
A tanév  
krónikája

AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI

26 A tanári kar Kalazanci
Szent József ünnepén
szentmisén vett részt.

27A tantestület alakuló 
értekezletet tartott.

28Javítóvizsgák voltak 
az iskolában.

30A tanárok lelkinappal 
készültek az új tanévre a
zöldfási lelkigyakorlatos

házban.

31A  pedagógusok tanév-
nyitó értekezlettel kezdték

meg a 2007-2008-as 
tanévet.

Augusztus

Legyen időd a munkára – ez a siker ára.
Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája.
LEGYEN IDŐD A GONDOLKODÁSRA – EZ AZ ERŐ FORRÁSA.
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez isteni kiváltság.

Régi ír áldás



2Megérkeztek a kollégis-
ták. A 17 órakor kezdődő
Veni Sanctén az új igaz-

gató, Pető  Gábor SP volt 
a főcelebráns.

3Megkezdődött a 245. tan-
évben a tanítás.

7Az első pénteki szentmi-
sén bemutatkoztak a pre-

noviciátus jelöltjei.

14Az igazgató helyetteseivel
az új diákok szüleinek tá-
jékoztatást tartott az év-
nyitó szülői értekezleten.

22A Szent Gellért-napi Ifjú-
sági Találkozón a 9. évfo-

lyam képviselte 
az iskolánkat.

2223A Kalazanci Szent József
születésének 450. évfor-

dulójára kiírt Piarista Játé-
kokat iskolánk rendezte.

25Placid atya A túlélés lehe-
tőségei címmel tartott

előadást.

2630A 12. évfolyam
osztálykiránduláson 

Horváth Tibor és Mészáros
Ferenc osztályfőnök veze-

tésével Erdélyben,
a Székelyföldön járt.

Szeptember
58

39. A kapu választ, nem az ember.
40. Ne gyümölcseiről ítéld meg a fát, se műveiről az embert; ezek rosz-
szabbak is, jobbak is lehetnek nála.
41. Semmi se épül sziklára, minden csak homokra épül, de a mi dolgunk
úgy építeni, mintha a homok szikla lenne…

Jorge Luis Borges: Töredékek egy apokrif evangéliumból

A 12. évfolyam Somlyó-nyeregben.

A végzősök. Kordás László, Komáromi László, Cseke Balázs, 
Szupera Péter 12.b

Veni Sanctén a hetedikesek. Hátul Hajdu Roland, előbb Karsai Őrs, Buczkó Dániel, Kopniczky Márk,
Bauer Dávid, Göttlinger Gábor, elöl Dogan Can Ferenc, Stefán Máté, Androletti Péter, Farkas Péter

Egy túlélő a hitéről 
mesél.

Placid atya 

A Veni Sancte. Maróti Balázs 12.b, Szegheő József SP, 
Pető Gábor SP igazgató, Németh Attila SP



5Az aradi és pesti kivégzés a
nemzeti mitológiában 

címmel Dr. Velkey Ferenc 
docens (DTE) tartott elő-

adást az 5-6. 
tanórában.

6A 8.a osztály koszorúzott a
városi ünnepségen 

az iskola képviseletében.

9A házi mezei futóbajnok-
ságot rendeztük meg.

1213Az iskolai dolgozói 
Kalocsára kirándultak.

18Az iskola énekkara koszorú-
zási ünnepségen vett részt a

Dugonics-szobornál, az is-
kola névadójának születés-

napjára emlékezve.
Leél-Őssy Csaba 12.a osz-
tályos tanuló a Dugonics

Társaság Ifjúsági Tagozata
elnökeként mondott mél-

tató beszédet.

19A labdarúgó-házibajnokság
őszi fordulójának 

mérkőzéseit játszották.

22nov.4Hosszú őszi szünetet 
tartottunk.

2225A tantestület tagjai 
Kárpátalján, a Vereckei-

hágón, Munkácson, 
Beregszászon és a Fekete-

és a Fehér-Tisza 
összefolyásánál jártak.

2627A kecskeméti Piarista 
Pedagógiai Napokon volt

a teljes tantestület.

Október
59

E levelet a hegytetőn találtam, 
Hóban feküdt, az erdőhöz közel, 
Fákról hullt gyémántporral beszitáltan. 
Míg zöld volt, írni rá nem lehetett. 
De hogy megbarnult, megkeményedett: 
Az írás felcsillámlik rajta, 
S tűnődvén, lelkem elsóhajtja: 
Kellett a dér, a tél, a hóvihar, 
S a zúzmara, a zordfényű palást, 
Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar.

Reményik Sándor: Egy téli tölgylevélre

Hallgatóság az aradi vértanúk emléknapján. Bauer
Dávid, Kopniczky Márk, Karsai Örs, Gábor Bence, Szupera

Péter 7.a

Szerencse fel! Az aknaszlatinai
sóbányában Nagy Mariann, Be-
liczai Kinga, Serényi Tamás, Pető

Gábor SP és Sík Péter 

Az előadó: Velkey Ferenc

A Vereckei-hágó em-

lékm ve előtt. Nagy

Mariann, Pető Gábor

SP, Dékány Zoltán, Papp
Attila, Simon 

Zsuzsanna, László Imre,
Serényi Tamás 
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6Az iskola helyesírási verse-
nyének feladatlapját az is-

kola minden tanulója
megírta. 

10A nyílt napon sok érdek-
lődő látogatott az isko-

lánkba.

23A végzősök a szalagtűző
szentmisén kezdtek bú-

csúzni az alma matertől.

24A Karolina és a piarista
gimnázium közös szalaga-

vató bált rendezett.

29dec.2Az idei partrocíniumi ren-
dezvénysorozatot a rend-
alapító születésének 450.

évfordulója tiszteletére
szerveztük meg.

November

Nemes ősöknek méltó sarja voltál,
Nemes volt lelked: jóság, szeretet,
Nem kard kellett neked, de tiszta oltár,
Hol áldozatul hoztad szívedet
És ez a nagy szív tele égi tűzzel
Világosít és száz kétséget űz el.

Juhász Gyula: Kalazanti Szt. József emlékezete

A sporttagozatot hirdető szóróanyag

Vár az „iskolabusz”. Az iskolát, a 450. évfordulót hirdető reklám  a helyi járatú buszon.

A végzős 12.a osztály.
Leél-Őssy Csaba, 

Márta Zsolt, Vlocskó Márk, 
Maróti Balázs, 

Gonda Áron, Csókási Sándor, 
Fű Péter, Podolcsák Balázs, 
Balog István, Virág Kristóf

Az iskolai nyílt nap
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Jelkép a szalagtűző szentmisén.
Pető Gábor SP igazgató úr kezében a paprikafüzér 

Koccintásra várva. Vida-Szűcs Imre,
Kordás Péter, Virág Kristóf, Szrenka
Gábor, Fű Péter 12.a

Latin táncbemutató.  Gémes József 
és Gonda Áron 12.a  partnereikkel 

A patrocíniumi 450 perces foci és a
szurkolók. Podolcsák Balázs, Virág Kristóf

12.a, Pataki Gergely, Dömsödi Dániel 9.a 

Tolcsvay-koncert 

Szalagtűzés. Leél-Őssy Csaba 12.a, Horváth Tibor,
Mészáros Ferenc osztályfőnök úr, Kávai Gábor 12.b
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1A szokásos adventi 
áhítatra idén a Dómban 

gyűltünk össze.
Az iskolában középiskolai

kézilabdatornát 
rendeztünk.

2Az ünnepi szentmisének a
dóm adott helyszínt. 

A főcelebráns, Perlaki 
Flórián atya tartotta a

prédikációt.

4A kosárlabda-házibajnok-
ság I. fordulóját rendeztük

meg.

6A kosárlabda-házibajnok-
ság II. fordulója

9A templom közösségéhez
tartozók gyermekeit meg-

látogatta a Mikulás.

11A kosárlabda-házibajnok-
ság III. fordulója volt.

1516A Piarista Kupa 
mérkőzései zajlottak.

20Az osztályközösségek dél-
utáni osztálykarácsonyo-

kon ünnepeltek.

21Az iskola tanulói hagyo-
mányos karácsonyi 

koncertet tartottak.

22Küldöttség vitte el a DÖK
szervezésében gyűjtött

adományokat 
Nagykárolyba.

December

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 
S a porszem képtelen felfogni az eget?

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed: 
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne. 

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

Angelus Silesius: Karácsonyi párversek 

Karácsonyi koncert

Karácsonyi versek. Molnár Bálint

10.a és Gajdos István 11.a, 
Balla  Tibor Bence 9.b,

a  színjátszó kör előadásának szereplői

A karácsonyi koncert és hallgatósága. 
Varró Péter, Lévai Benedek 8.a, 

Bujdosó Hajnalka tanárnő, 
Dobrai József, Szakál Márk, 

Varjasi Balázs, Kalocsai Tibor, 
Bartók Csaba, Korda Máté, Stefán Márk 8.a
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Január

Ne várj nagy dolgot életedbe,

Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök.

Reményik Sándor: Csendes csodák

Szóval az első napon a
Hór-völgyében halad tunk
felfelé, ahol is a híres bar-
lang, a Suba-lyuk rej lik.
Megostromoltuk a völgy
oldalában maga san fekvő
(nem is olyan nagy) bar-
langot, majd ferge teges
hógolyócsata bon -
takozott ki. Lövedé keink
nemcsak egymást céloz -
ták, hanem az "őspasit,
ősnénit és ősgyer meket"
ábrázoló, kissé primitív
tan-dom bor  művet is. 

