjainkat örökítik meg a képek. Azért
ennyire színes és gazdag ez az évkönyv, mert mi, akikről szól – diákok, tanárok,
szülők és vendégeink – ennyire színesek és gazdagok vagyunk. Felemelő érzés
ebbe a tükörbe belepillantani.

Köszönöm szépen Károlyi tanár úrnak, hogy 
ezt a tükröt a kezünkbe vehetjük.


