
Kapcsolatok

SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA
Szülőket Segítő Baráti Társaság

ÁLLANDÓ TAGJAI
Dr. Balogh Elemér

Dr. Balogh Elemérné (Dr. Hartwig Ágnes)
Gonda István

Gonda Istvánné (Fekete Éva)
Dr. Kopniczky Zsolt

Velkey Miklósné (Krausz Ildikó)
Bara Tamásné (Dr. Herczegh Ottília)

Szásziné Fehérváry Anikó
Vlocskó Mihály

Vlocskó Mihályné (Kopasz Rita)

SZSBT MEGBESZÉLÉSEK FŐBB KÉRDÉSEI
Hogyan tudjuk ismertebbé tenni az iskolát városban?

Mennyire nehéz az átmenet az általános iskolából a gimnáziumunkba?
Milyen előnyei és hátrányai vannak a nagy osztálylétszámnak?

Mit tehetünk, hogy a szülők és diákok több visszajelzést kapjanak?
Hogyan szélesíthetjük a jutalmazások rendszerét?

Hogyan egyeztethető össze a sport és a tanulás?
Hogyan segíthetjük elő az önálló tanulás kialakulását?

Mit tehetnek a nagyobb diákok a kisebbek segítése érdekében?
Mit tehet az iskola és szülő a diákok szabadidejének jobb megszervezése érdekében?

Hiányoznak-e a lányok az iskolából?
Hogyan segíthetjük a diákokat, hogy megtalálják a hivatásukat?

Hogyan tudjuk segíteni a diákokat a hitük mélyítésében?
Hogyan lehet előmozdítani a külföldi kapcsolatokat és a nyelvtanulást?
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Úgy határoztunk, hogy
az eddig is sikeresen mű -
kö dő szülői közösséget ki -
bő  vítjük, új kereteket
ala kí tunk ki,  hogy min -
den hó nap első csütör tö -
kén fél 7-kor más-más
év  fo lyam szüleivel talál -
koz  has sunk. A 2007-
2008-as tanév elején
nép sze rű sí tet tük a meg-

újult for má ban je lent  kező
Szülőket Segítő Baráti Tár-
saságot, más né ven
SZSBT-t. Re mél tük, hogy
ezek az alkal mak új len -
dületet ad nak majd a szü-
lői kö zö s ség és az is kola
kap csolatának, hogy igazi
párbeszéd alakuljon ki.

Most a tanév végi
számadásnál elmond h a -

tom, hogy nagyon aktív
évet zártunk. Sok új ötlet
me rült fel, amelynek egy
része már meg is valósult,
vagy folyamatban van
annak megvalósítása.
Ilyen például:

• angol nyelvi le k      tor
se gítse az iskolai nyelv ok -
ta tást;

• az idősebb diákok
be   vonása a korre pe tá lás -
ba, amolyan mentori
rend      szer kialakítása;

• közösségi tér kiala kí -
 tá sa, ahol biztonsá go san,
kul tu rál tan szó ra  koz hat -
nak fiaink.

Nagy segítségnek bi -
zo  nyult, hogy sokoldalú
meg  világítást kapott egy-
 egy kiemelt téma. Az osz -

tály       főnökök is új szem   -
 pon tokat kaphattak mun -
  ká jukhoz.

Az SZSBT „tanévzáró
értekezletén” elhangzott,
hogy ez a forma bevált. A
jövőre nézve biztatónak
tekintjük, hogy a fórum
képes a résztvevők érté -
kes hozzászólásait ér -
vény re juttatni, és annak
hangot adni. Szeretnénk,
ha ez a továbbiakban is
így történne. Szeretettel
hívunk és várunk minden
kedves szülőtársat az
SZSBT összejöveteleire.

Gonda Éva

Szülői Fórum: SZSBT

A mi iskolánk olyan intézmény, ahol a szülők véle-
ményét meghallgatják, és ennek hivatalos fóruma
is van. Az érdeklődők beleláthatnak az iskola élet-
ébe. Alkalom nyílik az iskolai ügyes-bajos dolgok
megbeszélésére. Tanácsot kérhetünk és kaphatunk
egymástól. Igazi együttgondolkodás ez. Itt, hol a
szülők segítik az iskolát ötleteikkel, tanácsaikkal,
hol pedig az iskola segíti a szülőket, gyermeküket
érintő kérdésekben. Kölcsönösen számíthatunk
tehát egymásra. 

