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A szülők és az iskola

Szülői munkaközösség

A szülői munkaközösség 2012. október 4-én alakult meg. November elején kezdtük szer-
vezni az iskola alapítványi bálját. Rengeteg ötlet folyt be, nem győztünk válogatni közü-
lük. Mind használható volt, és ebből választottuk ki az arra az egy estre szánt műsorhoz a 
produkciókat. Nagy sikert aratott mind a műsor, a szervezés. Köszönetet mondok Zsova 
Tamás tanár úrnak a végzett munkájáért. Elindítottuk a Szülők talentumok adattárába a 
jelentkezésgyűjtést, az önkéntes felajánlásokat. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a szülők 
felajánlhatják az iskola számára a talentumaikat, pl. ha van szobafestő, vízszerelő, szál-
lás, szobafestő, szakács, olcsó buszkölcsönzés, ügyvéd, pék, kőműves, varrónő, hegesztő, 
stb., szívesen segítenék az iskolát önköltséges alapon. A kezdeményezés jó ütemben ha-
lad, már az iskola hívását várjuk, hogy miben segítsünk. A szülői munkaközösség vélemé-
nyezte a tanév alatt módosuló iskolai alapdokumentumokat, és megismerte az intézmé-
nyi struktúraváltás irányait.

 Atlasz Henrik,  
a szülői munkaközösség elnöke

Bölcsek tanácsa

Május 31-én megtartotta alakuló ülését a Bölcsek Tanácsa. Szerzett jog a tagság, azok 
a szülők tartoznak e közösségbe, akiknek legalább egy gyermeke érettségizett az isko-
lánkban. A szülői munkaközösség mellett tevékenykednek, az iskolai stratégia kialakí-
tásában, véleményezésében vesznek részt.
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ALAPÍTVÁNYI BÁL

Február 18-án 210 bálozó vett részt a bálon, 450 ezer Ft-tal támogatták az alapítványt.

Alapítványi bál
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TÁMOGATÁSOK ÉS PÁLYÁZATI PROGRAMOK 
2011-2012

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
„Ha folyóvíz volnék...” – ifjúsági csereprogram Szeged-Bacău
70 ezer Ft
Szeged Megye Jogú Város Önkormányzata – 
Ifjúsági támogatási keret (2011)

Mester Tanoda Alapítvány
X. Moldvai Népzenei Kurzus
300 ezer Ft
Nemzeti Kulturális Alap  
Népművészeti Szakmai Kollégium (2011)

Mester Tanoda Alapítvány
Civil szervezetek működésének támogatása
300 ezer Ft
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  
Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Civil Alapprogram (2011)

Dugonics András Piarista Gimnázium
Határtalanul – 7. évfolyamosok osztálykirándulása
1 184 ezer Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Kft. (2011)

Mester Tanoda Alapítvány
„Tücsök koma gyere ki” – gyermektáncházak megvalósítása
100 ezer Ft
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – 
Idősügyi és városrészi közösségi programok keret (2012)

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
XI. Kobzos-énekes-hegedűs-furulyás népzenei kurzus
120 ezer Ft
Szeged Megye Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi,  
Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága – 
Kulturális támogatási keret (2012)

Nyertes
Program

Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
Értékmentés 2012 –A tehetséges fiatalok felkészítését  
végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú  
művészetoktatási intézmények támogatása
1 millió Ft
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő Oktatási és 
Tehetséggondozási Támogatások Főosztálya (2012)
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Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
Szepi és CsÉN – Családi életre nevelés 11. évfolyam
600 ezer Ft
Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet (2012)

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
Bogarászó tábor
1290 ezer Ft
Emberi Erőforrás Minisztérium

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes

Program
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
VI. Könyvhullám 
180 ezer Ft
OTP Fáy András Alapítvány

Dugonics András Piarista Gimnázium
fejlesztőpedagógus alkalmazása és 
tanári lelkigyakorlat tartása
450 ezer Ft
Renovabis - KPSZTI 2012

Hegyen-völgyön muzsika
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A Mester Tanoda Alapítvány 2011. évi  
közhasznú tevékenység beszámolója

 Bevétel ezer Ft %
 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 431 28
 adomány   57 4
 pályázat 920 58
 szja 1% 166 10
 egyéb - -
 Összesen 1.575 100

 Kiadás ezer Ft %
 anyagköltség 1.474 83
 személyi jellegű ráfordítások    286 17
 Összesen 1.760 100

A Dugonics András alapítvány 
2011. évi beszámolója

 2011. évi nyitó egyenleg 7.392.900
 BEVÉTEL  8.796.421
 adomány  7.288.500
 ebből:  társaságok  474.500
  magánszemélyek 6.814.000
 szja 1 %  1.266.920
 kamat  241.001

 Kiadás  13.771.233
 anyagköltség 334.480
 támogatások 8.741.569
 ebből:  gimnázium 5.095.000
  művészetoktatásban részt vevő diákok 2.136.500
  téli túra támogatása 100.000
  cserkész-világtalálkozó 150.000
  Sík Sándor Kollégium támogatása 130.000
  énekverseny támogatása 183.000
  diákok étkezési, tankönyv- és szociális támogatása 577.069
  diákoknak 10 db fürdőbérlet 370.000
 bankköltség, postaköltség 87.950
 szolgáltatások 2.403.227

