
A tanév
krónikája

25  Kalazanci Szent József 
ünnepén Szabó László  
SchP mondott  
ünnepi prédikációt.

25  27   
Hofher József SJ atya 
vezette a lelkigyakorlatot. 
Püspökszentlászlón  
készítette fel a  
tantestületet a tanévre.

28  Alakuló értekezlet. 
 
Intézményünk főbb céljait 
kötetlen beszélgetésben, 
munka vacsora közben 
ismerte meg a gödi  
nevelőtestület.

29  Javító- és osztályozó-
vizsgák voltak az iskolában.

31  Tanévnyitó értekezlettel 
megkezdődött a 250. tanév.

Augusztus Eltéved, kinek az út az irány, 

S nem a cél, ahová utat csinál. 

Illyés Gyula

Felajánlás Kalazanci Szent József ünnepén (Böszörményi Géza SchP, Bereczky András,  Urbanek Rudolf SchP, Keserű György SchP, Szabó László SchP és Tőzsér Pál SchP tanár urak)

Lelkigyakorlat Püspökszentlászlón

Hofher József SJ atya a lelkigyakorlat zárómiséjén
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2   A Dómban volt a 250. 
tanévet megnyitó Veni 
Sancte. Kiss-Rigó László 
Szeged -Csanád egyházme-
gyei püspök a piarista 
nevelés hagyományait 
méltatta.  
A jubileum alkalmából a 
régi piarista gimnázium 
épületére emléktáblát 
helyeztünk el. Ünnepi 
köszöntőt Labancz Zsolt 
SchP tartományfőnök és 
Szabó Gábor rektor 
mondott. 

3  Megkezdődött a 
 2012-2013-as tanév.

14  Évnyitó szülői értekezletet 
tartottunk.

19  21 Osztálykirándulásra  
ment a 12. a osztály.

20  26 Brühlbe utaztak diákjaink.

Merjünk nagyok lenni,  
s valóban nem oly nehéz,  

de legyünk egyszersmind bölcsek is!

Széchenyi IstvánSzeptember

A 250. Veni Sancte

Útban a régi iskolaépület felé

Jubileumi emléktábla elhelyezése a régi iskolaépületen.  
Ünnepi beszédet Labancz Zsolt SchP tartományfőnök és Szabó Gábor rektor mondott.
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hegedűs-furulyás kurzust 

rendezte meg   
az alapfokú művészet i 

iskola.

22  Gyulay Endre nyugalmazott 
püspök mutatott be 

szentmisét a templom-
búcsún, ennek keretében 

ereklyét helyeztek el az 
oltárban.

25  Helyesírási versenyt  
rendezett a magyar  

munkaközösség.

28 okt. 5  Az idegen nyelvi  
témahéten  

Brühlből érkező  
diákokat fogadtunk.

30  A Dugonics András Piarista 
Gimnázium Nyílt Atlétikai 

Versenyét rendezte a 
testnevelés munkaközös-
ség. A megyei versenyen 
iatal, általános iskolás 

atléták szerepeltek, a 
diákjainknak ez a házibaj-
nokság őszi fordulója volt.

Oltárszentelés

Éjszakai gyalogtúrázók – 8. a

Első közös túrán a 7. a
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Október Nem mondhatom el senkinek,  
elmondom hát mindenkinek. 

Karinthy Frigyes

5  Gyertyagyújtással  
emlékeztünk  
az aradi hősökre. 

8   Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére szentmisével 
kezdődött a tanítási nap. 
 
A TESZI-nyitónapon a  
10. évfolyam diákjai a 
szeretetszolgálat  
munkájára készültek.

8  13 Zöldár témahetet  
szervezett  
a természet tudományos  
munka közösség.  
Téma: környezet vé delem 
– globális problémák.

11  Krakkóba, piarista ijúsági 
találkozóra utazott  
diákjaink küldöttsége.

17  Elkezdődött az iskola  
helyi tantervének  
átdolgozása.

A „kémia tanszéken”

Krakkói piarista találkozó

Pintyi Zoltán 10. a és a piarista lányok – piarista találkozó
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napjának évfordulójára 

emlékeztünk. A diákönkor-
mányzat képviselői a 

Dugonics András szülőháza 
helyét jelölő emléktáblánál 

koszorúztak. 
 

Dugonics András  
tiszteletére  

matematika-izika  
csapatversenyt rendezett a 

matematika, izika, infor-
matika munkaközösség. 