Tanakodó a fehérasztalnál

Hetedikes szülő-diák kirándulás

A piarista alapítványi 
bál plakátja.
A január 18-án 
rendeztük  meg a bált. 
A résztvevők száma  250 fő.
Az alapítvány 526.334  Ft
összegű támogatást kapott.
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Megannyi közös és
sze mélyre szabott kérdés
az iskola kapujában.

E kérdéseket ki mon da -
ni előbb s őszinte választ
adni azután - erről szólt
ne kem az ESZES Bt. (akár -
ho gyan is írják, nekem így
jelent meg még évekkel
ezelőtt s azóta is…). Hó-
napról hónapra a talál ko -
zás szentségében.

Tagadhatatlan büszke
és kicsit kaján érzés az „O
Pater”-t harsogni a hátsó
sorokban, mint egy elté-
vedt diák. Micsoda nagy-

szerű szemfényvesz-tés
ez, a beavatottak piar-
himnusza. Néhány sor je-
lentése dereng, de
amúgy a „maradt még be-
világítandó terep” üd vös -
ségre segítő érzése. A
„sohasem késő” és a „vé -
gül is így is rendben” egy-
mást kiegészítő
dia lek tikája. Piarista lab -
da ado gatás.

S azután a rengeteg
déja vu élmény. Kezd he t -
ném a cinkos mosolyú
por tástól (beleértve az
imád ságos megnyugvást

árasztó házőrzőkutyát is)
egészen a gimnáziumi
korosztály illóanyagaitól
át itatott tornatermi öltö -
zőkig… Elvesznék az em -
lé kek és egyeztetések
ten gerében.

A közérzetem pró bá -
lom meg fo galmaz ni a
sze gedi piár falak között:
puritán ma gabiz tos ság. S
rög tön kedv, hogy a 25
éves öregdiák ár kot át u -
gor jam.

Majdnem azt mond -
tam hídverés, de bár mi -
lyen csábító, nem. Úgy
érzem, ellen kell állnom a
nagyszabású híd ver és -
nek, a generációs pályák
összeillesztésének. Erre
egyedül a piarista taná -
rok nak (s leginkább a
már-már guruvá szelídülő
Szegheő atyának) van
esélye. Az öregdiák - hogy

most már a vizes kép kör -
ben maradjunk - hajoljon
csak továbbra is a forrás -
hoz. Ha valamit, ezt
mutat hatja: ott a víz, így
szok tunk odahajolni,
ebből lehet inni, mosa -
kod ni, ebben lehet gyö -
nyör ködni. De hogy
utá na ki mit merít belőle,
azt engedni kell. Igye kez -
ni, megérteni, sőt sze ret -
ni! Így figyelmeztetem
magam... Ez "történik"
velem az ESZES-ben
amúgy megöreg diák o -
sod va.

S ki tudja, talán még
egy szer a piarista him -
nuszt is végig tudom
majd énekelni pontosan.

Szeged, 2008. június 19.
Kopniczky Zsolt

(1977-81, Budapest)

Ismerős falak között

Mire számíthatok? Mit várhatok a szegedi piaris-
táktól? Mi igaz a városban hallható rémhírekből?
Bízhatok-e a biztató sikerekben? Mit kérhetek az is-
kolától, s mit fog majd tőlem kérni? Ráismerek-e a
régi iskola levegőjére? Hogy fogom elfogadni s fel-
dolgozni az új-régit? Mit jelent e falak között, hogy
öregdiák? Milyen jog és kötelesség jár evvel? Ha
egyáltalán…?

1. Dugonics András Alapítvány nyerte a határon túli magyar szervezetekkel való 
kap csolat építés re (a nagykárolyi piarista nővérek gyermekotthonával való kapcsolat-
építésre, valamint a kisiratosi Pió Atya Gyermekotthonnak, valamint a bélfenyéri
gyermekotthonának segítésére).

400 Nemzeti Civil 
Alap+ 
(NCA)

2. Dugonics András Alapítvány működési költségeire 500 NCA

3. Dugonics András Alapítvány nyerte el a Nagykárolyban felállítandó Kalazancius-szo-
borra.

800 NCA

4. Dugonics András Alapítvány nyári ökotáborra nyerte. 40 Szeged Megyei
Jogú Város

5. Diáksport egyesület működési költségeire 200 NCA

6. Diáksport egyesület működési költségeire 170 Wesselényi 
Közalapítvány

7. Az iskola tanulóinak, cserkészeinek határon túli magyar fiatalokkal való közös túrá-
zásra 

350 NCA

ALAPÍTVÁNYOK

PROGRAM ÖSSZEG
EZER FT

TÁMOGATÓ
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A DUGONICS ANDRÁS ALAPÍTVÁNY