 Eredmény 4.622.095
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Öregdiákok és találkozók

A piarista diákszövetség ajánlásával

Tarczay Géza-díjasok: Molnár Vilmos 13. b, Abt Dániel 12. a, Bauer Dávid 11. a,  
Kószó Dávid 10. a, Both Szilveszter 8. a, Nagy Csongor 7. a

Piarista Alapítvány támogatta (110 ezer Ft) 21 diák – Balogh Bence, Balogh Péter 
7. a, Jenei Szabolcs, Szász Zsombor 7. b, Lőrik Viktor, Ollai Pál 8. a, Kovács Attila 8. b, 
Kovács Tamás, Pintyi Zoltán 9. a, Horváth Márk 9. b, Jagicza Tamás, Kovács Dániel, Var-
ga Ádám 10. a,  Zakar Zsombor 10. b, Borovszky Bence 11. a, Bende Péter, Korda Máté,  
Simon Gellért, Varjasi Balázs 12. a, Lengyel András, Szabó Gergely 13. b

Szokás szerint április utolsó szombatján, 28-án volt az öregdiák-találkozó. Délután fo-
cikupával kezdtük a rendezvényt, a 15 csapat közti viadalt a 2006. b- nyerte. A vacsora 
vendégeit Czeglédi Zsolt SP házfőnök atya köszöntötte. Pohárköszöntőt Piros Adorján 
Zsolt (2002. b) mondott. Mintegy 140 egykori tanuló vett részt a rendezvényen. 

Öregdiák-találkozó

Szurkolók és focizók

Vacsoravendégek

Igazgató úr és egykori osztálya A házfőnök atya köszönti az öregdiákokat.
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ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK

2011
október 15. 2006. b (osztályfőnök: László Imre)
november 26. 2001. b (osztályfőnök: Bán Sándor)

2012
július 6. 1997. a (osztályfőnök: Győri Ferenc)

Diákok szereplése szegedi helyszíneken 
2011

Szeptember 11.  A magyar dal napja országos televíziós program. Az M1 televí-
zió közvetítette a szegedi helyszínről a Kamaraműhely műsorát. 
Szegeden ők vezették a Tavaszi szél népdal közös éneklését.

Szeptember 22-25.  A X. Kobzos-énekes-hegedűs-furulyás kurzust rendezte meg 
az alapfokú művészetoktatási intézmény.

Szeptember 29. A Paprika Fesztivál megnyitóján szerepelt a Kamaraműhely.

Október 1.  A Szent Gellért napi egyházmegyei ifjúsági találkozó helyszíne 
ismét az iskola volt. A 9. évfolyam látta el a házigazda teendőit.

Október 18.  Dugonics András születésének 270. évfordulójára emlékez-
tünk a Dugonics Társasággal együtt. 

Dugonics halálának évfordulóján
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November 13.  A szentmihályi plébánián szerepelt és szolgálatot adott a 
Kamaraműhely.

December 1.  Háromszáz évvel ezelőtt ért véget a Rákóczi-szabadságharc 
címmel rendezett konferenciát a Jobb Szegedért Egyesület, 
a Rákóczi Szövetség szegedi szervezete, az Ötágú Síp Kultu-
rális Egyesület és a Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Ala-
pítvány. A piarista gimnázium növendékei Fábri Géza tanár 
úr vezetésével műsort adtak elő.

December 5.   A Szeged Városi Kórusegyesület adventi hangversenye volt 
a templomunkban.

December 13.  A Népzenei Kamaraműhely karácsonyi koncertet adott a 
Dóm téri Bálaszínházban. 

December 17.  A Mentés Másként Trió Mézespálinka karácsonyi koncertjét 
rendezte a templomban.

December 18.  Üllésen szerepelt a citerás kamaracsoport és a Népzenei Ka-
maraműhely.

December 18. Röszkén lépett fel a gordonka tanszak.

December 19.  Adventi koncertet és kiállítást mutattak be a művészeti isko-
lások a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár-
ban.

2012

Február 14.  Ó, én édes hazám… címmel Bálint-napi ünnepi műsort adott 
a Kamaraműhely a Katolikus Házban.

Február 28.  A Dugonics Társaság újraalapításának 20. évfordulója tisz-
teletére tartott konferencián Károlyi Attila tanár úr, a Dugo-
nics-szobor koszorúzásán Novák Tamás 12. a és Labancz 
Zsolt SP tartományfőnök mondott beszédet. Műsorral lé-
pett fel a Kamaraműhely.
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Április 11.   A Szeged Városi Kórusegyesület hagyományosan iskolánk-
ban rendezte az Éneklő Ifjúság énekkari fesztivált.

Április 22.  A kübekházi katolikus általános iskola szentmiséjén szere-
peltek a művészeti iskola diákjai.

Április 27. A Kovács Zoltán Emlékesten diákjaink is felléptek.