 
Negyven táblás  

sakk szimultánt tartott  
az iskola aulájában  

Antal Tibor Kende 10. b 
osztályos tanuló.Maróczy Géza (Magyarország kiemelke-

dő sakkozója), egykori piarista diák em-
lékére sakkszimultánt adott Antal Tibor 
Kende 10. osztályos tanuló (FIDE-mester, 
Korcsoportos világbajnoki 3. helyezett).

Az iskola névadója, Dugonics András szülőházára emlékeztető tábla koszorúzása  

(Szebellédi Mátyás 11. a, Rácz Kristóf 12. a, Elekes Péter 9. a, Gyuris László 7. a)

A sakkszimultán

Sakk, sakk, sakk
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November Akinek van füle hallásra, hallja meg!

Márk 4,9

7  Az iskolai szentmisén 
elhunyt dolgozóinkért és 

diákjainkért, halottainkért 
imádkoztunk.

8  A tanév első  
gyermektáncháza

9  A diákönkormányzat 
elnökjelöltjei kortes-

beszédet mondtak  
a diákság előtt. 

 A választást Olajos  
Csaba 10. a osztályos 

tanuló nyerte.

10  A felvételi iránt érdeklődők 
nyílt napon kaptak  

tájékoztatást.

19  Iskolai ünnepség  
keretében  
megemlékeztünk az  
56-os forradalom  
kitöréséről.

25  Nyelvi fordítóversenyt szervezett az 
idegen nyelvi munkaközösség. 
 
A kollégisták megkoszorúzták 
Dugonics András sírját.

29 nov. 2 Őszi szünet

Társ-Suli – végzős karolinások és piaristák

Biológiai bemutató a nyílt napon
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Első bálozók

Rocky

Köszöntés

Végzősök bálja
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16  Szalagmegáldó  
szentmisét tartottunk.

17  A Karolinával együtt  
szalagavató bált  
rendeztünk.

21  23 Patrocíniumi rendezvény-
sorozattal ünnepeltük a 
250. tanévben rend-
alapítónkat, Kalazanci  
Szent Józsefet.

Szalagtűzés (Károlyi Attila tanár úr, Buczkó Dániel és Pataki Mihály 12. a)

Patrocíniumi szentmise Bábel Balázs kalocsai érsekkel

Színjátszó kör előadása (Tamási Áron: Vitéz lélek)
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December
Jónak lenni jó!

3  Tanári rekollekciót tartott 
Hofher József SJ.

6  Megérkezett  
a kollégiumi Mikulás.

7    A Szeplőtelen fogantatás 
ünnepén latin nyelvű 

szentmise volt.

18   Népek karácsonya címmel 
ünnepi koncertet  adtak 

karolinás és  
piarista növendékek.

19  Iskolai szavalóversenyt 
szervezett a magyar 

munkaközösség.

20   Adventi zenés áhítat és 
osztálykarácsonyozás,  
Mézespálinka koncert 

 zárta az évet.

 21 Megkezdődött  
a karácsonyi szünet.Szenteste

Mézespálinka koncert

Osztálykarácsonyozás – 8. a
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Január Ismerd meg önmagad!

3  A szünet utáni  
első tanítási nap.

3    4          
Téli gyalogtúrára ment  
a 7. évfolyam,  
a 8. a és a 9. a osztály. 

4  12 Művészeti vizsgát tettek a 
Mester Tanoda növendékei.

11   Az első félév utolsó  
tanítási napja volt.

16  Osztályozóértekezlet  
zárta a félévet.

18  Félévi bizonyítványt  
kaptak a diákok.

Téli túrán a 7. évfolyam

Téli túrán a 8. a

A Fanyűvő
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szentmiséjén református  

lelkész prédikált. 

23  Együttműködést kötött a  
hódmezővásárhelyi Emlék-

pont és a piarista gimnázium. 
Bibó István életéről szóló 

kiállítás nyílt az iskolában.

Február Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo. 
Az esőcsepp is kivájja a követ, nem erejével, gyakori esésével.

Ovidius

4  Az intézmény stratégiáját 
beszélte meg az igazgatóság a 

tartományfőnök atyával.

  6 
és

   13 Kosárlabda házibajnokság

29   Hivatalos szegedi  
programjához kapcsolódva,  

a KDNP helyi testületének  
szervezésében, meglátogatta  

iskolánkat Hofmann Rózsa,  
oktatásért  felelős  

államtitkár asszony.