2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2007. ÉVI NYITÓ EGYENLEG 2.269.901

BEVÉTEL 12.293.181
Adomány 8.135.561 

ebből: társaságok 452.500
magánszemélyek 7.683.061
SZJA 1 % 1.307.868

Pályázat 2.810.400
Kamatbevétel 29.352
Egyéb 10.000

KIADÁS 9.380.934
Anyagköltség 840.727
Tárgyi eszköz vásárlása 383.648
CD-k, könyvek, kazetták 31.523
Támogatások 5.328.123

ebből: gimnázium 3.200.000
sítúra 116.400
lelkigyakorlat 97.600
cserkészcsapat 50.000
SZEPI DSE 180.000
Sík Sándor Kollégium 144.000
az iskolai kisbusz vásárlásához támogatás 1.020.000
piarista nővérek 150.000
diákok 370.123

Bankköltség, postaköltség 195.900
Szolgáltatások 2.395.275
Útiköltség, szállás 185.738
Telefon 17.000
Egyéb 3.000

ZÁRÓ EGYENLEG 5.182.148

8. Iskola nyerte irodalmi verseny rendezésére 40 Szeged Megyei
Jogú Város

9. Iskolai bútorok vásárlására és a kerékpártároló bővítésére 500 Csongrád Megyei 
Közoktatási 
Közalapítványtól 
(CSMKK)

10. Iskolai könyvtár nyerte könyvvásárlásra. 150 Csongrád Megyei 
Közoktatási 
Közalapítványtól 
(CSMKK)

11. Az iskola nyerte Társ-Suli párkapcsolati tréningre. 30 Szeged Megyei
Jogú Város

12. A Kulturális Központ kapta kézműves foglalkozások tartására. 200 Szociális 
és Munkaügyi 
Minisztérium
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ÖREGDIÁKOK ÉS TALÁLKOZÓK

Piarista Öregdiák Szövetség

Minden hónap első hétfőjén találkoznak a Szegeden élő, az államosításig 
piarista iskolába járt öregdiákok. A Piarista Öregdiák Szövetség karácsony előtt
22 rászoruló tanulónak 226 ezer forintnyi támogatás adott.

60 éves érettségi találkozó. Sapszon Ferenc, Csillik Bertalan, Mayer Tibor, Gyulai Endre, Rósa László, Kartal József SP
(tanár), Becsey Zoltán, Somogyi Ágoston, Pakai István, Tóth László, Zsombor Kálmán, Visinszky László, Kovács László, Kaszap

Béla, Radványi Rudolf, Rényes Imre, Kovács Gábor 

55 éves érettségi találkozó. Kegyesrendi növendékek (kivétel a dőlt betűsek) voltak az államosításig, ill. az iskola bezárá-
sáig. Utána a Klauzálba kerültek. Hátsó sor balról jobbra: Prisetzky Imre, Csaba János, Rigó Szilveszter, Dr. Bóka Ferenc,

Pető Gábor SP igazgató úr, Dr. Lázár György, Domonkos Imre, Dr. Szabó Lóránd (félig takarva), Schulter Vilmos 
(a Klauzál tanára), Dr. Tokodi László, Dr. Rusz Márk, Dr. Merényi Kálmán, Lovászi János; alsó sorban Török József, Csanádi

Géza, Gazdag János, Bölöni Imre, Dr. Török Attila, Erdélyi István, Rosztóczy Zoltán, Somos László; guggol Dr. Kocsis György
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augusztus 24-26. 1997.a osztályfőnök: Győri Ferenc

szeptember 8. 1952

szeptember 8. 1997.b osztályfőnök: Urbán József SP

2002.a osztályfőnök: Nagy János

2008. 
május 31. 1948 osztályfőnök: Greff Géza

február 23. 2007.b osztályfőnök: Tóth Ákos

ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓK KRÓNIKÁJA

A szegedi piarista öregdiák találkozó

A hagyományoknak megfelelően Szent György-nap környékén, április 26-án
szer vezték meg az öregdiák találkozót. Délután a focikupán mérték össze erejüket
az csapatok (13 csapat nevezett). Este az igazgató úr a tanév eseményeit is mer tet te,
a tíz éve érettségizettek nevében Miklós Péter mondott pohár kö szöntőt. Az esti
vacsorán nemcsak az élmények felelevenítésére volt idő.

Az iskolai öregdiák találkozó. Miklós Péter, Angyal László, Pető Gábor SP. A vacso-
rán 110-en vettek részt az újraindulás utáni 12 végzett évolyam diákjaiból.