Bizonyos testrészek
voltak a célok… Az így
kezdődő, kényelmes Hór-
völgyi gyaloglás 5-6 kilo -
méter után aztán 45
fokos emelkedésbe csa -
pott át: hiába volt a ra -
gyogó kék ég, a
zúz marával vastagon fe-

dett faágak hungaro cell-
bája, később már min-
denki csak az izmaira,
tüdejére tudott gondolni
a kaptatón. De jutalmat is
kaptunk a nagy küz de le -

mért: az Ódor-vár szikláin
elfogyasztott ebéd köz -
ben szemünk nem tu dott
betelni a napsütötte,
hóföd te Bükkalja hullám -
zó lankáinak szépsé gé vel.

Este aztán Beliczai
tanár nő milánói makaró -
ni ja várt minket otthon,
majd a meleg zuhany,
este pedig a Serényi
tanár úr által vezetett fer -

HÓ, HÓ, HÓ, HAHÓÓÓ! 
Téli túra a Bükkben

24Diákjaink a téli gyalogtú-
rán Német Attila tanár úr
vezetésével Bükkzsércen

jártak.

26Az iskola sítúrázói Dékány
Zoltán tanár úr szervezé-
sében ausztriai sípályán

hódoltak a téli sportnak.

81515 diák és 3 felnőtt érke-
zett Wolff atya vezetésével

Brühlből.

18Az iskola megrendezte
évi, hagyományos alapít-

ványi bálját.

Iskolánk 22 diákja és 4 tanára 2008. január 2. és 5. között nekivágott a mesz-
sze fekvő Bükk-hegység lankáinak. Vonattal, ill. mikrobusszal értük el Bükk-
zsércet. A plébánia és a nemrég mögé épített új szárny piarista kulcsosházként
működik immár jó pár éve, várván a hegyek közé vágyó diákokat, tanárokat,
öregdiákokat. Mi három éjszakát is töltöttünk ott, így két teljes napunkat gya-
loglással tölthettük. A Mezőkövesdtől kb. húsz kilométerre északra fekvő pici
falucska ún. zsákfalu: a helység északi végén az országút véget ér, és a Bük-
kalja 5-600 méteres dombos-hegyes vidéke következik. Az első napi nagyobb
túránkat megáldotta az ég: egy nappal odaérkezésünk előtt ugyanis az addig
fekete Bükkben leesett 10-20 centi hó. Káprázatos érzés volt a szikrázó napsü-
tésben taposni a sokszor még szűz havat!

A bogácsi fürdőben



64 22A magyar szakos tanárok
irodalmi délutánt szer-

veztek a Magyar Kultúra
Napján. Esterházy Péter

író tartott előadást, felol-
vasást a tanulóknak, és

este beszélgetett a tantes-
tülettel. Bujdosó Hajnalka

tanárnő és Németh Attila
tanár úr volt a házigazda.

Néhány háziverseny ered-
ményét is ekkor hirdettük

ki: a versíró pályázatot 
Podolcsák Balázs 12.a, a
novellaíró pályázatot Tó-

biás Roland 12.b osztályos
tanuló nyerte meg.

25A diákok megkapták a fél-
évi bizonyítványt.

26Írásbeli felvételi zajlott az
iskolánkban.

28Házi nyelvi fordítóverseny
megrendezése

31Az iskolai humorfesztivált
a 11. b osztály előadása

nyerte meg.

ge teges játék a közös te -
rem ben. Nem kellett le-
fekvés után ringatni a
társaságot… 

Másokat viszont kel -
lett volna: haj nal tájt
ugya nis ijesztő za jok ra
ébredtünk, amelyek az
ereszből és a padlásról
származtak. Egy idő után
kiderült, hogy pelék han-
cúroznak odafent. E me -
nyétszerű aranyos
állat kák a jelek szerint
fordítva élnek, mint mi,
em berek: ők nappal
alsza nak, és éjszaka
buliz nak. Keményen po -
gó z tak, úgyhogy az érzé-
kenyebb fülű homo
sapiensek megszen ved -
ték őket. Második túrana-
punkon követke zett az
előző napi 15 kilométe-
res „bemele gí tés” után a
Nagy Menet (NM): egy
oda-vissza jó harmincas
túrával a Bükk-fennsík
szélén fekvő Három-kőig,
majd haza. A nem cse-
kély távolságon felül
még kb. 400 méter szin-
tet is le kellett küzde-
nünk, felka pasz kodandó
a Bükk-fennsík mészkő
platójára. De mögcsinál-
tuk! Reggel nyolckor in-
dultunk, és fél kettőkor
már a Három-kő kissé
huzatos csúcsán tikkad-
tan majszoltuk fagyott
ebédünket. És vígan in-
dultunk hazafelé: mi ez
nekünk! De azért gon-
doskodtunk iz ga-lom ról

is, nehogy már minden
ilyen simán menjen: a
hazafelé tartó út felénél
ugyanis lehe tőség volt
kettéválnia a csa patnak,
egy 3- 4 kilo mé ternyi út-
szakaszra. Az egyik cso-
port azon a jelzett
ösvényen haladt, ame-
lyen odafelé is mentünk,
a másik csapat egy hosz-
szabban kanyar gó, de
végig egyértelmű, beha-
vazott betonúton ért
(volna) egy már az oda
útról ismert közös talál-
kozási ponthoz. Persze:
mi az, hogy „egyér -
telmű”? Mit jelent az,
hogy az összesen két be-
tonutas elágazás közül az
elsőnél jobbra, a máso-
diknál balra kell(ett
volna) menniük? Szóval
már sejti a kedves olvasó:

a betonutasok elkavartak
egy kissé. Talán úgy gon -
dolták, hogy a harminc ki-
lométer nem elég ne kik,
és vagányul rá kell ten niük
még hetet-nyol cat? Lehet.
Rátették. Meg csinálták.
Kibírták. (Az én idegeim is,
éppen hogy, aki Veréb
Mester rel együtt vártam
őket három órán keresztül
a mínusz öt fokban a
meg a dott talál kap ont -
nál.) Ezen szép estén még
kevés bé kellett rin gatni a
tár saságot. (Csak azokat a
peléket, csak azokat tud-
nánk fe led ni…) A túra ne -
gyedik, búcsúnapján
reg gel kitakarítottuk a
házat, majd mikro bu -
szunk kal le mentünk a pár
kilo  mét erre fekvő Bo -
gácsra, ahol a nyitott me -
den  cékben 38-40 fokos
hő  víz ben áztattuk ki fá-
radt tagjainkat, és ha ked -
 vünk támadt, mezít láb
kiug rottunk hógo lyó z ni,
majd vissza. Ez aztán a fí-
ling! Szóval: jövőre újra
nekivágunk! Hahóóóóó!

Németh Attila SP
(Piár Futár VI. évfo-

lyam 1. 3. o.)

A Suba-lyuk megtámadása

Erőgyűjtés a hóban. Zakar Máté 9.b
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Január 2. és 6. között iskolai sítúra nyújtotta meg a téli

szünetet. 53 diák és 7 tanár vett részt rajta. Idén először
lett helyszín Schottwien (Ausztria), Semmering közelé-
ben (kb. 100 km-re Soprontól). A szállást Haus zum 
Touristenben magyar vendéglátóknál (Veress Antal
tanár úr "védnöksége" alatt) kaptuk. Onnan kb. 20 perc
buszútra Stuhleckben volt a sípálya. Ekkor tanult meg

síelni 15 fő. Baleset nem történt. A résztvevők megosz-
lása osztályok szerint: 7.a 8 fő, 8.a 12 fő, 9.a 8 fő, 9.b 10 fő,
10.a 5 fő, 10.b 4 fő, 11.a 2 fő, 11.b 5 fő. Győri Ferenc,
Zsova Tamás, Angyal László, Dékány Zoltán, László Imre,
Kovács Pál, Sík Péter tanár urak kísérték a diákokat. 
A túra költsége 30.000 Ft (utazás, szállás és étkezés),
amely kiegészült a síbérlettel (11.500-23.000 Ft), a sífel-
szerelés bérlésével (4.300 Ft).

Dékány Zoltán, a sítúra vezetője

Ennek elle  né re már a
buszon meg  csa pott az a
tipikus sí tá boros érzés,
mely rög tön az elején iga-
zán kü  lön leges han gu -
latot kölcsön zött az egész
ki  rán   dulás nak. Sze ren -
 csére még vilá go s ban ér -
kez tünk meg a hely szín re,
ezért arra is volt időnk,
hogy meg ve gyük a bér le -
te ket, és meg néz zük, hol
is fogjuk töl teni időnk
nagy részét a következő
négy napban. A Sem me -
ring melletti lej tők
(Stuhleck) jó vá lasz tás -
nak bi zonyul tak. 

A 14 km hosszú, gyö-
nyörűen karban tar tott,
könnyű, középnehéz és
nehéz lesiklópályáknak
köszönhetően mindenki
megtalálta a saját síelési
stílusának megfelelőt. Ha
az ember nem sokat ült a
„hüttékben” forró teát
szür   csölve, hanem min -
den percét kihasználta a
nap nak síeléssel (esetleg
sznóbordozással), akkor
igazán jólesett vissza-
térni a szállásra, kipi-
henni a hosszú és
élményekkel tarkított
nap fáradalmait. Akinek

SÍTÁBOR

Lesiklás 
a sógoroknál

Gyerünk, utánam! Angyal László osztályfőnök úr

Síelők. Szabó Viktor, Kumi Chris 8.a, Lengyel András 9.b, Juhász Áron 10.b

Az idei sítúra január 2-án, a szokásosnál jóval ko -
ráb ban kezdődött. Nem csak az időpont, de a hely -
szín is változott, mivel idén Szlovákia helyett
Ausz triát választottuk utunk céljául. Ezen az álmos
reggelen a legtöbb emberben még fellel he tőek vol-
tak a szil vesz ter fára dalmai. 