Hofmann Rózsa államtitkár látogatása

Kosárlabda házibajnokság

A báli forgatag
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9  Alapítványi bált  
rendezett iskolánk.

11  Humorfesztivált rendezett 
a diákönkormányzat.

Kádár Sándor és Rusz Gergő

Humorfesztivál

A humorfesztivál szervezői  

(Nagy Mariann tanárnő és Olajos Csaba, a diákönkormányzat elnöke)
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12  17  Téli sítábor

Koczor Kristóf tanár úr és a síelők

Sítáborban
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SÍTÁBOR 2013
Keserű György SchP tanár úr 
kíséretében február 12-én, 
hajnali hat órakor gyülekez-
tünk. A korai találkozóra 
azért volt szükség, hogy a 
léceket berakjuk a buszba, 
és még világosban elérjük 
a célunkat, az ausztriai Gol-
decket. A busz Makóról jött, 
ahonnan egy kisebb csoportot 
hozott. A hangulat „befűtött” 
volt a hideg és a korai kelés 
ellenére, gyors bepakolás 
után nekivágtunk.  Az út hosz-
szú volt (közel tizenkét óra), 
mindössze négy megállót 
tartottunk. Szlovénián ke-
resztül mentünk, autópályán. 
Utazásunk idejét filmnézéssel 
és társalgással töltöttük ki. 
Sikerrel jártunk, hiszen már 
hat órára megérkeztünk, és 
mindenki elfoglalta a szál-
lást. Két külön épületben tar-
tózkodtunk, ezek nagyjából 
ötszáz méterre helyezkedtek 
el egymástól, de a találkozók 
(vacsora, meeting, megbe-
szélés, ima) egy helyen, a 

főbunkerben történtek. Mi a 
makóiakkal voltunk együtt 
Zsiráf tanár úr szárnyai alatt. 
Az első éjszakát pihenéssel 
töltöttük, hiszen másnap várt 
ránk a fekete pálya. A reggeli 
7.30-ra volt meghirdetve, 
svédasztalból állt, müzlit, 
tejet, teát, szalámit, párizsit, 
lecsót és frissen sült zsömlét 
szolgáltak fel. Egy gyors 
konzultáció után indultunk a 
hegyre. Felfelé egy nyolcsze-
mélyes, kabinos felvonóval le-
hetett eljutni. 1700 méteren 
ugyan még nem szorultunk 
oxigénpalackokra, de ennek 
ellenére egymás segítése 
végett kisebb csoportokba 
rendeződtünk. Innen kétfe-
lé vezetett az út. Az egyik 
a 8,5 km-es, helyenként 
60°-os lejtésű, 1500 méter 
szintkülönbségű fekete pá-
lya volt, ami a nagy felvonó 
aljához vezetett. A könnyebb 
út magába a pályarendszer 
centrumába irányult. Innen 
két lépésben lehetett eljutni 

a csúcsra. Először le kellett 
síelni az aljába, aztán egy 
hatszemélyes sífelvonóval 
fellibegtünk az első állomás-
ra. Erről a pontról egy bekö-
tőúton keresztül eljutottunk 
ahhoz a lifthez, ami a csúcsra 
szállított. Ez 2140 méter ma-
gasan helyezkedett el. Ez volt 
az a pont, ahonnan bárhova 
el tudtunk jutni. Naponta át-
lagosan hat órát síeltünk, és 
ha kedvünk támadt pihenni, 
elmentünk a „hüttébe”, ahol 
egy forró csoki vagy gőzgom-
bóc társaságában megvitat-
tuk az addigi élményeinket.   
A szerda eltelt a hely megis-
merésével és a bemelegítés-
sel, de a többi napon már 
mindenki adrenalinhajhásszá 
változott. Délután négykor 
találkoztunk lent a busznál, 
ki-ki a fekete pályán vagy a 
felvonón jutott le a hegyről. 
Este fél hétkor volt a vacsora, 
és utána egy megbeszélés az 
aznapi történésekről. A napot 
imával zártuk. Csütörtökön 

egyik társunknak, Krisztián-
nak a születésnapja volt. Ezen 
a napon a társaság nagy ré-
sze már külön utakat járt be, 
ahol újabb és újabb kihíváso-
kat kerestek. Este a szálláson 
kedves meglepetés várta az 
ünnepeltet, a pincérlány egy 
tortát készített neki, amiből 
mindenki részesült. A hét 
további részét hasonlóan töl-
töttük, az egyetlen különbség 
az volt, hogy mindenki egyre 
jobb lett, ami szombaton, 
az utolsó sínapon tetőzött.  
Vasárnap reggel  rossz volt, 
hogy haza kell menni, de 
jó volt tudni azt, hogy egy 
fergeteges hetet töltöttünk 
gyönyörű környezetben, 
baráti társasággal, ahol hó-
dolhattunk a síelésnek, és 
küzdhettünk az elemekkel.