Május 3.    Az egyházzenei hónap nyitókoncertjén a Népzenei Kama-
raműhely énekelt Balassi-verssel és Kájoni-énekkel vett 
részt a templomunkban.

A Dugonics Társaság ünnepén – konferencia és koszorúzás
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Május 25.  A népzenei, a gordonka és a vizuális tanszak növendékei a 
Hídivásáron szerepeltek.

Május 28.  Az egyházzenei hónap koncertjén a gordonka tanszak nö-
vendékei szerepeltek.

Május 31.  Gyökerek címmel nagykoncertet adott a Népzenei Kama-
raműhely.

Június 3.  Iskolánk diákja, Novák Tamás szerepelt a Hősök napja meg-
emlékezésen.

Hídivásáron
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Falfestők a Hídivásárban

Kamarások

Jók vagyunk!
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Szeptember 28. – október 5. Brühli diákok tartózkodtak iskolánkban.

Testvériskolai kapcsolatok és  
együttműködés más intézményekkel

Brühl I.

Házfőnök atya igazgatói társaságban (Brühl, Szeged)

Sárkányra szállva

Brühliek Szegeden

Sütögetés
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November 18.   A tantestület Budapesten a Piarista Pedagógiai Napon vett 
részt.

November 19. Közös szalagavató bált rendeztünk a Karolinával.

December 1.  A Dugonics Táraság Ifjúsági Tagozata programjaként mo-
derntánc-tanulásra adódott lehetőség, iskolánk biztosított 
helyet a rendezvénynek. 

December 15.  A Népek karácsonya koncert helyszíne a Karolina gimnázium volt.

Népek karácsoNya
Az idén is megrendezésre került a 
Piarista Gimnázium és a Karolina 
Iskola közös karácsonyi hangver-
senye, a Népek karácsonya, most 
a Karolina Iskola kápolnájában. 
A kápolnát zsúfolásig megtöltő 
hallgatóságot ünnepi hangulatú, 
magas zenei színvonalú produk-
ciókkal ajándékozták meg a két 
iskola diákjai. 
A hangszeresek közül iskolánkat 
Sági Lili zongorajátéka (Chopin: 
b-moll noktürn),  Novák Tamás 
és Kopasz Kristóf gitárduója 
(Couperin: Les Chérubins) és a 
furulyaconsort: Vass Gábor, Tóth 

Csongor, Lengyel András, Bauer 
József, Kohl Norbert (karácsonyi 
dallamok) képviselték.  
A karolinások közül Ármás Kata 
(gitár), Noé Rebeka (cselló – 
Schumann: Bölcsődal, zongorán 
kísért Perneczky Balázs tanár), 
Szentgyörgyváry Laura (ének 
– Cseh Tamás: Ima, kísért a 
két 11. osztály énekkara) és a 
furulyegyüttes: Kaszper Flóra, 
Berki Borbála, Berki Johanna, 
Zsolt Réka, Noé Veronika, Vincze 
Zsuzsanna (Naudot: F-dúr szoná-
ta – két tétel) szép produkcióját 
hallhattuk.

A két iskola énekkara is részt vett 
a hangversenyen. Az úton című 
kórusművet a két énekkar közö-
sen énekelte (vezényelt Zsováné 
Palotai Gabriella). Figyelemre 
méltó volt, hogy iskolánk ének-
kara mennyire telt, meleg férfias 
hangzással kontrasztált a lány-
hangokkal.
A Karolina Iskola énekkarának 
előadásában hallhattuk még  
Bach-Gounod Ave Mariáját.
Az est legsikeresebb műsorszáma 
kétségtelenül Fábri Géza Karácso-
nyi kantátája volt, melyet a Piaris-
ta Népzenei Kamaraműhely (éne-

kesek, kobzosok, hegedűsök), 
a két iskola énekkara, valamint 
a Karolina iskola 4. b osztálya, 
iskolánk gitárosai és furulyásai 
adtak elő, véget nem érő taps 
kíséretében.
Köszönet a felkészítő és közremű-
ködő tanároknak is: Pavlovits Gá-
bor, Perneczky Balázs, Péter Tímea, 
Tóth Györgyi, Zsováné Palotai Gab-
riella, Tóth M. Noémi, Kuzma Le-
vente, Lajos István, Szalkai Sándor, 
Zöld Katalin, Fábri Géza, Fábri-Ivá-
novits Tünde, Lipták Dániel.

-Lajos István-

A beiskolázás, az iskola megismerésének erősítése végett Papp Attila igazgató és Zsova 
Tamás igazgatóhelyettes a Karolina gimnázium vezetőivel, Vlocskó Mihály igazgatóval 
és Horváthné Hodács Zsuzsanna igazgatóhelyettessel az összes Szeged környéki kato-
likus általános iskolát felkeresték.

Január 4.  A Karolina iskola és a piarista gimnázium képviselői a két rend 
fönntartóival együtt megbeszélést tartott a szegedi egyházi isko-
lák együttműködéséről.