A stuhlecki sípálya
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volt még feles le ges
ener giája, az le vezet -
het  te egy kis vacsora
utá  ni pingponggal, cso -
  csó  val vagy biliárd dal. A
reggeli és az esti kaja ál-
talában megfelelő volt
(útra magunknak cso ma -
gol  tunk a reggeliből), és
ven déglátóinkra sem
lehe tett semmi panasz:
igen otthonos környe ze -
tet teremtettek számun k ra.
Minden időt kihasznál -
tunk kedvenc téli spor -
tunk űzésére, még ez a

négy felejthetetlen nap is
kevésnek bizonyult, de
sajnos, valamikor mégis
csak haza kellett jönni.

Jövőre talán ugyanide
megyünk! És akkor már
nem főszezonban, így a
bér letek is jóval olcsó b -
bak lesznek! Kér de zős -
köd jetek azoktól, akik
voltak idén, és gyertek jö-
vőre (is)! Klassz lesz!

Csikota Péter 10.a
(Piár Futár VI. 

évfolyam 1. 3. o.)
Szusszanásnyi szünet. 

Sík Péter tanár úr, Lengyel András 9.b, Szabó Viktor 8.a 

Bujdosó Hajnalka és Esterházy Péter 

Buczkó Balázs, Girizd Lóránd 11.b

Feszült pillanat a humorfesztiválon

Esterházy dedikál. 
Esterházy és Jánk Tibor 12.b

Vendég előadóművész a 12.b produkcióján.
Kasza Olivér, Kiss-Albert Gergely 12.b, Nagy Mari-

ann tanárnő, Jánk Tibor 12.b 

A 11.b nyertes előadásának szereplői. 
Bezeg Attila, Bende Dávid 11.b
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Ne végy fel álarcot olyannal szemben, 
aki rád akar nézni.

Ismeretlen óegyiptomi elbeszélő

78Tanítási szünet volt az is-
kolában.

7A tanári lelkinapot Somfai
Béla jezsuita atya vezette.

12A terematlétikai házibaj-
nokság I. fordulóját ren-

deztük meg.

4A terematlétikai házibaj-
nokság II. fordulója

19A terematlétikai házibaj-
nokság III. fordulóját tar-

tották.

1617A IX. SzePi-kupán láttuk
vendégül a foci-

csapatokat.

23A tanáraink szóbeli felvé-
teli beszélgetésen talál-

koztak a leendő diákokkal
és szüleikkel.

25A kommunizmus áldoza-
tainak emléknapján Teleki

Júlia beszélt a diákoknak
az 1944-es délvidéki

magyar mészárlásokról.

28Az iskolai szépkiejtési
és szónoklatversenyen

mérték össze ügyességü-
ket a vállalkozó diákok.

Február

Az izlandi fotókiállítás. A kiállítást Győri Ferenc tanár úr nyitja meg.

Táncház az iskolában. Mentés Másként Trió: Ivánovics
Tünde, Lipták Dániel, Fábri Géza

Seriff (1995-2008) elment

Teleki Júlia felidézi emlékeit

A kommunizmus áldozatainak emléknapja.  Pető Gábor SP
igazgató úr, Olgyay György, 

Stefán Máté, Berta Ákos, Márai Dániel 7.a
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„Már a
gim ná zi -
u m  b a n
von   zott a
m e s    s z e
távol, tele
oro sz    lá  -

nok kal, tigrisekkel, szí -
nes bőrű embe rek kel.
Ez az álom aztán egyre
mélyebb vallási tartal mat
is kapott. A buda pesti Sa-
pientia Szer   zetesi Hit -
tudo má nyi Főiskolán
tanultam a többi fiatal
ver bitával együtt, ami -
kor felme rült, hogy kül -
földön foly tassam rendi
tanul má nyaimat. A „ten -
ge  ren túli gyakor lat”
egyéb      ként szokásos a
missziós tár sa ságban.
Amikor az elöl járók
igent mond tak, akkor

kezdtem za var ba jönni.
Valóra válik az álmom -
már nem is álom lesz,
hanem való ság gá szür -
kül... A ti zen öt órás repü -
lő úton foly   ton azt
kér    deztem magam tól,
hogy mit is keresek itt?
Az első hónap Mexi kó -
városban iszo nyatos
volt. Minden kép pen
„csi   nálni” akar     tam va la -
mit. De Latin-Ame ri ká -
ban nem ez a fontos,
ha  nem az em beri kap -
csolatok: a „lé te zés”. Az
em berek sokat be szél -
nek, de nem is ez a fő
kom  mu ni káció, ha nem a
test  be széd. A spanyol
mellett ezt is meg kellett
tanulnom... sze mi narista
fő dolga nálunk is a ta -
nu lás, de hivatásunk

miatt ilyes mire is kell
időt ta lál nunk. Nagy hé -
ten és más alkalmakkor
el vo  nu lunk egy-egy indi -
án vidékre, és ke tte  sé vel-
hármasával látogatjuk az
embereket. 

Bekopogunk a csalá -
dok  hoz, megláto gat juk
a már működő csopor -
to kat. Mindig más csa-
lád hív meg ben nün ket.
A szertartások nagyon
szépek. De van olyan is,
hogy sok fiatal világi
önkéntessel me gyünk
egy-egy helyre, ilyen kor

mi, verbiták va gyunk a
vezetők. Pre fek tu  sunk
nagyon szi go  rúan megkö-
veteli az apostol ko dó
mun kát, hogy a ta nu lás
mel lett talpra esett misszi-
ó  sok le gyünk.”

(Új Ember 
2004. 8. szám)

7Ezen az első pénteken
latin mise volt.

A III. Honvéd Hagyomá-
nyőrző Egyesület tagjai -
köztük diákjaink - tartot-

tak bemutatót az iskola
közössége előtt.

8Diákjaink közül sokan az
Árvízi cserkésznap prog-

ramjait látogatták, ill. ren-
dezték.

11Házi népdaléneklési ver-
seny volt az iskolában.

1416Iskolai lelkigyakorlat

1625A húsvéti szünet lehetősé-
get adott a felfrissülésre. 

A lelkinap vendége: 
Zabos Róbert verbita (1999-ben végzett öregdiák)

Szöget vertek belé, s ő nem sikongott,
Pedig dőlt már a vére, mint patak;
Az ég kármin kutyái ordítottak,
De ő jajszóra sem fakadt....
Nagy mester volt a mi cimboránk,
Nem kezdte ki gúny és nevetség;
Bolond a csőcselék, ha azt hiszi,
Hogy végre most megölte testét.

Én láttam őt még lépes mézet enni,
Mióta fölszegezték.

Ezra Pound: A jócimbora balladája

Március
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A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a
lélek állapota:
az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv
és a kalandvágy győzelme a lustaságon.

Albert Schweitzer

Április

A partiumi tanulmányi kirándulás csoportképe. László Imre tanár úr, Kovács Pál SP tanár úr, Gonda István,  
Sándorfi Gergő, Kustár Ferenc 10.a, Dobrai József 8.a, Varga Viktor 10.a,  Lajos István tanár úr, Ördög András 11.b, 

Markóth Imre 9.b, Szabó Viktor 8.a, Pető Gábor SP, Dékány Zoltán tanár úr,  Kállai Ákos 11.a, guggol: Pintyi Sándor 9.a, 
Kosóczky Ádám 9.b, Gonda Ábel, Bende Dávid 11.b, Pataki Máté 11.a 

Ady szülőháza 

46Az iskolai kiránduláson
Dékány Zoltán és Károlyi

Attila tanár úr vezetésével
a résztvevők a Partiumot

járták be.

8Reneszánsz koncert

12Az általános iskolás kézi-
labdatornát rendezték az

iskolánkban.

14A költészet napját szava-
lóversennyel ünnepeltük.

15A szabadtéri atlétikai há-
zibajnokság I. fordulóján

mérték össze erejüket a
diákok.

19Panel Reneszánsz rendez-
vénysorozatot szervezett

az iskola.

A máromarosszigeti egykori 
piarista iskolában.
Máté Gábor 9.b és Pintyi Sándor 9.a 
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A kaplonyi Károlyi-kriptában. Sándorfi Gergő 10.a, Kállai Ákos 11.a, Gonda István, Diószeghy Alpár, Pető Gábor
SP tanár úr, Szabó Viktor 8.a, Varga Viktor 10.a, Pataki Máté 11.a, Dékány Zoltán tanár úr, Bende Dávid 11.b, Lajos

István tanár úr, Pintyi Sándor 9.a 

A szerenádozó 12.b

22A szabadtéri atlétikai há-
zibajnokság II. fordulója

24A szabadtéri atlétikai há-
zibajnokság III. fordulója

25A szerenádozók elbúcsúz-
tak a tanáraiktól.

26A Karolina-Piár majálison
jól érezték magukat a fia-
talok. Délután a szokásos

iskolai öregdiák találkozót
tartották az intézmé-

nyünkben.

30A labdarúgó-házibajnok-
ság tavaszi fordulója 

és a rájátszás

A szerenádozó 12.a

A Panel Reneszánsz életképei
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Május

1A végzősök elballagtak.

27Az osztályok - általában
háromnapos - tanulmányi

kirándulásra mentek.

57Elkezdődött az írásbeli
érettségi vizsgaidőszak
magyar, matematika és

történelem tantárgyakkal.

13A természettudományi
csapatversenyt rendezték

meg.

1923A Zöldár 2008 rendez-
vénysorozat eseményeit

látogatták diákjaink.

28A 8. és 10. évfolyamon
kompetenciamérés volt.

Végzős diákok a szentmise előtt

A zászló átadása

A legszörnyűbb börtön egy bezárt szív.

II. János Pál pápa
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Itt valami véget ér! Saj-
nos? Végre? Most még
nem látjuk. Véget ér, s egy
új élet vár reánk. Hogy mi-
lyen lesz pontosan? Nem
tudjuk. Nem olyan, mint
amit megszoktunk: nem
lesz prefektus, aki reggel
felkelt bennünket, nem
kell 7:50-re iskolába
menni, nem lehet me ren -
geni a hétfői filo zó fia -
órákon, nem kell rettegni
László tanár úr dolgo za -
tai tól, és stúdiumok, kol -
légiumi reggeli és esti
imák sem lesznek.