Nigel Kennedy és Szabadi András 2007.b

Az iskolai öregdiák találkozó. Az 1997.b és a 2007.a csapattagjai az öregdiák kupánAz 1997.a tagjai a kupamérkőzés szünetében 
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TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

2007 NYARA
A nagykárolyi nővérek lányaikkal az iskolánkban nyaraltak. A vendégeket

Zsova Tamás és Mészáros Ferenc tanár úr fogadta.

SZEPTEMBER 22-23.
A jubileumi, Kalazanci Szent József születésének 450. évfordulójára kiírt Pi-

arista Játékok sportrendezvénynek a szegedi iskola adott helyszínt. Eredmények:
Asztalitenisz: 1. Horváth Csongor (Vác), 2. Tóth-Horgosi Péter (Kecskemét), 3.
Oláh Gábor (Göd) Sakk: 1. Hujbert Flórián (Vác), 2. Kulmány István (Kecskemét),
3. Simon Gellért (Szeged) Mezei futás: 1. Antal Bálint (Vác), 2. Heininger Szabolcs
(Vác), 3. Simon Bálint (Szeged) Kosárlabda: 1. Szeged, 2. Vác. Legjobb játékos:
Rozs Tamás (Szeged) Kézilabda: 1. Kecskemét, 2. Szeged I, 3. Szeged II,  Gólki-
rály: Makai Lajos (Kecskemét) Labdarúgás: 1. Kecskemét, 2. Göd, 3. Szeged, 4.
Vác; Legjobb kapus: Nagy Roland (Göd); Gólkirály: Sinai Attila (Göd); Legjobb já-
tékos: Kristály János (Kecskemét)

DECEMBER 5.
Az aradi Csiky Líceum meghívására a Csiky Napokon Dékány Zoltán és Ká-

rolyi Attila tanár úr képviselte az iskolánkat.

DECEMBER 15.
A temesvári Gerhardinum dolgozóinak bemutattuk az iskola épületét és a

működését.

DECEMBER 15-16.
A Piarista Kupa kézilabdatornát rendezte meg az iskolánk.

DECEMBER 22.
A nagykárolyi nővéreknek a DÖK által gyűjtött adományt 3 fős küldöttség el-

juttatta a diákotthonba.

A nagykárolyi piarista nővérek diákotthoni ebédlőjében.A karácsonyi gyűjtés eljuttatása Nagykárolyba. Indulás előtt
Buborék Gábor 11.a és Kőrös Ákos 11.b. 
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Az eddigi évekhez hasonlóan  ka-

rácsony előtt idén is meglátogattuk a
nagykárolyi piarista nővéreket. Fél 7
körül indultunk, és este fél 6 után ér-
keztünk vissza Szegedre. Az idei dele-
gáció háromtagú volt: Dékány Zoltán
tanár úr, Buborék Gábor 11.a és Kőrös
Ákos 11.b osztályos tanuló. Közel 200
000 forintot vittünk készpénzben, va-
lamint sok ruhát, tisztálkodási szert és
egyéb tárgyi adományokat is. Az út
hosszú volt Nagykárolyig, de megérte:

a nővérek és főleg az ott élő lányok na-
gyon örültek az ajándékoknak. Igaz,
csak a fele társasággal találkoztunk,
mivel a többiek éppen kirándulni vol-
tak. A bőséges ebéd után megköszön-
tük vendégszeretetüket, majd útra
keltünk hazafelé. Köszönjük mindenki-
nek, aki hozzájárult az ottaniak szebb
karácsonyához.

Buborék Gábor 11.a
(Piár Futár VI. évfolyam 1. szám 2. o.)

Öröm Nagykárolyban

JANUÁR 8-16.
Német testvériskolai küldöttség járt az iskolában. 15 tanulót diákok család-