Március 12. A diákönkormányzat képviselői Nagykárolyban jártak.
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Márciusban négy héten át este piarista szavalatokat mutatott be a Part TV. Gábor 
Bence 11. a, Keserű György SP, Nagy Mariann tanárnő és Lapu Árpád 12. a mondott 
Juhász Gyula-verseket.

Március 17.   A IV. Tavaszi Regionális Dél-alföldi Gitártalálkozót rendezte 
meg a Mester Tanoda.

Március 21-27.  Diákjaink Brühlbe utaztak. Kísérők: Czeglédi Zsolt SP és 
Papp Attila.

Nagykárolyban járt a diákönkor-
mányzat 2012. március 12-én. 
December eleje óta gyűjtöttük 
az adományokat a nagykárolyi 
piarista nővérek által vezetett 
árvaház számára. Nagy szere-
tettel és finom ebéddel fogadott 

minket Jutka nővér és Tünde nő-
vér. Meséltek nekünk az itt élők 
helyzetéről, saját nehézségeikről, 
a szegénységről, s megosztották 
velünk örömeiket is, melyet 18 
nevelt lányuk szeretete, sikerei 
jelentik. A hazaút előtt rövid 

sétát tettünk a Kalazanci Szent 
József Római Katolikus Iskolában, 
majd kívülről megtekintettük a 
Károlyi-kastélyt is. A hazaúton 
beszélgettünk élményeinkről, s 
mindannyian azt éreztük, hogy a 
nővérek áldozatos munkája során 

igazi csodák történnek. A csapat 
tagjai voltak Szebellédi Mátyás 
10. a (a DÖK elnöke), Vass Gábor 
10. b, Markót Imre 13. b, Papp  
Attila igazgató úr és Nagy Mari-
ann tanárnő (DÖK-segítő tanár).

-Bokor Dániel 10. b-

Pózolók

Brühl II.
Falramászás
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UrsUla és aNdrás újra együtt
Miután októberben szíves ven-
déglátásunkat élvezte a brühli 
St. Ursula Gimnázium – német-
országi testvériskolánk – néhány 
diákja, most rajtunk állt a sor, 
hogy felfedezzük Germánia eme 
gyönyörű nyugati szegletét. E 
célból kerekedtünk fel március 
21-én, szerdán először Ferinek 
hegyére vonattal, majd német 
szárnyakkal repülvén Köln-Bonn 
repülőtér felé. Utunk zökkenő-
mentesen és vidám hangulatban 
telt. Megérkezvén a reptérre 
egy „hatalmas” zászló fogadott 
minket ezzel a felirattal: „Isten 
hozott benneteket (repülővel), 
Welcome to Germany!” Miután 
mindenki megtalálta a cserediák-
ját, és megtörténtek a várva várt 
találkozások, elindultunk – ki-ki a 
maga módján – német családja-
ink otthonába, mivel ekkor már 
későre járt. 
Csütörtök reggel az iskolában 
máris bepillantást nyerhettünk 
egy misébe az intézmény kis 
kápolnájában. Német barátaink 
nélkül felkerekedtünk, hogy 
Németország egyik legnagyobb 
városát (Kölnt) jól szemügyre 
vegyük. Először a világhírű, cso-
daszép és hatalmas kölni dómba 
látogattunk el. Az iskolából ve-

lünk tartott egy kedves tanár úr, 
aki kalauzolt bennünket. Még a 
toronyba is fölmentünk – ami 
felért egy edzéssel –, és megcso-
dálhattuk a várost jó magasból. 
Ezután megnéztük a Rajnát és 
számos szép, régi házat, valamint 
egy komolyzenei koncertet. Bősé-
gesen megebédeltünk, és kóstol-
hattunk egy pici helyi nedűt is. 
Délután sportolás jutott osztályré-
szül. (Ez már a német barátaink-
kal együtt.) Volt kapitánylabda 
és akadálypálya a rendkívül jól 
felszerelt új sportcsarnokban. A 
nap hátralévő részét a diákja-
inkkal töltöttük szabad program 
keretében: néhányan fagyiztak, 
kertipartiztak vagy hazamentek. 
Ott-tartózkodásunk mozgalmas 
volt, és a programot is jól meg-
szervezték nekünk. Másnap 
az iskolában kezdtük a napot, 
beültünk pár órára. Megismer-
kedhettünk más diákokkal, össze-
hasonlíthattuk az oktatást. Suli 
végeztével vetélkedőn vettünk 
részt, ami a városról szólt, de a 
társaság a fárasztó iskolanap 
után elment pihenni és beszél-
getni a gyönyörű brühli Augustus-
burg kastély hatalmas kertjébe. A 
kiírt program ezzel véget ért, és 
este elmentünk bulizni. Másnap 