 Kramer Peter Andre és-  
 Liska Áron 10. b -

13  Hamvazószerdán  
iskolai szentmisével 
kezdtük a napot és a 
nagyböjti felkészülést.

Hamvazószerda  (Böszörményi Géza atya ás Ördög Tamás 12. a)
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Március … ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok…

1Kor 12,30

5  Lezárult a vers- és  
novellaíró pályázat.

7   12  Angliába, Colne-ba  
utazott diákcsoportunk  
Nagy Mariann tanárnő 

vezetésével.

9  Az V. Tavaszi Regionális 
Dél-alföldi Gitártalálkozót 

szervezte meg  
a Mester Tanoda.

14  Március 15-ei ünnepség.   
 

A tanári rekollekció a  
küldetésnyilatkozatról,  

a hitvallás ról és az alap-
értékekről szólt. Vezette: 

Szabó László SchP.

TIERSEN SZONETT*

Sötét éjben sírás,

Harmonikába ragadt lélek,

Malom tövében egy legény ás,

Zene, miben ott az élet.

Ócska rozzant cipő,

Cilinderben fura fő,

Egy kopott esernyő,

Írgépben csengő csengő.

Macskaköveken száguldó biciklis,

Piros kabátos lány fut a hídon át,

Napszemüveges Kleopátra öleli kisiát.

Régi, koszos, füstös helyen a zongora,

Piszkos, karcos, repedt poháron a vörösbor nyoma,

Poros sötét fényben leng! a hegedű vonója. 

 Horváth Márton 10. a -

* A versíró pályázat győztesének alkotása.

Március 15.
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19  Szent József tiszteletére 
iskolai szentmisével 
kezdtük a tanítást.

20  Tavaszi hangverseny

TAVASZI HANGVERSENY

Március 20-án az iskola nyilvánossá-
ga előtt hangzott el a Mester Tanoda 
növendékeinek hangversenye. Színes, 
változatos műsort hallhattunk, amely 
megfelelőképp mutatta diákjaink zenei 
felkészültségét és a Mester Tanodában 
folyó színvonalas hangszeres oktatást. 
Csellón Körmöczi Gergő (Haydn: Dal, Csaj-
kovszkij: Orosz dal) és Gyulai Jázmin (Jaj, 
de beteg vagyok, Nem vagyok én... – ma-
gyar népdalok) játszott. Kuna Áron (Bach: 
c-moll prelúdium, Bartók: Regösének) és 
Szegfű Csanád Csongor (Bach: F-dúr 
kétszólamú invenció, Chopin: cisz-moll 

keringő) zongorajátékának tapsolhat-
tunk. A gitár tanszak három növendékkel 
képviseltette magát: Gyuris László, aki az 
iskolánkban megtartott gitárfesztiválon 
kiemelt dicséretet kapott, Diabelli Me-
nüettjét és Brescianello Allegróját, Urbán 
Balázs Giulianai Etűdjét, Balázs Dávid, 
aki a gitártalálkozón kiemelt dicséretet 
kapott, Sor Etűdjét és Yesteve Keringőjét 
játszotta. A középiskolások művészeti 
fesztiválján sikeresen szereplő furulya-
duótól, Vass Gábortól és Bauer Józseftől 
Mozart Szerenádját hallottuk. Az orgona 
tanszak pedig Szebellédi Mária (Liszt: An-

dante maestoso) és Kovács Dániel (Boel-
mann: Toccata) révén mutatkozott be. A 
hangversenyt az azóta arany minősítést 
nyerő énekkar zárta Liszt Ferenc Credójá-
val. Köszönet a diákoknak az eredményes 
felkészülésért és az egész iskola előtti 
bátor kiállásért, a tanároknak (Csányi 
Ildikó, Zöld Katalin, Szalkai Sándor, Lajos 
István, Kuzma Levente) pedig a lelkiisme-
retes felkészítésért.