jai láttak vendégül. A testvériskolai kapcsolat egykori diákunk (Dux Ferenc) édes-
anyjának kezdeményezésére indult. A család Németországban, Köln mellett él,
fiukat járatták iskolánkba közel három évig. A család jó kapcsolatot ápolt a helyi
plébánossal (Berthold Wolff atyával), aki 2000-ben Brühlbe került (Köln és Bonn
között félúton) iskolai lelkésznek, az orsolyiták egykori gimnáziumába. Ők kö-
zösen vetették fel annak lehetőségét, hogy testvériskolai kapcsolat létesülhet
Szeged és Brühl között. 2006 őszén egy rövid kétnapos ismerkedésre utazott ki
Németh Attila és Dékány Zoltán tanár úr. A sikeres kapcsolatfelvétel után 2007
tavaszán - egy iskolai selejtezőt követően - 6 diák utazott ki Brühlbe a két tanár
kíséretében. A diákok családoknál, a tanárok Wolff atyánál kaptak szállást. Isko-
lánk tanulói és tanárai számos programon vettek részt: órákat látogattak a gim-
náziumban, bejárták Brühl, Köln és Bonn városát, ismerkedtek a német kultúra
és társadalom sajátságaival. Az első sikeres diáktalálkozót 2008 januárjában a
németek egyhetes látogatása viszonozta. Brühlből 15 diák és 3 felnőtt kísérő ér-
kezett Wolff atya vezetésével. A német diákokat családok szállásolták el, a fel-
nőtteket a rendház látta vendégül. A vendégek számára is sikerült számos
színvonalas programot szervezni: városnézés vetélkedővel, (pl. az Anna-fürdő
felkeresése nagy élmény volt mindenkinek), órák látogatása, kirándulás Kecske-
métre és Budapestre. A felnőttek egy napra Romániába is eljutottak, ahol felke-
restek egy egykori sváb falut, és bejárták Temesvárt. A hétvégéket csakúgy, mint
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a szegediek Brühlben, a német gyere-
kek is a családoknál töltötték, a ház-
igazdák vendégszeretetét és
programjait élvezték. Több német diák
úgy nyilatkozott, hogy a franciaországi
és angliai testvériskolai kapcsolatok-
nál egy valami miatt mindenképp töb-
bet jelentett a szegedi kirándulás: az
itteniek vendégszeretete. A kinti iskola
honlapja: www.stursulabruehl.de

JANUÁR 12.
A német testvériskola kül döt t sé -

gének tanárai Dékány Zoltán, Nemes
Zsuzsanna és Németh Attila tanárok -
kal a temesvári Gerhardinumot is fel-
keresték.

JANUÁR 30.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium küldöttsége járt

az iskolában, a nevelési rendszert tanulmányozták.

FEBRUÁR 16.
A IX. SzePi-Kupán 9 csapat focizott, köztük az aradi Csiky Líceum és a temes-

vári Gerhardinum csapata. 1. SZVSE (Szeged), 2. Makó, 3. Deák Gimnázium (Sze-
ged), 4. Gábor Dénes (Szeged)

Itt voltak a németek

9. SzePi-kupa. Temesvári Gerhardinum és a Deák Ferenc Gimná-
zium összecsapása 

A nagykárolyi diákotthon bemutatása. 
Sándorfi Gergő, Pataki Máté, Pető Gábor igazgató úr, Lajos István

tanár úr, Tünde nővér, László Imre tanár úr és Gonda István
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MÁRCIUS 18.

Délvidék 1848-49 címmel tartott előadást Károlyi Attila a temesvári 
Gerhardinumban.

MÁRCIUS 30.
Az újvidéki Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórus énekelt a vasárnapi szent-

misén. Az énekkart és kísérőiket a rendház látta vendégül ebédre.

ÁPRILIS 4-6. 
A partiumi iskolai kirándulás keretében a nagykárolyi iskolanővérek intéz-

ményét is meglátogattuk, adományt adtunk át.

Csoportkép a nagykárolyi iskola Josephus Calasantius Római Katholikus Iskolaközpont előtt. Dobrai József 8.a, Pető Gábor igazgató úr, László
Imre tanár úr, Szabó Viktor 8.a, Ördög András 11.b, Bende Dávid 11.b, Varga Viktor, Kustár Ferenc 10.a, Lajos István tanár úr, Sándorfi Gergő 10.a, Gonda

Ábel (leendő diák), Markóth Imre, Kosóczky Tibor, Máté Gábor 9.b, Kovács Pál tanár úr; előtérben Pataki Máté, Kállai Ákos, Abt Imre 11.a

ÁPRILIS 8.
14. Brühlbe látogatott 12 tanuló, Nemes Zsuzsanna tanárnő és Dékány Zol-

tán tanár úr vezetésével.

Gyertyagyújtás. Kiss Ágoston 10.a A brühli dóm előtt
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A brühli küldöttség.
Álló sorban (balról

jobbra) Balogh Vendel
10.a, Forgács Mihály,

Sipka Bence 10.b,
Lévai Mátyás 10.a,

Borgulya Bálint 10.b,
Nemes Zsuzsanna ta-
nárnő, Dékány Zoltán

tanár úr, Lengyel And-
rás 9.b, Kiss Ágoston,

Gonda Benjámin
10.a, Sári Regő 10.b,

Modok László 11.a,
Kiss Márton 9.b, van

der Meer Ágoston
11.a

Április 8-án hajnalban negyed 6-kor Németh
tanár úr könnyes búcsút vett 5 diáktól, Dékány tanár
úrtól és Nemes tanárnőtől. Egy hétre elutaztunk
Brühlbe, a Szent Orsolya Gimnázium diákjaihoz,
akik januárban már eltöltöttek nálunk egy hetet. 