a kölni állatkertbe mentünk. 
Egyet mondok: nagyon szép és 
kiépített, de nem túl nagy, tehát 
jól éreztük magunkat. Kezdetét 
vette a hétvégi szabad program 
a családokkal. Örömünkre közös 
összejöveteleket szerveztek ne-
künk, elmentünk várost nézni, há-
zibuliba, és vasárnap jött az egyik 
fő attrakció, az akvapark, ami 
– nyugodtan ki merem jelenteni 
– mindenkinek nagyon tetszett. 
Olyan csúszdába szállhattunk, 
ami eleve 75 fokos szögben állt, 
egy kabinba léptünk be, és egy 
csapóajtón álltunk, tehát észve-
szejtő kaland volt. „Akvaparko-
zás” után szerveztek nekünk egy 
házibulit az egyik lánynál. Volt 
minden, mi szem-szájnak ingere. 
Hétfőn az iskolában betekintést 
nyertünk Németország jelenlegi 
helyzetébe egy ottani történe-
lemtanár előadása által. Megis-
mertük az ország gazdasági és 
társadalmi vonatkozásait. Majd 
elindultunk Bonnba, az egykori 
NSZK fővárosába. Szakszerű, 
angol nyelvű idegenvezetést 
kaptunk ebben a csodaszép kasté-
lyokkal, palotákkal teli városban. 
Jártunk kolostorban, templomok-
ban, meglátogattunk szép, régi 
épületeket, így a barokk, díszes 

és pompás városházát, valamint 
a hatalmas kastélyrendszert. Lak-
mároztunk az egyetemi menzán, 
és kaptunk szabadidőt, amelyet 
valaki vásárlással, más pihenés-
sel töltött. Majd a város híressé-
gének, Ludwig van Beethovennek 
a szülőházába mentünk el, ami 
hasznos és élvezetes időtöltés 
volt. Siettünk vissza, ez volt az 
utolsó teljes nap, amit Német-
országban, Brühlben töltöttünk, 
búcsúestre voltunk hivatalosak. 
Finomakat ettünk, ittunk, játszot-
tunk és beszélgettünk. Így a végé-
re jó kis összekovácsolt társaság 
kerekedett. Délelőtt bejártuk a 
brühli Augustusburg kastélyt. Ez 
az épület– mint Németországban 
sok másik is – rendesen „kapott” 
a II. világháborúban, de példásan 
restaurálták minden egyes szegle-
tét. Wesselingben kipróbálhattuk 
a falmászást. Hát nem mondom, 
kemény, nagyon kemény volt. A 
reptéren hosszas búcsúzkodás 
után becsekkoltunk és felszáll-
tunk. Nagyon kedvesek voltak ve-
lünk, és a programok is szuperek 
voltak. Le a kalappal! 

-Bokor Dániel 10. b-

Tánciskola
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Április 17.  Kecskeméti piarista diákok jártak iskolánkban, a diákönkor-
mányzat munkájával ismerkedtek.

Kecskemét-Szeged diákönkormányzata

A kecskeméti óralátogatók

Így működik a szegedi diákönkormányzat...

Szóváltás, tánc, Karolina – piár: 11

Tánciskola (11. évfolyam)
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Moldvai gyűjtőút

Április 21.  Önkéntesség – közoktatás – közösségi szolgálat műhelymeg-
beszélést rendezett iskolánkban a Pax Romana Egyesület 
Morel Gyula csoportja, a Talentum Alapítvány az Önkéntes-
ség Támogatásáért és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány.

Május 3. Spanyol piaristák látogatták meg az iskolát és a rendházat.

Május 29-30.  Szeged témahetet tartottunk.

Április 6.  Megrendeztük a Karolinával közös népdaléneklési versenyt.

Konferencia az önkéntességről
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Május 18.  Az iskola küldöttsége részt vett a 20 éves temesvári Gerhar-
dinum Líceum ünnepségén.

Május 22-24.  Nagy Mariann tanárnő és Papp Attila igazgató angliai  
Colne-i SS. John Fisher and Thomas More Catholic Huma-
nities College iskolába látogatott.

aNgliából érkezett a túlsúlyos poggyász
Angliai testvérkapcsolat…De jól 
hangzik…Ha az időt visszapörget-
jük 2011 decemberéhez, iskolánk 
vendége volt Miss Claire Hitchen, 
egy nagyon kedves fiatal tanárnő, 
aki a colne-beli Ss. John Fisher 
and Thomas More Catholic Huma-
nities College iskolát képviselte. A 
találkozást másfél éves levelezés 
előzte meg, köztem és Claire kö-
zött, majd Mr. Bohills, az angliai 
iskola igazgatójának meghívá-
sára mi is útra kelhettünk: Papp 
Attila igazgató úr és jómagam. 
Utunk célja a testvérkapcsolat 
megalapozása, a megállapodás 
volt, melyet úgy gondoljuk, sike-
resen teljesítettünk. 2012. május 
22-én délután 16.30-kor felszállt 
a gépünk, és 2 óra 15 perccel 
később a napsütéses mancheste-
ri reptérre érkeztünk meg, ahol 
Claire és Mr. Bohills már vártak 
minket. Külön szállást kaptunk, 