Hátrahagyjuk isko lán kat,
de azzal együtt nem csak
diáktársainkat,ha    nemi g a z -
 gatónkat és ta nárainkat is:
ezt a sok furcsa, alapjában
véve mégis jólelkű em -
bert, akik elvezettek ben -
nün ket az érettségiig,
azon igyekezve, hogy a
régi cicerói mondás: az
„aurum igne probatum
est” alapján, mint nem e s -

fém, a tűz által értékállóvá
vál hassunk, és arra ta nít -
va, hogy értékeink tu da -
tá ban az élet gondjait
felelős döntésekkel oldjuk
meg. Így, ilyen emberek
segítségével és példájával
válhattunk olyanná, ami -
lye nek most vagyunk.

Mit mondhatunk, mi
vég zősök most, a bú csú -
zás kor? Számadást tart -
sunk? Még nem jött el az
ideje. Beszéljünk csak cél -
ja inkról, jövőnkről? Mene -
kü lésnek tűnne. Úgy
érezzük, várni kell az ösz-
szegzéssel, míg egyben
nem tudjuk kezelni az itt
eltöltött időt, hisz most
még nem látunk mást,
mint oda-vissza cikázó pil-
lanatképeket: az osz tály -
kirándulások hely szí ne it,
a nyári túrák élmé nyeit, a
házi ver se nyek izgalmait;
a zsi bon gó szüneteket és
az idő végtelenségének
meg ta pasztalására alkal -
mas tan órák ostorozó
per ceit.

Képek, hangulatok hal -
ma za, amit magunkkal vi-
szünk. Talán soha nem is
lesz igazán meg fo ga l -

maz  ható, mint átérezhető
az, hogy mit kaptunk a
szegedi piaristáktól,
ugyan is közöttük éltünk,
ér tékeik már a mi érté -
keink is; azonban a leg -
főbb útravaló, melyet
gim náziumi éveinkből ki-
olvashatunk, már most
nyil vánvaló. Az ember
boldogsága a Másik bol -
dog ságán át vezet, amit
csak akkor érhet el, ha
képes másokban tiszta és
nemes, vidám és felejt he -
tet len érzéseket terem teni
és másoktól hason  lókat
elfogadni. Most ezzel tá-
vozunk, ígérve, hogy a
„carpe diem” helyes értel -
me zésével igyekezünk
meg élni a pillanatokat, át-
adni magunkat annak,
amit akkor, abban a perc -
ben teszünk, és elkerülni,
hogy mindig csak a múlt -
ba temetkezzünk, vagy a
jövőbe meneküljünk.

Mit nem szeretnénk
magunk kal vinni? A belő -
lünk előtörő és iskolánk
tagjai által irántunk érzett
neheztelés tüskéit. Ezért II.
János Pál szavaival szólva:
meg bocsátunk, és bocsá -

na tot kérünk. Meg bo -
csátjuk a vélt vagy valós
sérel meket, és bocsánatot
kérünk mindenkitől, akit a
négy (illetve hat) év alatt
megbántottunk.

Most kérem, engedjék
meg, hogy Weöres Sán dor:
Villámok című ver sé vel bú-
csúzzam az év  fo lya mom -
tól, s búcsúz zam az
iskolától is, de előbb még
elmondom az utolsó ké-
résem: ne felejtsék el
meglocsolni a fát, amit a
kerítés mellett ültettünk,
mert a jegenye nem bírja
a szárazságot.

Festi száját az al -
konyat,/ A füst az útra lela-
pul/ Elfogysz a dallal:
ko cogó/ Lassú szekéren
messze szállsz./ Nev e té sed
még átrohan/ Rajtam,
mint nádtetőn a tűz!/ Ko -
csi sodat a farkasok,/ Ár -
nyé kodat éj falja föl./
Valamit itthagysz: egy si-
kolyt,/ Mint nagy rózsát az
asztalon. Köszönöm, hogy
meghallgattak!

Cseke Balázs 12.b

Tisztelt vendégeink, 
főtisztelendő piarista atyák, igazgató úr,

kedves tanáraink és diáktársaink!

Életem során, néhány
fontos epizód filmszerűen
rögzült az em lé ke ze tem -
ben, ezek közül kettőt ve -

títek most le. Első epizód:
a vizsga. Az első analízis
vizs gám történéseit per c -
ről percre vissza tudom
idéz ni. Két részből állt a fe-
leletem: az első rész a Bol-
zano-Weierstrass-tétel, a
második az sorozat volt. A
bizonyításra nem térek ki
az idő rövidsége miatt, de
akit érdekel, az ün nep ség
után keressen meg! Lelki

szemeim előtt látom,
ahogyan állok a táblánál,
Szerényi tanár úr ül az
ablak mellett a barna kö-
penyében, és komo lyan
figyel, sem milyen ér zel -
 met nem lehet leol vasni
az arcáról. Sikerült! - A si-
keres vizsga má morító ér-
zését csak átélni lehet,
elmondani nem.

Második epizód: a szü -

letés. Apás szülés volt.
Marci fiam szépen fejlő -
dött édesanyja hasában
(4 kg 36 dkg). Olyan jól
érez te magát, hogy ki se
akart bújni. Orvosi segít -
ség gel indult meg a szü-
lés. Mit tehet egy férj a
szü lészeten? Sok mindent
és mégis keveset. A vajú -
dás bizonyos szak a szá -
ban a legfontosabb

Kedves Fiúk!
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fela da tom a bódító gáz
ada golása volt. Amikor a
fáj dalmak jelentkeztek,
fele ségem szippanthatott
ebből a gázból, aminek
hatására kevésbé érezte a
fáj dalmat. Nem kell meg -
ijedni, nem fogom el me -
sél ni az egész szülést, de
egy különösen emlé ke ze -
tes pillanatot minden kép -
pen. Marci már feküdt
fele ségem hasán, én a
nevén szólítottam: ekkor
az egy-két perces baba
fel emelte a fejét, és rám
nézett. Első analízis vizsga
- első gyermekem szü le -
té se - első osztályom bal -
la gása … Igen, ti is ott
vagy tok az emlé ke ze -

temben, kitöröl he tet le -
nül. A vizsgámat én be fe -
j eztem mint osz tály főnök;
ti a tiéteket pár nap múlva
kezditek. Kívánom, hogy
az érettségin és később az
egyetemen, főis kolán
sokszor éljétek át a sikeres
vizsga má mo rító érzését!
Meg szü let te tek hat éves
vajúdás után. Nehéz szü-
lés volt, de ne ve teken szó-
lítalak ben ne teket,
emeljétek fel a fe jeteket,
és nézzetek rá a világra!
Útravalónak fo gad  játok
egyik kedvenc tör -
ténetemet.

Lábnyomok. Egyszer
valaki azt álmodta, hogy
az Úrral együtt menetelt

az úton, miközben éle té -
nek egyes jelenetei vil lan -
tak fel előtte az égbolton.
Közben két sor láb nyo -
mot látott a homokban
egymás mellett haladva.
A sajátját és az Úrét... -
Amikor az utolsó jele net -
hez érkezett, vissza tekin -
tett a lábnyomokra. És
ekkor észrevette, hogy az
út folyamán sokszor csak
egy sor lábnyom volt lát -
ható. Arra is felfigyelt,
hogy ez életének leg ke -
ser vesebb szaka sza i nál
fordult elő. Bántotta a do -
log, és megkérdezte az
Urat: – Uram, te meg í gér -
ted, hogy ha egyszer el ha -
tá r oztam, hogy követlek

téged, te mindig velem
jársz életem útjain. De
íme, a legnyomasztóbb
esetekben csak egyetlen
sor lábnyom látható. Nem
értem, hogy éppen akkor
hagytál volna el, amikor
leg inkább szükségem
volt rád. - Az Úr így felelt:
Drága gyermekem, én
sze retlek téged, és so ha -
sem hagynálak el. A meg -
próbáltatás idején, mikor
úgy szenvedtél, amikor
csak egy sor lábnyomot
látsz, akkor karjaimba vet -
te lek, és úgy hor doz -
talak...

Horváth Tibor, a 12.a
osztályfőnöke 

Még elevenen él ben -
nem az első osz tály ki rán -
du lás, amikor a Ba     la   ton-
felvidéken ba ran goltunk,
és tervben volt a Nosz -
lopy Gáspár-kilátó Hideg -
kút mellett. Ez a falutól
mintegy öt kilométerre
van. Úgy tíz kilométer
után hangzott fel a kérdés
először: Tanár úr, ugye el-
tévedtünk?! Aztán persze
- kb. húsz kilo mé ter me-
netelés után - elér tük a ki-
látót. Úgy érzem, picit így
teltek a mö göt tünk lévő
iskolaévek is. A kilá tóhoz,
melyre most föl mászni
készülünk, talán vezetett
volna rö vi debb, kevésbé
fárad t ságos út is. Tudjá-
tok, az ember sok min-

dent meg tanul élete
során. Tér ké pet, iránytűt
használni, aztán, mikor
nekilódul, sok szor érzi
úgy, hogy - bár az el-
érendő cél mu tat ja magát
- imitt-amott bi zony letér
a tervezett út ról. Amikor
2004-ben az akkori igaz-
gatóm, Szil vásy tanár úr
hosszas un szo  lására elvál-
laltam az in duló osztály
vezetését, meglehetősen
határozott el kép zeléseim
voltak ar ról, mit és hogyan
kell csi nál nia egy piarista
osz  tály fő nök nek. Aztán
sorban jöt tek az úgyneve-
zett szürke hétköznapok,
és egyre többször tapasz -
tal tam, hogy bizony a dol -
gok nem mindig úgy
van nak, ahogyan én azt
el képzeltem. Nehezen
talál tam a bölcs kom pro -
misszumok és az elvek fel-
adása közti határokat.
Nehezen találtam ma -
gam  ra az új szerepben.
Éreztem, nem hajlok, ha -

nem török. Napestig so -
rol  hatnám azokat a hely -
zeteket, melyek ala po san
feladták a leckét. És ti, fiúk,
minden bizonnyal még
tovább tudnátok foly tatni
ezt a sort. Sok időbe telt,
mire meg ér tet tem a pe-
dagógia kulcs sza vait: tü-
relem, alázat,
gon doskodás és bizony:
sze retet. Szeretet abban
az értelemben, ahogy a
tem plomban szoktuk em -
le getni. És az is sok időbe
telt, mire azt is meg ér tet -
tem, hogy nem példákat
kell követnem, hanem a
saját utamat kell meg -
talál nom az osz tály fő nök -
ség ben.