Alpár bácsi vitt ki minket Ferihegyre, ahol már vártak
ránk a többiek, és így összesen 12 diákból és két tanár-
ból állt a csapat. A gép szűk két óra múlva leszállt Köln-
ben, de egyesek szerint még így is túl sokáig voltunk a
levegőben. A reptérről vonattal Brühlbe kísértek min-
ket, ahol finom pizzával vártak ránk. Délután megnéztük
Brühlt, majd mindenki hazament a „családjához”.

Másnap reggel Köln volt soron, megnéztük a várost,
a Rajna-partot, és persze felmentünk a dóm tornyába is.
A délutáni kimenő után pedig a Domradioban kukkant-
hattunk bele az élő adás rejtelmeibe. Este a Kölnarena-
ban néztünk meg egy kézimeccset. A 19 ezer férőhelyes
stadionban Fazekas Nándor védett a hazai csapatban!
Szerdán részesei lehettünk a rendkívül szigorú tanítási
óráknak, ahol a diákok az órán bármikor beszólhattak
tanáraiknak, elkezdhettek enni vagy telefonálni. Csütör-
tökön délelőtt mindenki maga szervezte a programját,
délután pedig egy brühli kastélyt néztünk meg. Pénte-
ken Bonnban voltunk (székesegyház, Beethoven-ház,
Haus der Geschichte stb.), a hétvégét pedig mindenki a
vendéglátóival töltötte. Volt, aki még Belgiumba is elju-
tott! Hétfőn a Phantasialandot néztük meg, ami egy ha-

talmas vidámpark Brühl mellett. Az attrakciókról csak
annyit, hogy főszezonban egy-egy menetre általában
órákat kell várni. Egész héten gyakorlatilag nem láttunk
esőt, de aznap - mint ahogy ez ilyenkor lenni szokott -,
reggeltől estig masszívan esett. Ennek legalább annyi

előnye volt, hogy alig voltak a parkban, és mindenki
mindenre fel tudott ülni - már ha mert... Így hát este vi-
zesen és fáradtan, de jókedvűen ültünk fel a gépre, és 9
óra körül megérkeztünk Ferihegyre, ahonnan ki Alpár
bácsival, ki máshogy tért haza. Jó volt kint, csak ne kel-
lene annyit pótolni!

Lévai Mátyás 10.a
(Piár Futár 2008. április VI. évfolyam 4. szám 3. o.)

CSERÉLŐDTÜNK

A brühli iskola előtt
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Szeged egyik test vér -
vá rosa, Toledo az Egye -
sült Államokban van. 20
diák és nyolc kísérő jött
Perrys bur gból, akik a
város vendégei vol tak
ugyan, de a prog ramok
szer ve zéséből az is ko la
igencsak kivette részét.
Szeged előtt néhány na -
pot Vesz prém ben töltöt -
tek. Meg kellett szer vezni
elhelyezés üket. Szegedi
családok vállalták, hogy
egy-két vagy akár három
vendéget is elszállásol -
nak. Volt a program ban
városnézés, elláto gattak
a színház ba, és a Város -
házát is meg nézhették.
Öregbíthettük a város és
iskolánk hírnevét is, és ju-
tott idejük vásárolni is.
Nagyon sikeres volt a tanó-
rák látogatása, amit külön
kértek az ameri ka i ak. Lát-
tak magyar, fizika, társa-
dalomismeret, matema-
tika és ének órákat, de ter-
mészetesen voltak olya-

nok is, akik az an gol
órákra voltak kíváncsiak.
Tanáraink olyan igényes-
séggel ké szül tek az
órákra, hogy a látogatás-
nak óriási sikere volt. Sok
órán olyan inter aktív fel-
dolgozási mód szerepelt,
ahol a diákok és a vendé-
gek együtt is dol goz-
hattak. Tanárok, diákok és
látogatók egya ránt lelke-
sen jöttek ki az órák ról.  A
közös munka eredmé-
nye, hogy nagy sikere
volt március 27-én az
„Amerikai-ma gyar ifjú -