melyet kb. 30-40 perc utazás 
után foglalhattunk el. Mind-
kettőnk számára nagy élmény 
volt, hogy mindaz, amit eddig 
„csak” könyvekben láthattunk, 
minden megvan, és minden úgy 
is van, jómagam az angoltanár 
szemével, igazgató úr pedig a tör-
ténelemtanár szemüvegét hasz-
nálva. A pázsit gyönyörű zöld, 
az ikerházak tényleg léteznek, s 
első osztályú figyelmet kaptunk 
vendéglátóinktól. Szerdán órákat 
látogattunk, s megállapítottuk, 
hogy bár 9 órakor kezdődik az 
első óra, ám az órák 55 percesek, 
s bizony ebéd után még legalább 
fél négyig tart nekik a tanítás. 
Hosszabb szüneteik vannak, de a 
tanév is hosszabb, az ő nyári szü-
netük kb. hat hét. Az órákon ke-
vesebb ismeret átadása történik, 
a hangsúly az élményszerzésen 
van, ugyanakkor, aki egyetemre 

akar bejutni, arra kemény munka 
vár a 16 éves kor után elvégezhe-
tő képzésen, s az egyetemek is 
fizetősek. Jó volt látni a mosoly-
gós, egyenruhát viselő diákokat, 
sok hasonlóságot is fel tudtunk 
fedezni a két intézmény között. A 
nap vége felé, öt órakor vendéglá-
tóink egy igazi angol pubba vittek 
minket, ahol az ízletes vacsorán-
kat elkölthettük. Természetesen 
a piték igazi tárháza közül válo-
gathattunk és válogattunk is. Se-
gítségünkre volt a nap folyamán 
dr. Lobmayer Péter (Lobmayer 
Bálint, 11. a osztályos diákunk 
édesapja), aki családjával kint él 
és dolgozik, valamint az egyik lá-
nya, Eszter is, aki a szerdai napot 
velünk töltötte, és az iskolában 
idegenvezetőként állt a rendel-
kezésünkre. A csütörtöki napot 
Manchesternek szenteltük, a nap 
nagy részében a várost tekin-

tettük meg, Old Traffordot nem 
kihagyva, ahol sajnálatunkra, a 
stadion belsejébe nem engedtek 
be minket, mert a következő 
meccsre készítették elő a gyepet. 
Így is élmény volt, hiszen a stadi-
on körül sok látnivaló van: képek, 
melyek a múltat idézik, és a bolt 
is, ahol a relikviák kaphatók. Este 
már sajnos jönnünk kellett vissza. 
És hogy a kaland se maradjon ki 
az utunkból: gépünk 75 perces 
késéssel indult el, az én pogy-
gyászomra pedig majdnem 50 
fontnyi túlsúlydíjat szabtak ki, de 
végül minden megoldódott. Élmé-
nyekben gazdagon tértünk haza, 
gyönyörű, napsütéses időből, teli 
tervekkel, hogy a diákjaink is mi-
nél hamarabb útra kelhessenek.

-Nagy Mariann tanárnő-

Piarista templomban (Temesvár)
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Június   Lévai Benedek 11. a osztályos tanuló az Egyesült Államokban  
tanult,  Bokor Dániel 10. b pedig Oregonban folytatja a tanulmá-
nyait a 2012-213-as tanévben.

global oUtreacH ÖsztÖNdÍj
A Global Outreach cserediák-
program keretében töltöttem a 
2011-2012-es tanévet az Amerikai 
Egyesült Államokban található, 
a Michigan-tó partján fekvő Ma-
nitowocban. Kintlétem alatt az 
amerikai host-családomnál éltem, 
akik az egész év során nagyon 
kedvesek voltak, családtagként 
kezeltek. A Roncalli High School 
nevű gimnáziumba jártam, ahol 
az iskola sport- és egyéb prog-
ramjaiban is részt vettem.  Benne 
voltam az iskola amerikaifoci-csa-
patában, a birkózó csapatban, 
színházi előadásaiban, énekkar-

ban, művészetekben, és még 
teniszezni is volt lehetőségem. 
Az amerikai iskolák nagyon 
különböznek az itthoniaktól fel-

építésben, tanrendben és a sport-
hoz való hozzáállásban. Nagy 
különbség van még a tanár-diák 
viszonyban, és az iskolába való 

eljutás módjában, ugyanis ott a 
diákok autóval járnak az iskolába. 
Az év során eljutottam a környező 
államok, Michigan, Illinois, Min-
nesota területére, és olyan nagy-
városokba, mint például Chicago, 
St. Louis, Madison. E nagyszerű év 
alatt rengeteg élményben volt ré-
szem, nagyon sok új kapcsolatot 
alakítottam ki, és visszatekintve 
nagyon örülök, hogy éltem a 
Global Outreach által nyújtott 
lehetőséggel. 