Nagy kedvencem és
pél daképem a Nyugat fo-
lyóirat szerkesztője. Iro dal -
mi működésének
ne gyed  százados ju  bi leu -
 má ra Molnár Ferenc írt kö -
szön tő so ro kat Mi
mindenre tanítja meg az
embert Osvát Ernő élete

címmel. Ennek koppin-
tása követ ke zik most bal-
lagási be széd gyanánt:

Mi mindenre tanítja
meg a kezdő osztály fő nö -
köt első osztálya...

- Tőletek tanultam, fiúk,
hogy rosszul szeret az az
osz tályfőnök, akinek sze -
re tetéből mit sem érez -
nek diákjai.

- Tőletek tanultam,
hogy azt az annyira vá -
gyott tiszteletet csak úgy
ér demelheti ki a tanár, ha
engedi látni diákjainak:
neki is vannak gyen ge sé -
gei, hibái, és azt, hogy nap
mint nap megpróbálja
ezeket legyőzni.

- Tőletek tanultam,
hogy az őszinteség nem
csak azt jelenti, hogy a
tanár soha nem hazudhat
diákjainak. De azt is, hogy
vállalja magát diákjai előtt
is olyannak, amilyen.

- Tőletek tanultam,
hogy a jó osztály fő nök -
nek nem elegendő el ma -

Kedves Fiúk!
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gya ráznia, miről szól a
világ, meg is kell tudnia
hallgatni, miről szól diák-
jai világa.

- Tőletek tanultam,
hogy a „kellő bölcsesség”,
amit mi, tanárok olyan
sok szor emlegetünk egy -
más között, azt is je len ti,
hogy nem érdemes olyan
szi tuációkat teremteni,
ami ből akár a diák, akár a
tanár nem tud emelt fővel
kijönni.

- Tőletek tanultam, hogy
derűvel szemlélni az életet
és önmagunkat, bár fáradt -
ságos, mégis elen ged he -

tetlen ahhoz, hogy ki  nyi s-
suk egymás szívét.

- Tőletek tanultam,
hogy a diák hűtlensége
nem elegendő ok a
tanár hűtlenségének iga -
zo  lá sá ra.

- Tőletek tanultam,
hogy egy elmulasztott di -
csé ret legalább akkora
hiba, mint egy rosszul ki -
sza bott büntetés.

- Tőletek tanultam,
hogy a sokat ajnározott
„következetesség”nem is
igazi tanári erény, hisz
ahogyan Kalazancius írta
egyik levelében: „Nem

ugyanolyan módon kell
min denkit elvezetni a tö -
ké letességre, hanem
kinek-kinek saját adot t sá -
gá hoz igazodva.”

- Tőletek tanultam,
hogy a jó osztályfőnök
nem csupán „edzője” a
csapatnak, aki a pálya szé -
lé ről utasítja a játékot. A jó
osztályfőnök bent van a
pá lyán, mert igazi „csa pat -
kapitány”: együtt iz zad a
csapattal, gól passzokat
ad, visszafut védekezni,
része van a kihagyott és a
belőtt helyzetekben.

Kedves fiúk, köszönöm

a leckét! Küzdeni fogok,
hogy e felismerésekből
majd tettek is fakadjanak.
Hiszem, hogy sosem késő.

Fiúk, mára a kilátóig -
ha kerülővel is - elju tot -
tunk. Másszatok fel és te -
kint setek körbe! Lássátok,
milyen a világ! Aztán in-
duljatok, mert van ten ni-
 v alótok bőven. A jó har cot
harcoljátok meg, a pá lyát
fussátok végig, a hi tet
tartsátok meg! Isten vele-
tek!

Mészáros Ferenc, 
a 12.b osztályfőnöke

Grosics Gyula mesél életéről, magyarságáról

A természettudományi csapatversenyzők I-II. A 11.a és a 7.a csapata
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Lajos István tanár úr tíz
éve, 1998 óta minden
évben megszervezi az
utat. Kezdetben Petra nő -
vér rel együtt 'Karolina-
Piár'-os kirándulás volt,
ké  sőbb - Petra nővér tá -
voz tával - a piaristák önál -
ló sították magukat. Az
öt napos utazásnak a
szom bati zarándoklat és a
Somlyó-nyergi ünnepi
szent mise a csúcspontja.
Ide mindig a csíkpálfalvi
kereszt aljával zarán do ko -
lunk gyalogosan. A zarán -
dok lat és a többszázezer
em ber részvételével tör -
té nő szentmise felemelő
élményén túl nagyon jó
érzés minden évben más
piarista iskolák diákjaival
és tanáraival is találkozni.
Az oda- és visszaúton
mind azt megnézzük Er -
dély ből, ami csak elér he -
tő. A gyönyörű Gyimesek,
a Gyilkos - és a Szent An -
na-tavak, a Békás-szoros, a

régi történelmi magyar és
szász városok: Gyu la fe hér -
vár, Nagyszeben, Bras só,
Székelyudvarhely, Csík  sze -
re da, Madéfalva, Far kas -
 laka, Segesvár, Déva, Arad
soha nem maradhat ki az
útitervből.

Miért vár haza minden
év ben Csíksomlyó? Miért

vannak rendszeresen
vissza térő diák és felnőtt
rész tvevői pünkösdi za -
rán  dokútjainknak? Na -
gyon nehéz leírni, csak
átérezni lehet azt a feled-
hetetlen élményt, amit a
Somlyó-nye regben érzünk
vé gig nézve a többezres
színes tö megen: - Meny-
nyien össze  tar to zunk! -
Hogyan dobban egy -
szerre többszázezer szív,
amitől lüktetni kezd a
hegyoldal? Hogyan lehet -
ne menekülni attól a mág -
neses vonzástól, mely a
kegytemplomba belépőt

a Szűzanya szobra felé
vonzza? Hogy lehetne fe-
ledni a végeláthatatlan za-
rándokmenetet, a zu ho gó
esőben vagy a per zselő
napsütésben áhí tat tal
imádkozó időst és egyre
több fiatalt? Hogyan le -
het ne Édes Erdély öle lé sé -
ből kibontakozni? Talán
emiatt  indulunk minden
évben itt hon ról… haza -
felé.

Lajos István

Itthonról hazafelé…
Csíksomlyó minden évben hazavár!

Az ének-zene terem ajtaján minden tanévben fel-
tűnik egy színes plakát, mely erdélyi kirándulásra és
a pünkösdi csíksomlyói búcsúra invitálja a terembe
belépő diákokat. A felhívás soha nem marad pusz-
tába kiáltott szó, mindig megtelik a busz tanárokkal,
diákokkal, szüleikkel, barátaikkal, hozzátartozóik-
kal.

A 2008-as zarándokút résztvevőinek egy csoportja a csíkpálfalvi keresztaljában, várva az indulást…
Lajos István tanár úr, Vály Bence 9.a, Sipka Bence 10.b, Szebellédi Áron 10.b, Ricz Ármin 10.b, Ermilov Alexander

9.a, Novák Tamás 8.a, Seres Imre 9.a

A Kiserdő kitakarítása - Zöldár 2008A Kiserdő kitakarítása - Zöldár 2008
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„Az élet nem az, amit az ember
átélt, hanem amire emlékezik.”

Gabriel García Márquez

JÚNIUS

Dr. Balogh Elemér előadást tart. Pető Gábor SP igazgató úr
és Balogh Elemér alkotmánybíró Játék határok nélkül

A Játék határok nélkül vetélkedő 
eredményhirdetése. 

A győztes 10.a öröme 

9Az iskola tanuló ifjúsága
megismerte a TESZI-t, 

a záróprogramon a tizedi-
kesek megosztották élmé-

nyeiket. 

A szolidaritás napja ren-
dezvényen a fogyatékos

emberek életvitelébe,
mindennapjaiba tekint-

hettek be a diákok. 
Mélyen megérintették
őket a tanúságtételek.

11A szerdai rövid mise után
a görög katolikus közös-
ség az ének ka runk kal a

templomunkban eléne-
kelte az Akathisztosz 

himnuszt.

12Nagyon jó hangulatú
tanév végi udvari koncer-

tet tartottak diákjaink
Lajos István tanár úr és 

a Mester Tanoda tanárai
szervezésében. A színját-

szó kör előadása hatalmas
sikert aratott.
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Hatkezes gitárjáték. Sallay Gergely, Szűcs Miklós, Veréb Szabolcs 10.b

Modok László elveszti a haját

13A 245. tanév utolsó taní-
tási napján Játék határon

nélkül vetélkedtek a di-
ákcsapatok.

15A tanév végén Te Deum-
mal mondtunk hálát.

1617Szóbeli érettségi vizsga-
napokon adtak számot tu-

dásukról a 12.a tanulói.

18Az új osztályok tanulói be-
iratkoztak az iskolánkba.

1920Szóbeli érettségi vizsga-
napokon adtak számot 

tudásukról a 12.b tanulói.

23A tantestület tanítási 
napokhoz köthető mun-

kája tanévzáró értekezlet-
tel zárult.