sági barátság” koncert -
nek is, amelyen a Piarista
Gimnázium énekkara,
(Lajos István) a Perrys -
burg Symphony Strings,
(Michael Smith és Phil
Smith) a szegedi Király-
König Péter Zeneiskola
Vonószenekara (Maros -
vári Attila) a Piarista Mes -
ter Tanoda Ének-koboz
mű helye (Ivánovics Tün -
de és Fábri Géza) vala -
mint Olasz Flóra hárfa
művész léptek fel. A kon-
cert után remek han gu -
latúközösvacsoránvettek
részt vendégek, vendég-
látók, a város kép viselői,
iskolánk igazga tó ja, Pető
Gábor és a szer vezők a
Krúdyban. Más nap reg-
gel az iskola előtt volt a
búcsúzkodás, a vendégek
elutaztak Buda pestre, a
fővárossal ismerkedni,
azután pedig haza Ame-
rikába.

Sík Péter

A TOLEDO - KAPCSOLAT

Toledoi látogatók az óralátogatások szünetében

Toledoi vendégek az iskolánk előtt
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Iskolánkon belül nincs

külön cser kész csa pat, de
minden évben sze retettel
várjuk az érdeklődőket, és
a városban működő csa -
pa tok (519. Bálint Sándor,
552. Petneházy Dávid,
1507. Árpádházi Szent
Margit, 550. Márton Áron)
valamelyikébe tereljük
őket. Biztosan akadnak
olyan diákok, akik ugyan
nem kapcsolódtak be
egyetlen csapat életébe
sem, de hallottak magáról
a cserkészetről, és szíve -
sen próbálnák ki ezt a ka -
lan dos, ügyességet és
lele ményességet kívánó,
mégis elsősorban jellem -
ne velő, önnevelő életet.
Az első emeleti folyosón
található cserkésztablót
érdemes néha nézegetni,
hátha valaki kedvet kap a
cserkészkedéshez a fény -
ké pek láttán.

Szeptemberben év -
kez dő toborzó tábortüzet
tar tottunk az iskola ud va -

rán. Szép számmal gyűl -
tünk össze, ezúton is kö-
szö net Vukics Adrinak és
Doszpod Gergőnek a tá-
bortűz vezetéséért! 

Az őszi hónapokban
kialakultak az újabb őrsök
is, főleg a hetedikesek és
az új kilencedikesek kö ré -
ből. A kisebbeket Kőrös
Ákos, 11.b osztályos őrs -
ve zető fogta össze, míg a
nagyobbakkal Dosz pod
Gergő (iskolánk elbal la -
gott diákja) kezdett foglal -
koz ni. Az őrsi
foglal ko zások hetente
másfél órá ban zajlanak.
Ezen alkalmakon előkerül
min den fontos terület: ma -
gyar  ság, történelem, iro -
dalom, sport,
kör nye zet védelem, önne-
velés, ön képzés, cso mók
is me re  te, ügyességi játé -
kok, népdalok, nép me sék,
stb.

Az év során minden
őrs portyákon vesz részt,
illetve most már nagy

erőkkel készülünk a nyári
csapattáborokra.

Novemberben, az is -
ko la nyílt napján Balogh
Vendel és Velkey Máté
cser készek segítségével
„cserkész szobává” ala kít -
va egy termet, vártuk az
ér deklődőket. Jó néhá -
nyan be is néztek. Velük
játszottunk, rövidfilmeket
néztünk, beszélgettünk a
cserkészet alapjairól, egy -
szóval ismerkedtünk a
cserkészettel.

Május 8-11. között 67-
en indultunk útra Sze ged -
ről, hogy részt vegyünk a
csík somlyói gyalogos za-
rán doklaton. A székelyud-
varhelyi - mint egy 500 -
fiatalhoz csat la koz tunk,
velük tettük meg a kb. 55
km-es távot. Isko lánk ból
Csonka Dániel 10.b, Kőrös
Ákos, Kovács Le vente 11.b
cserkészek, vala mint Hor-
váth Bene dek 8.a osztá-
lyos tanulók vettek részt.

Jó munkát!

Kokaveczné Bánki
Judit

CSERKÉSZET AZ ISKOLA FALAIN BELÜL

Kerületi regös nap

Nyitó tábortűz
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SPORTEGYESÜLETEK ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK

A gimnázium 2007. november 2-án megállapodást kötött 6 sportegyesület-
tel. Együttműködnek a felek olyan sporttagozatos osztály nevelési programjá-
ban, amely a hatévfolyamos képzés speciális kiegészítése lesz.