-Lévai Benedek 12. a-

Tunkon

Tükörcserepek – csángók között

Amerikai csapat – Global Outreach
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alázás Helyett alázat
Idén nyáron, július 24. és 31. 
között három iskolatársammal 
(Kopasz Kristóf 12. a, Kovács 
Dániel 11. a, Putóczky Dávid 10. 
a) lehetőségem volt részt venni 
a csehországi Strážnicében a 
Közép-Európai Piarista Ifjúsági 
Találkozón. Ezen a miénkhez 
hasonló lengyel, olasz, cseh és 
magyar középiskolákból összesen 
mintegy 150 diák vett részt. A hé-
ten sok tapasztalatot szereztem, 
amelyektől lelkileg is feltöltőd-
tem. Az egyik ilyen élményemet 
szeretném elmesélni.
A hét minden egyes napján vala-
melyik nemzet egy kicsit jobban 
tudott érvényesülni. Minden 

reggel más-más nemzetiségű vál-
lalkozó szellemű diákok kapták 
a feladatot, hogy ébresztőt fúj-
janak, kiáltsanak, énekeljenek, 
táncoljanak a tábornak, mindig 
nagy sikert aratva. Mivel ez egy 
piarista találkozó volt, nagy sze-
repet játszottak a tábor alatt a 
szentmisék, a bűnbánati liturgiák 
és az egyéb imádságos alkal-
mak is. Ezek is minden nap más 
nyelven folytak, hogy mindenki 
magáénak érezze őket.
Eleinte mindannyiunk számára 
presztízskérdés volt, hogy ki tudja 
hangosabban mondani a saját 
nyelvén a közös imákat. Később 
– ha nem is mondtuk ki – rájöt-

tünk, hogy az egész másról szól, 
és sokkal inkább a nyitottságot és 
az alkalmazkodást tartottuk szem 
előtt. A lengyelek mutattak ebben 
mindenkinek példát: bár akkor 
látták először a magyar szöveget 
és a kottát, mégis úgy énekelték a 
mi énekeinket, mintha a sajátjuk 
lenne. Mi is megtanultuk ezt a 
fajta alázatot, és nagyon jó volt 
tapasztalni, hogy bár különböző 
a nyelvünk és a kultúránk, mégis 
közös a hitünk és az Istenünk. 
Sokkal szebb volt együtt, egy 
nyelven imádkozni, mint egymást 
túlordítva versenyezni, még ha 
a saját nyelvünk, saját dalaink 
is voltak a legkedvesebbek 

számunkra. Rég tapasztaltam 
hasonlót, hogy az emberek, 
félretéve büszkeségüket és saját 
érdekeiket, a különbözőségek 
ellenére észrevegyék egymásban 
a hasonlóságot, és együttmű-
ködjenek. Ennek aztán meg is 
lett a gyümölcse: a tábor végére 
nagyon jó közösséggé kovácso-
lódott össze a csapat. Az utolsó 
este mindannyian végigvonultunk 
az iskola folyosóin, és zengett az 
épület a lengyel, olasz, cseh és 
magyar daloktól, amiket addigra 
már mindenki kívülről megtanult.

-Gábor Bence 11. a-

NemzetkÖzi tábor a kUltúra jegyébeN
Szeged - Több mint húszéves múlt-
ra tekint vissza az Amerikai Egye-
sült Államokban született Global 
Outreach Program, amelynek 
idei felkészítő táborát a szegedi 
Dugonics András Piarista Gimnázi-
umban tartották 80 résztvevővel.
 Egymás kultúrájával, szokásaival 
ismerkedtek, lelki értékekben 
gyarapodtak, sportoltak, stran-
doltak és várost néztek a Global 
Outreach elnevezésű, katolikus 
program felkészítő táborának 
vendégei Szegeden. 
A tábort Lapu Árpád, a Dugonics 
András Piarista Gimnázium idén 
érettségizett diákja szervezte.  
Elmondta, hogy a programban  
10. és 11. osztályos magyar, 
szlovák, cseh, litván és lett diá-
kok utazhatnak az USA-ba. Tíz 
hónapot töltenek ott, a helyi –  

Wisconsin, Minnesota és Neb-
raska állambeli – iskolákban 
tanulnak, és az őket fogadó  
családoknál laknak. 1991 óta ed-
dig több mint 400 diák élt ezzel a 
lehetőséggel.
Úgy segítjük elő a kulturális 
tanulást, hogy kimegy egy diák,  
az ottani családdal megosztja az 
értékeit, és közben megtanulja 
a helyi értékeket is, amelyeket 
később hasznosíthat a saját 
hazájában – beszélt a program 
lényegéről az Amerikai Egyesült 
Államokból érkezett történelem–
hittan szakos tanár, Tom Kropid-
lowski, a tábor igazgatója.
– A különböző országok fiataljai 
elősegíthetik, hogy az új generá-
ciók egyre békésebben tudjanak 
egymás mellett élni – magya-
rázta a szintén Szegeden vendé-

geskedő Barbara Tota-Boryczka, a 
Global Outreach Program ügyvezető 
igazgatója. – Az egyház működését 
is igyekszünk erősíteni Magyaror-
szágon, Szlovákiában, Csehország-
ban, Litvániában és Lettországban. 
Fiatal, katolikus szolgáló vezetők 
képzése, valamint a közép-európai 
problémák enyhítése a célunk – 
fűzte hozzá a lelki vezető, Larry 
Seidl atya.
Összesen 80 vendég, köztük  
11 amerikai vett részt az egyhetes 
felkészítő táborban, amely szomba-
ton zárult. Reggelenként a szolgáló 
vezetésről beszélgettek bibliai 
szövegek alapján, a délutánok egy 
részében az új diákokat készítették 
fel a jövő tanévre. Nemzeti napokat 
rendeztek, és a füvészkertben is ön-
kénteskedtek, az utolsó este pedig 
Ki mit tud? vetélkedőt tartottak.