Olasz Flóra hárfán játszik



78 A színjátszó kör szabad téri elő-
adása. Bánki Tamás 11.b, Molnár

Bálint 10.a, Szászi Bátor 8.a, Szászi
Vera (vendég), Gajdos István 11.a,

Balla Tibor Bence 9.b, Novák Tamás
8.a (háttal)

Beiratkozás 

A 12. b bankettje. Kiss-Albert Gergely, Komáromi László, Kiss László, 
Mészáros Ferenc osztályfőnök úr, Faddi Norbert, Tóbiás Roland



Osztálykirándulások

7.a
Győri Ferenc of.,
Serényi Tamás

Kecskemét-Úrihegy

Utazás vonattal Kecskemétre, séta belvárosban, autóbusszal és gyalog
Úrihegyre. Gyalogtúra (6 km). A kecskeméti arborétum megtekintése után
szalonnasütés. Másnap kirándulás a Nyíri erdőbe. Gyalogtúra hazáig (8
km). Este vetélkedő. A planetárium meglátogatása után ebéd a piarista
gimnáziumban, futballmérkőzés a kecskeméti hetedikesekkel.

8.a
Zsova Tamás of.,
Lajos István

Dömös-Esztregom- 
Dobogókő

Megérkezés Dömösre, a szállás elfoglalása után gyalogtúra Prédikáló-
székre, este szalonnasütés. Esztergomi szentmise, városnézés, séta Pár-
kányba. Túra Dömösről a Rám-szakadékon keresztül Dobogókőre.

9.a
Boczor Zoltán of.,
Kovács Pál

Vác-Kemence
A váci gimnázium, noviciátus és a tanösvény megtekintése után a ke-

mencei szállás elfoglalása. Csóványosi túra. A Veresegyházi Medvefarm
megtekintése.

9.b Angyal László of.,

Vác- Vámosmikola-
Nagybörzsöny- 
Kemence- 
Veresegyháza

Váci városnézés, a gimnázium és a noviciátus megtekintése. A vámos-
mikolai plébánián a szállás elfoglalása. Túra a Börzsönyben, a Veresegy-
házi Medvefarm megtekintése

10.a
Dékány Zoltán of.,
Károlyi Attila

Dél-Erdély-Szászföld 
Ötnapos kirándulás, magyar és szász erdélyi történelmi nevezetességek

megtekintése; rövid túrák.

10.b
Németh Attila of.
László Imre.,
Minda Zoltán

Baja-Bátaszék- 
Mohács- Siklós-Bóly-
Pécs-Harkány

Történelmi helyek Dél-Baranyában, Villányban, Pécs emlékeinek meg-
tekintése.

11.b
Rácz László of., 
Sík Péter

Balatonederics
Táborverés után Balaton-parti játék, fürdés, vacsora. Vártúra Tátikára,

majd keszthelyi városnézés. A Csodabogyós-barlangban csúszós-mászós
barlangászás után ebédfőzés.

12. ab
Horváth Tibor of.,
Mészáros Ferenc of.,
Győri Ferenc

Székelyföld A Maros-völgy és a Székelyföld emlékhelyeit keresték fel a végzősök.
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OSZTÁLY KÍSÉRŐ TANÁROK OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A PROGRAM ISMERTETÉSEHELYSZÍNE(I)



Osztálykirándulások és életképek
80

A Békás-szorosban. Győri Ferenc és Mészáros Ferenc tanár úr 

Hegyre fel! Szupera Péter, Jánk Tibor, Kávai Gábor 12.b

Csíksomlyóban. Török Béla, Ördög  Bence 12.b, Győri Ferenc tanár úr, Kiss László 12.b

Az igéző szárnyalás. Maróti Balázs 12.a

Töprengők.
Virág Kristóf, Podolcsák Balázs, Bodó Bence 12.a
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Erdei túrán. Török Béla, Szrenka Tamás, Kávai Gábor, Komáromi Endre 12.b

Úton levők. Molnár Áron, Császár Attila, 
Putóczky Ákos, Androletti Péter, Rácz Kristóf 7.a  

Pihegve. Gábor Bence, Kopniczy Márk, Farkas Péter 7.a

Székely kapu előtt a 12.a  
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Nyolcadikasok a Rám-szakadékban. Hátsó sor: Kovács Máté, Szászi Bátor, Szabó Viktor, Abt Dániel, Simon Gellért, Gulyás-Oldal Viktor, Nagy Máté,Szabó Roland, Bárkányi Tamás, Stefán Márk, Petrovics László, Weeber Botond, Kalocsai Tibor, Sári Bende, Kohl Norbert, Horváth Benedek, Molnár Dávid;első sor: Pap-Takács Tamás, Rácz Márton, Dobrai József, Bartók Csaba, Maróti Kristóf, Maróti Levente, Zsova Tamás tanár úr, Holecska Ádám, Kovács Ló-
ránd, Lukács László, Horváth Benedek és Szakál Márk

Dobogó-kői kilátás. Kovács Lóránd, Kalocsai Tibor,  Abt Dániel, 

Lajos István tanár úr,  Pap-Takács Tamás, Molnár Dávid

Szalonnasütés 8.a-s módra. Kalocsai Tibor, Bárkányi Tamás, Barzó Pál, 

Horváth Benedek, Zsova Tamás tanár úr
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Szentmise előtt a 8.aA váci noviciátus kapujában. Zsódi Viktor novícius 

fogadja a 9. évfolyam diákjait és Boczor Zoltán, Angyal
László, Kovács Pál SP tanár urakat.

Túra a Csóványoson. Kunstár János, Szász Róbert, Szeri Richárd, 
Dömsödi Dániel és Pintyi Sándor 9.a
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A 9.a keresztje

Jön a 10.a. Veres Gábor, Lévai Mátyás, Maróti
Péter, Sándorfi Gergő, Bóka Ferenc, Veres Csaba

A fehéregyházi emlékmű előtt a 10.a

Solymos várának elfoglalása 
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10.b a pécsi ókeresztény romok megtekintése közben

Baján a 10.b osztályt a Finta család látta vendégül 
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Boldog gyermekek az újhelyi libegőn. Kállai Ákos és Cseke András 

A magyar-szlovák határon a 11.a.
Abt Imre, Makhajda Péter, Baracsi Gellért,

Joó Előd, Kállai Ákos, Rózsa Máté, Bauer
Iván, Lapu Zoltán, Modok László, Balogh
Ákos, Hegedűs Milán, Gajdos István, van

der Meer Ágoston, Pataki Máté

Törpék között a 11.a-sok. Halmai
Bonifác, Joó Előd, Makhajda Péter,

Bauer Iván, Balogh Ákos, Kállai Ákos,
Gajdos István, Kunstár András, van der

Meer Ágoston, Rózsa Máté, Pataki
Máté, Cseke András, Baracsi Gellért,

Papp Attila tanár úr, Abt Imre



87

Sík tanár úr és a bennszülött. 

A Magyar Kálvária csúcsán. Gajdos István, Bauer Iván, van der  Meer Ágoston, Modok László  11.a

A 11.b csoportképe

Ebédfőzés 11.b-s módra
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A MESTER TANODA TÖRTÉNETE

Új intézményi keretek között zárult az első tanév. A Piarista Gimnázium 
Mester Tanodája a számos szegedi képzési program között sajátos területeket
kínál fel diákjainak. A képzőművészeti szakon szobrászat, grafika, festészet és 
tűzzománc, fotó-videó, a színművészeti szakon a drámajáték, a zeneművészeti
szakon pedig a klasszikus furulya, gitár, gordonka, zongora, hárfa, ill. népi ének,
koboz, népi hegedű, népi brácsa előadóművészi, alkotói mesterségekkel ismer -
ked hetnek az itt tanulók. A városban és Csongrád megyében egyedül ebben az
iskolában létezik szobrászat, fotó-videó és népzenei szak.

A piarista gimnázium tagintézményeként szeretnénk megújító erővel hatni
a gimnázium által megszólított közösségre. Ezt a szándékunkat többek között
olyan nagy létszámú csoportokat megmozgató zeneművek előadásával is sze-
retnénk kifejezni, mint a Kalazanci Szent József kis zsolozsmájának megzenésí-
tése vagy a Kájoni Kódex zenei anyagából feldolgozott miseanyag.

Művésztanárainkkal olyan fiatal „mestereket”képezünk, akik azt tanulják, ho-
gyan válaszoljanak a művészet eszközeivel kreatív módon a valóság, a lelkivilá-
guk belső kérdéseire. Ősi kincsek megmentése és átörökítése a feladatunk,
amelyek nélkül a mai modern világban a személyiség nehezen tud kibontakozni.
Hitünkkel mentjük értékeinket, ápoljuk nemzeti öntudatunkat, hogy délcegen
állhassunk be az európai nemzetek sorába. 2007-ben a Mester Tanoda elnyerte
a Kiváóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet.

Szeptember 21-23. VI. Szegedi Koboz - Ének - Furulya Kurzus

Szeptember 21. Országos Népdaléneklési Verseny, Kecskemét (3 Arany Kántus díjazott)

Szeptembertől júniusig Gyermekeknek táncház havi egy alkalommal

Október 28.
Tündérkert - a népzenei hagyományokat bemutató rendezvényen (Budapest) 

az Égig Érő Énekek zenemű bemutatása (népzenei tanszak)

November 26. I. Szegedi Nemzetközi Hárfaverseny (Olasz Flóra tanítványunk 1. helyezett)

A MESTER TANODA FONTOSABB EREDMÉNYEI, ESEMÉNYEI
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Kobzos - Énekes Kurzus

Minden év szeptemberében megszervezzük a Dél-Alföldet és a Vajdaságot
is érintő, moldvai zenét oktató, kobzos-énekes népzenei kurzust. A képzés évről
évre népi hegedűvel, illetve népi furulyaoktatással is kiegészül. Éves hagyomány-
nyá vált, hogy amit az oktatók Moldvában gyűjtenek annak, a végleges feldol-
gozása és továbbgondolása az iskolánkban megrendezett programon valósul
meg. Itt már az énekes- és hangszeres oktatás lényeges része a technikai eleme-
ken túl a csokorszerkesztés elsajátítása, a stílusképzés, ill. a népzenében való sza-
bad zenei gondolkodás művészetével való behatóbb ismerkedés.