A sportegyesületekkel való együttműködés aláírása. Ludvig Zoltán (Szegedi Vasutas Sportegyesület ügyvezető elnöke), Nagy Attila 
(Szegedi Úszó Egylet vezetőedzője), Pető Gábor SP igazgató, Kővári Árpád (Tisza Volán SC ügyvezető elnöke), Körtvélyessy Péter 
(Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Egyesület elnöke), Dani Zsolt (Démász Szeged Vízisport Egyesület vezetőedzője).

Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyfelől a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium (továbbiakban gimná-
zium), másfelől a Démász-Szeged Vízisport Egyesület, a Szegedi Úszó Egylet, a Szegedi Vasutas SE,
Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Egyesület, a SZTE-SZEDEÁK KE és a Tisza Volán SC (továbbiakban
egyesületek) között abból a célból, hogy a gimnázium újonnan induló sporttagozatos osztályába
a sport, a tanulmányok és a keresztény értékek iránt egyaránt elkötelezett diákokat iskolázzunk be.
A felek az együttműködés további részleteit külön megállapodásokban rögzíthetik.

A megállapodás keretében a gimnázium vállalja, hogy az egyesületek azon diákjai számára,
akik az iskola vallási és tanulmányi szempontjainak megfelelnek, hatévfolyamos gimnáziumi kép-
zés keretében biztosítja a napi testnevelés órát, valamint szükség esetén a kollégiumi elhelyezést.
A gimnázium segíti és támogatja a sporttagozatos tanulóinak az egyesületekben történő sporto-
lását.

A megállapodás keretében az egyesületek vállalják, hogy részt vesznek a beiskolázandó ta-
nulók felkutatásában és a sporttagozatos osztály hirdetésében.

Ezen megállapodás határozatlan időre jön létre, és csak a felek kölcsönös megállapodása ese-
tén módosítható. Felmondani minden év december 31-ig lehet, mely felmondás a felmondást kö-
vető tanév első napján lép érvénybe.

Szeged, 2007. november 2.

Démász-Szeged Vízisport Egyesület Szegedi Úszó Egylet 
Szegedi Vasutas SE Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Egyesület
SZTE-SZEDEÁK KE Tisza Volán SC

Dugonics András Piarista Gimnázium 
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A 2008-2009-ES TANÉVRE BEIRATKOZOTT 

TANULÓK NÉVTÁRA

7.a
osztályfőnök

László Imre

Csaba Norebert Csenki Máté Farkas Balázs Sándor

Gyömbér Máté Bence Heszler VinceFülöp Imre Dávid Hódi Patrik

Kirsch Márton Áron Kószó DávidJagicza Tamás Kovács Dániel

Kunstár Balázs László Mácsai Soma LajosKovács Péter Károly Magyari Péter

Molnár Gábor Balázs Oltványi János LászlóMészáros Dániel Szabolcs Pomázi Erik Attila
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Rácz Bence László Rózsa Bence AttilaPrónai Péter Emánuel Sági Bence

Selmeci Bence Simon Dániel ZoltánSándorfi Kristóf Csaba Sinkó Péter

Szalma János Szebellédi MátyásSzalay Donát Szabolcs Tordai László

Valkony Álmos Vály GergőVáczi Máté Péter Varga Ádám

Zsigmond Richárd BélaVerba Barna
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7.b

osztályfőnök

Nagy János

Almási Dávid Bárány András Bokor Dániel Arnold

Csordás Péter József Erdei ImreBokros Martin Olivér Fekete Gergely

Furi Máté József Gazsó BalázsForgács Dávid Péter Glaug Flórián Albert

Kammermann Kristóf Kávássy DánielHulmann Kristóf Zsolt Király Márton

Kozák Örs Magda Gábor IstvánKovács Gergő Máté Dániel Gábor
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Németh Patrik Pál ÁdámMiskolci Ábel Palásti-Annabring Csaba

Rózsa Dávid Sipos BencePriváczki-Juhász Ákos Szakál Áron

Szekeres Tamás Szőllősi BenedekSzalma Attila Szunyi Máté Benjámin

Tóth Márk László Tóth TiborTóth Dániel Török András

Vass Gábor István Zakar ZsomborVancsura Balázs
Bendegúz
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8.a
osztályfőnök

Győri Ferenc

10.b
osztályfőnök

Angyal László

Sáró Zsombor Teleki Ferenc

Borgulya Bence Balázs Cuc Róbert Császár Miklós

Dobó Balázs Halmai PongrácCsenki Zalán Kálmán Bence

Makra Máté Lajos Nagy IstvánKovács Balázs Ördög Dániel

o
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Szabó Gergely Szarka Dávid
Gábor

Rúzsa Szabolcs Szebellédi Gábor

Tóth CsongorSzéles Benjamin Dános
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