A szegedi piarista gimnázium-
ból és a Karolina-iskolából már 
számos diák kapcsolódott a 
programhoz. Évente általában 
nyolcan utaznak Magyarország-
ról Amerikába tanulni, és mindig 
van köztük két-három szegedi 
– tudtuk meg Nagy Mariann an-
gol-kémia szakos tanártól. Ő a 
Global Outreach program kapcso-
lattartója volt, emellett felkészítő 
órákat adott a tanulóknak. Már a 
második diákja vág neki jövőre a 
külföldi tapasztalatszerzésnek. 
Az érdeklődők a   oldalon olvas-
hatnak bővebben a programról.

-Vida-Szűcs Imre-
(Forrás: Délmagyarország  

napilap 2012.07.22. )

Július 23-31.  Piarista ifjúsági találkozóra utazott Strážnicébe négy diák,  
a magyarországi küldöttség tagjai voltak.
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Az Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény kapcsolatai

Kapcsolat Kapcsolattartó Rendezvény, projekt Helyszínek

Csángó Szövetség 
(Románia)

Népzenei Kamaraműhely,
művészeti iskola tanszakai

moldvai csángó és szegedi 
fiatalok közös művészeti 
tábora

Lábnik, Szeged,  
Magyarfalu, Pusztina

Hagyományok Háza 
(Budapest)

népzenei tanszakok kobzos kurzus, moldvai 
népzenei kurzus

2003 óta évente – piarista 
gimnázium

Táncház Egyesület
(Budapest)

népzenei tanszakok 
növendékei

Népzenei Kamaraműhely

Táncház-népzene lemez, Új 
élő népzene lemez – rész-
vétel táncháztalálkozón

2007 óta évente – 
Budapest, Papp László 
Sportaréna

Misztrál együttes Népzenei Kamaraműhely közös fellépések, táncház Balassi-kardok szentelése 
– szegedi dóm

Misztrál fesztivál,  
Nagymaros

Ötágú Síp Kulturális 
Egyesület, Szeged

Népzenei Kamaraműhely, 
gimnáziumi színjátszó kör

Bálint-napi kulturális 
rendezvény

évente 

Millenniumi Kávéház, 
Szeged

Gál Ferenc Hittudományi 
Főiskola, Szeged

Népzenei Kamaraműhely Egyházi népénekek lemez 
kiadása, ünnepi rendezvé-
nyeken koncert 

Szeged Város  
Önkormányzata

hárfa tanszak növendékei, 
tanára
népzenész növendékek

Szegedi Nemzetközi 
Hárfa Kurzus, néptánc 
gálaműsor, Szeged városi 
futóverseny

Szeged

Csongrád megyei  
önkormányzat

Népzenei Kamaraműhely jeles napok műsorai Szeged

Szegedi Tudományegyetem Mentés Másként Trió, 
Népzenei Kamaraműhely

közös koncertek Bartók-évforduló,  
Nagyszentmiklós

Kövér Béla Bábszínház, 
Szeged

Mentés Másként Trió,  
népi ének tanszak

részvétel bábdarabokban, 
zeneszerzés 

bábszínházi előadások, 
fesztiválok
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A 2012-2013-AS TANÉVRE  
BEÍRATKOZOTT TANULÓK

Erdélyi László

Korsós Marin János

Fodor Ádám István

Kuna Áron

Gárgyán Róbert

Kuna Máté

Gémes Martin Dávid

Magyari Máté

Böjthe Dávid Bővíz Krisztián Dóczi Dominik

7. A – osztályfőnök: Újhelyi Zsigmond

Gyulai Bendegúz

Bálint Bence

Gyuris László Márton Horváth Csongor Kiss Levente Márk
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Rácz Barnabás Stefanovits Pál Máté Szabó Balázs Szegfű András László

Mészáros Zoltán Péter Pörneki Adám Radocsai Balázs

Teslér Ákos

Markotics Attila

Szécsényi Márton Vincze Gábor Gergely
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Gellén Gergő

Nagy Miklós Attila Ördög Pongrác Mihály Sárvári Milán Sipos Márk Kristóf

Halász Krisztofer Kőműves Martin Antal Molnár Lajos György

Szabó Kevin Szabó László Levente Vásárhelyi Viktor Ferenc

Csomor Tamás Dimovics Ádám Dobay Tamás Eke Martin

7.  B – osztályfőnök: Sipos Attila
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Szabó Levente 11. bKollár Áron 11. b

Új becsatlakozók

Szaszkó Dominik 9. a

Mohola Bence 9. b Péter Márk 9. b Garai Levente 10. b

Wratin Sándor 9. a Jurácsik István 9. b Kopasz Bálint 9. b

Nagy Kornél 8. b Búcsú Ákos 9. a Elekes Péter 9. a Kasza Alex György 9. a



A szegedi piarista iskola  
alapítólevele (1720)