December 02. Kalazanci Szent József kis zsolozsmájának bemutatója a szegedi Dómban (Patrocínium)

December 08.
Jótékonysági koncert (újvidéki református templom) 

a Vajdasági Magyar Pedagógiai Szövetség ösztöndíjasai számára (népzenei tanszak)

December 15.
Karácsonyi jótékonysági koncert (Szeged) 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében (népzenei tanszak)

December 21. Karácsonyi koncert templomunkban

Január Kalazanci Szent József kis zsolozsmájának lemezfelvétele

Január 21.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Égig Érő Énekek zenemű bemutatása 

(Jánoshalma)

Február 18. Madridi Nemzetközi Kamaraverseny (fuvola-hárfa II. díj Olasz Flóra)

Február 
Táncház találkozó 2008 CD lemez, ill. Új élő népzene 2008 lemezfelvétel 

Szűcs Bálint és Csenki Zalán kobzosokkal

Március 11.

Középiskolások Művészeti Találkozóján (Szeged) való részvétel,
a megzenésített vers kategóriában 1. díjas Sallay Gergely. 

Iskolánk külön elismerést kapott a tömeges részvételért.

Március 27. Szeged-Toledo testvérvárosi együttműködés keretében koncert (hárfa, koboz-ének műhely)

Április 08. Reneszánsz koncert az énekkarosokkal együtt  (ének, gitár, koboz, harmónium kíséret)

Április 17. Iskolai gitárkoncert

Április 18.

Országos Népzenei Verseny (Gödöllő) döntője (kiemelt arany fokozat a Pántika 
énekegyüttesnek, arany fokozat koboz - Szűcs Bálint, arany fokozat 

népi hegedű - Kálmán Bence)

Április 19. Panel Reneszánsz fesztivál (Szeged)

Május 11.
Pünkösdi mise a Kájoni Cancionáléból iskolánk templomában 

(énekkar - szólisták - gitárzenekar - kobozzenekar - cselló - tambura)

A MESTER TANODA FONTOSABB EREDMÉNYEI, ESEMÉNYEI
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VI. Szegedi Kobzos - Énekes - Furulyás kurzus. Országos szintű
képzés, néhány külföldi résztvevővel. A képen elöl Haskó János és
Szűcs Bálint, iskolánk tanulói láthatók.

Gyermek táncház Moldvában (Gajdár). Lipták Dániel (hegedű),
Fábri Géza (koboz), Ivánovics Tünde (ének) a háttérben

Karitatív tevékenység

Égig Érő Énekek (moldvai újraénekelt dallamok - népzenei műhely)
Mézespálinka (karácsonyi énekek - népzenei műhely)
Kalazanci Szent József kis zsolozsmája (megzenésített himnuszok és antifónák-népzenei műhely, 
fiúénekkar, színjátszó kör, gitárzenekar, trombiták)
Kájoni mise (Kájoni János mise dallamainak feldolgozása-népzenei műhely, fiúénekkar, 
gitárzenekar, cselló)

A tanszakainkkal olyan oratorikus
népzenei, illetve régi-zenei pro duk ci ók
születnek, amelyek színvonalas ren -
dezvényeken is meg állják he lyüket. A
produkciókban a Pántika éne k-
együttes énekesei, iskolánk fiú ének -
kara, gitárosaink, kobzosaink vesz nek
részt, alkal man ként trom bitákkal,
csell ókí sé rettel kiegészülve.

Fábri Géza, 
intézményegység vezető

Pántika énekegyüttes

MEGVALÓSULT JELENTŐSEBB MŰVEK:
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A népi hegedűs és kobzos. Csenki Máté hegedű,
Csenki Zalán koboz

A zongoránál. Sági Lili

A klasszikus gitáros.  Sallay Gergely

A furulyások. Kohl Norbert 8.a és Lajos István tanár úr

Egy kis kamarazene. Vörös Dániel gordonka és Csányi Ildikó tanárnő cselló
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Oktatás közben. Héjja János tanár úr  
fotó-videó tanszak

Hangfelvétel a szegedi piarista templomban. A szereplők teljes létszámban 2008 januárjában Fotó: Szegheő József SP 

Gyermektáncház
A hódmezővásárhelyi grafika-festészet csoport
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2007. június utolsó hete
Végre eldördült a start -

pisztoly! Pakolunk… Kissé
dö cögősen ugyan, mert a
kölcsönkért majd' 100
láda egy nap alatt meg -
telt, és akkor még csak a
kézi könyvtár ürült ki…
No, de sebaj! Néhány
nap nyi szöszmötölés, kö -
töz  getés, válogatás után
újabb ládák és dobozok
ér keztek. Most már teljes
gőz zel előre! Ürülnek a
pol cok, telnek a ládák és a
második tanterem is. Mire

kezdődik az iskola, úgyis
ki pakolunk belőlük. Hit -
tük is, meg nem is. 

2007. július 5.
Még néhány apróság

és a könyvtárpult vár a so -
 rára, de a hátam mögött
már szétszedték a fél
könyv   tárat. Lehangoló
lát  vány! Hiszen nem ré gen
volt, amikor azon kel lett
gondolkozni, hogyan ren -
dezzük be… Alig 8 éve,
hogy beköltöztünk, akkor
még valamivel ke ve  sebb
csomaggal. De ahogy tel-

tek a polcok, egy re inkább
látszott, hogy a szép, új és
ha tal mas könyv tárunk
nem is olyan ha tal mas,
mint ami lyen szép. Az
egyik leg  szebb helye volt
az isko laépületnek, még a
kívülállók szerint is. Egy
évvel a beköltözés után
már új helyiséggel bőví -
tet tük, aminek a be la ká sa
újabb „kellemes” és fá  rad -
sá gos kikapcso ló dást je -
len  tett a monoton
hé t       köz  napokon. Aztán né   -
hány évig úgy tűnt, min -
 den tökéletes lesz. A
diákok és tanárok minél
hatékonyabb kiszolgálása
érdekében már ketten
dolgoztunk a könyv tár -
ban. Az állományunk gya -
ra  podott, több ha   gya-
  té kot és egyéb aján dék -
köny vet kaptunk az évi
ren des könyvbeszerzés
mel lett. 2005-2007 között
ér  lelődött a gondolat,
hogy bővülnie kell a
könyv  tárnak… 

Elkezdődött a tervezés,
a források felkutatása…

2007. július vége
Megindult az iskola régi

kápolnájának átala kí tása.
2007. augusztus vége

Az osztálytermekben
tárolt több száz ládányi

köny vet kisebb helyi sé -
gek be zsúfoltuk, átme ne -
ti leg, rövid időre…

2007. szeptember-november
Új tanév, folytatódott

az épít kezés. Átmeneti
munka helyünkön, a kol lé -
gi  um legfelső szintjén
„megtűrt” vendég ként
töl töt tünk három és fél
hónapot. Eközben min -
den kivel próbáltuk el hi -
tet ni, hogy nemsokára
nyit a könyvtár.

2007. december közepe
Végre látszik a fény az

ala gút végén! Ehhez
ugyan egy kicsit takarítani
is kellett, de megérte!

2007. december 18.
Műszaki átadás! Más -

nap tól teljes erőbe do bás sal
beindult az „élő fut ó   -
szalag” a könyves lá dák -
kal…

2008. február-május
Végre teljesen használ-

hatóvá vált az új könyvtá-
runk mindhárom szintje.
A földszinten az olvasóte-
rem egy részét barátságos
pihenőkuckóvá ala kí tot -
tuk. Az emeleteken pedig
a kölcsönözhető állo -
mányt helyeztük el.

Szarkáné Gyerjék Judit

Egy könyvtáros naplója
A közélet visszhangos a közoktatás forrás -

hiányától, a fenntartók finan szí ro zá si gondjaitól, a ta -
nár elbocsátásoktól, az intézmények össze vo ná sától.
Egyál  ta lán nem jellemző a magyarországi viszo nyok -
ra, hogy iskolai könyvtárak fej lődjenek. A szegedi is -
kola legnagyobb beruházása ebben a tanévben a
könyv  tár fejlesztés volt, az átalakítás költsége meg -
ha ladta a 29 millió forintot.

Könyvek 
kb. 28 000 kötet 15 % ún. régi könyv (1945 előtti szép- és szakirodalom,

beleértve a régi piarista iskolából megmentett könyveket is) 
5 % idegen nyelvű szép- és szakirodalom

Videótár 2700 db hordozón (DVD, VHS) közel 5100 cím található 
(dokumentumfilm, játékfilm, riport, vers, koncert, rajzfilm, stb.)

Hangtár CD-k, kazetták, lemezek (kb. 4000 hordozón)

Folyóirat közel 60-féle található.
Könyvár köteteinek gyarapodása, 
(2007. szeptemberi statisztikai adatok) 1 780 db

Elektronikus dokumentum gyarapodása, 
(2007. szeptemberi statisztikai  adatok) 467 db

JELENLEGI ÁLLOMÁNY
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OSZTÁLY

A TÚRA FAJTÁJA -
GYALOG (GY), VÍZI (V), 

BICIKLI (K) ÉS TEMATIKUS (T)
KÍSÉRŐ TANÁR DIÁKOK

7.a

K
Július 8-10.
Szeged-Ópusztaszer-Baks-
Mindszent-Gyopárosfürdő-Kar-
doskút-Hód me ző vá sárhely-
Maros lele-Szeged 
(kb. 170 km)

Gy
Július 15-17.
Szekszárdi-dombság - 
Gemenci-erdő 

Győri Ferenc of. 
Rácz László 

Győri Ferenc of.
Serényi Tamás

19 tanuló
Bauer Dávid, Bernát Oszkár, Buczkó Dániel, Csernicsek László,

Dogan Can Ferenc, Göttlinger Gábor, Hajdu Roland, Király Ádám,
Kopniczky Márk, Laczkó Zsolt, Leindler Domonkos, Molnár Áron,

Olgyay György, Papp Viktor, Pataki Mihály, Pördi Tamás, Stefán
Máté, Szupera Gergő, Zsigri Bence

9 tanuló
Putóczky Ákos, Borovszky Bence, Horváth Róbert, Zsíros Martin,

Berta Ákos, Adonyi Kristóf, Farkas Péter, Jagicza Tibor, Gábor Bence

8.a

V
Június 24-27.
Tiszaug - Szeged

K
Június 30.-július 3.
Szeged - Csongrád -
Kiskunfélegyháza -
Kiskunmajsa - Szeged

Zsova Tamás of.
Halász István,
Unger Attila

Zsova Tamás of.
Lajos István

22 tanuló
Abt Dániel, Bárkányi Tamás, Bartók Csaba, Barzó Pál Balázs, 

Berkeszi Áron, Gulyás-Oldal Viktor, Holecska Ádám, Kovács Loránd,
Kovács Máté, Lévai Benedek, Mák László, Nagy Máté, Novák

Tamás, Samu Barnabás, Sári Bende, Stefán Márk, Szabó Roland,
Szabó Viktor, Szakál Márk, Szászi Bátor, 

Varró Péter, Weeber Botond 8.a

21 tanuló
Bartók Csaba, Barzó Pál Balázs, Bende Péter, Berkeszi Áron, Dobrai

József, Kalocsai Tibor, Kohl Norbert, Korda Máté, Kumi Chris, Lévai
Benedek, Lukács László, Maróti Kristóf, Maróti Levente, Molnár
Dávid, P. Nagy Bálint, Pap-Takács Tamás, Petrovics László, Rácz

Márton, Sári Bende, Simon Gellért, Varjasi Balázs 8.a

9.a

V
Június 16-18. 
Tisza-Maros (Klárafalváig)

K
Június 19-21.
Szeged - Kiskunmajsa -Petőfi-
szállás - Kistelek - Szeged

Boczor Zoltán of.

Boczor Zoltán of.

3 tanuló
Miklós Balázs, Halmai Szervác, Sándor Viktor 9.a

4 tanuló
Berta Kristóf, Bodor Bence, Gábor Dávid, Seres Imre 9.a

9.b

K
Június 30.-július 2.
Szeged-Kiskunhalas- 
Kunfehértó- Kecel- Szeged

Gólyatábor
Augusztus 23-24.

Angyal László of.

Angyal László of.
Szásziné 
Fehérváry Anikó
Németh Attila SP

8 tanuló
Kosóczky Tibor, Tarnai Martin, Bátki Tamás, Bokor Gergely, 
Doszpod Kristóf, Zakar Máté, Király Kristóf, Bódi Balázs 9.b

36 tanuló
az osztály összes régi és új tanulója

NYÁRI TÚRÁK

17 túra - 188 tanuló
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OSZTÁLY

A TÚRA FAJTÁJA -
GYALOG (GY), VÍZI (V), 

BICIKLI (K) ÉS TEMATIKUS (T)
KÍSÉRŐ TANÁR DIÁKOK

10.a

GY
Június 13-14.
Zákányszék-Szeged 
(az Alföldi Kéktúra vonalán)

V
Június15-18. 
Budapest - Dunaföldvár

K
Június 19-22.
Vác-Ipolymente-Szklabonya-
Alsósztregova-Szécsény-
Hollókő-Vác

Dékány Zoltán of.

Dékány Zoltán of. 
Valaczka János 

Dékány Zoltán

7 tanuló 
Lévai Mátyás, Horváth János, Balogh Vendel, Varga Viktor, Veres Csaba,

Jenei Máté, Bóka Ferenc 10.a

9 tanuló
Veres Csaba, Pamuk Gábor, Bóka Ferenc, Lévai Mátyás 10.a, Csigi Balázs,

Csigi Máté (külsők), Börcsök János, Farkas Gábor, Jakab Gábor 10.b

3 tanuló
Király Kristóf, Markóth Imre, Laczkó Attila 9.b

10.b

GY 
Július 6-11.
Zemplén

V
Június 18-22.
Dunaföldvár-Mohács

Németh Attila of.

Németh Attila of.
László Imre

4 tanuló
Juhász Áron, Petrovszki György, Ricz Ármin, Sztankovánszki Tibor 10.b

14 tanuló
Börcsök János, Elekes Máté, Farkas Gábor, Forgách Mihály, Jakab

Gábor, Juhász Áron, Kónya Máté, Petrovszki György, Sipka Bence, Sors
Áron, Szabó János, Szebellédi Áron 10.b

11.a

K
Július 7-10.
Dombóvár- Gölle- 
Somogyvámos- Somogyvár-
Nikla- Fonyód- Szeged

V 
Július 28.-augusztus 1.
Tiszabecs- Tokaj

Papp Attila of.

Papp Attila of.

5 tanuló 
Makhajda Péter, Erhardt Gergő, Buborék Gábor, Fodor István, 

Baracsi Gellért 11.a

9 tanuló
Cseke András, van der Meer Ágoston, Fodor István, Gajdos István, 

Petrovics Erik, Balogh Ákos, Abt Imre, Modok László, Rózsa Máté 11.a

11.b

V
Augusztus 1-5. 
A Tiszán Tokaj-Tiszafüred 

Rácz László of.
Szűcs József 12.b

8 tanuló 
Bende Dávid, Ördög András, Kosóczky Ádám, Rasztik Mátyás, 

Szombathy Zoltán, Kőröshegyi Béla, Weigert Béla és Angelo Tamás
2007b

T
Június 30.-július 4.
Abaliget
Természetjáró gyerekek és 
diákok országos találkozója

Győri Ferenc 7 tanuló
Abt Dániel, Bárkányi Tamás 8.a, Császár Attila, Kopasz Kristóf 7.a, Abt

Imre 11.a, Bóka Ferenc 10.a, Seres Imre 9.a



96

Pihenő a gyalogtúrán. Lévai Mátyás, Balogh Vendel, Horváth János, Jenei Máté, Bóka Ferenc, Varga Viktor 10.a

Falatozás. Lévai Mátyás, Varga Viktor, Balogh Vendel, 
Horváth János, Jenei Máté 10.a

4. Dunai hajósok. 
Veres Csaba, Lévai Mátyás 10.b, 

Valaczka János (öregdiák, 
piarista növendék), 

Bóka Ferenc, Pamuk Gábor 10.a, 
Jakab Gábor, Farkas Gábor, 

Börcsök János 10.b, Csigi Máté 
(egykori osztálytárs öccse), 

Csigi Balázs (egykori osztálytárs), 
Dékány Zoltán osztályfőnök úr 

Esti erőgyűjtés. 
Lévai Mátyás, Jenei Máté, Varga Viktor 10.a

Nyári életképek
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A Budai vár előtt a vízi túrázók

Indulás előtti csoportkép.
Boczor Zoltán osztályfőnök úr,

Seres Imre, Bodor Bence, Gábor
Dávid, Berta Kristóf 9.a

Egy kis pihenő. I-II.
Berta Kristóf, Boczor

Zoltán osztályfőnök úr, 
Seres Imre 9.a

Ipoly „hajózható határfolyó”. 

Felderítette a bicikli túrán Laczkó Attila, Király Kristóf, Markóth Imre 9.b 

A 9.b-s biciklitúra résztvevői
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Mi történt a túrán? Én nem hallottam, én nem láttam, én nem mondok semmit…

Keceli vendégségben a 9.b túrázói

Árvízi hajósok. A 11.a vízi túrázóinak kikötése az áradó Tisza partján 

Én, Gajdos István 

Fekete István író sírjánál a 11.a túrázói  

Lazítás. Rózsa Máté és Gajdos István 11.a
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Indul a hetedik. Laczkó Zsolt, Hajdu Roland, Leindler 
Domonkos, Pördi Tamás, Csernicsek László, Buczkó Dániel, 

Göttlinger Gábor, Papp Viktor, Zsigri Bence, Molnár Áron, 
Bauer Dávid, Király Ádám,  Seres Imre 9.a, Stefán Máté, 

Győri Ferenc osztályfőnök úr, Szupera Gergő, 
Bernát Oszkár, Rácz László tanár úr, Pataki Mihály, 

Olgyay György, Dogan Can Ferenc, 
Kopniczky MárkLendületben. 

Célba ért a 11.a  kerékpáros csapata
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Reggeli sátorbontás

Buszra várva. Győri Ferenc osztályfőnök úr, Putóczky Ákos, Horváth Róbert, Berta Ákos, Gábor Bence, Zsíros Martin, Jagicza Tibor, Farkas Péter, Adonyi Kristóf 7.a,
Serényi Tamás tanár úr

Utolsó eligazítás. Molnár Áron, Bauer Dávid, Király Ádám, Rácz László tanár úr, Stefán Máté, Szupera Gergő, Győri Ferenc osztályfőnök úr

Ez a túra király! Horváth Róbert, Gábor Bence 9.a
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Gyalogtúrán

Egy kis pihi. Borovszky Bence, Zsíros Martin, Farkas Péter, Adonyi Kristóf, Gábor Bence, Jagicza Tibor 7.a

Vendégségben Jagiczáéknál

Falatozás. Horváth Róbert, Győri Ferenc osztályfőnök úr, 
Gábor Bence, Serényi Tamás tanár úr, Jagicza Tibor, Farkas Péter