 Lajos István tanár úr-

21  22  Diák-lelkigyakorlaton 
vettek részt az osztályok.

25 ápr.2 Húsvéti szünet

Tanúságtétel a szentség felvétele előtt

Lelkigyakorlaton a 8. a

Gyuris László
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Április Légy, ami lennél: férfi. 
A fű kinő utánad.

József Attila

8  A Kiserdőt takarították ki a 
8. osztályos diákok.

8  és15  Szabadtéri atlétikai  
házibajnokság

10  16  Brühlbe utaztak diákjaink.

17  22  Iskolánkba érkeztek  
az angol diákok. 

18  Dugonics András Népdal-
éneklési Versenyt  

rendezett a  
Mester Tanoda.

Kiállítás megnyitó

Szerenádozás
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19  A 11. b osztály 8 diákja  
Nick Vujicic előadását 
hallgatta meg Budapesten.

25  Szent Márk tiszteletére 
iskolai szentmise volt.

26  Végzősök szerenádozása

27  Tavaszi öregdiák-találkozó

30    

máj. 2 és 3

 Labdarúgó házibajnokság 
tavaszi forduló

Öregdiák-találkozó – jövőtervezés

Emberi kapcsolatok – öregdiák-találkozó

Diákjaink a kölni dóm előtt (kísérők: Nemes Zsuzsanna tanárnő és Dékány Zoltán tanár úr)
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a jelen és a jövő viszonyai közt akarjuk újraértelmezni.

Jelenits István SchP

2  Osztályozóértekezlet zárta 
a végzősök középiskolai 

tanulmányait.

4  Ballagási ünnepség

5   8    
Osztálykirándulások

Ballag   már...

Ballagás
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„MIT TETTEK ÉRTÜNK A RÓMAIAK?”
Kedves ballagó Diákjaink, tisztelt Szülők és Hozzátartozók!

Közhelyesen úgy fogalmaz-
hatják meg a ballagási kö-
szöntők első mondatát, hogy 
„Iskolánk életének jelentős 
állomásához érkeztünk.” Úgy 
gondolom azonban, hogy egy 
piarista gimnáziumban ennél 
jóval többről van szó. Iskolai 
életünk értelmét adja meg a 
mai nap. A lényegéhez tarto-
zik, mivel személyes életünk-
ből táplálkozik; hétköznapi 
és ünnepi emlékeink éltetik. 
Néhány éve egy pszicholó-
gus tartott előadást nekünk, 
tanároknak a középiskolás 
diákság különböző problémás 
területeiről, fejlesztésének le-
hetőségeiről. Egyebek mellett 
úgy vélte, az egyik legnehe-
zebb időszakban kísérjük 
diákjainkat. Gyermekként 
érkeznek meg, és – legtöbb 
esetben – „férfikezdemény-
ként” távoznak. Úgy vélem, 
nagyon is helyénvaló ilyenkor 
apró számvetést készíteni. 
Mivel piarista nevelésünk 
jubileumi, 250. tanévét él-

jük éppen, és a jelenlévők 
között is lehetnek piarista 
öregdiákok, talán rendhagyó 
módon ugyan, de mégis egy 
filmtörténeti „klasszikust” 
hívok ehhez segítségül, mely 
a rómaiak által megszállt Pa-
lesztinában játszódik. A zsidó 
ellenállók vezetője ily módon 
fakad ki egy titkos összejöve-
telen:
„Elvették mindenünket a nyo-
morultak, kiszipolyoztak min-
ket. És nem csak minket, apá-
inkat is. És apáink apáit is. És 
apáink apáinak apáit is. Igen...  
És mit adtak nekünk minde-
zért cserébe?”
Miután számos válasz érke-
zik, bosszúsan foglalja össze 
a hallottakat:
„Jól van, de eltekintve a 
csatornától, gyógyászattól, 
oktatástól, bortól, közrendtől, 
öntözéstől, utaktól, vízveze-
ték-hálózattól, mit tettek a 
rómaiak értünk?”
Kínálkozik számomra ezen 
részlet mai napra vonatkoz-
tatható parafrázisa. Általános 
vélekedés szerint ugyanis az 
iskola általánosságban el-
nyomókra és elnyomottakra 
is szétválasztható, mely gon-
dolkodásmódból logikusan 
következik, hogy előbbieknek 
a tanárok, utóbbiaknak ter-
mészetesen a diákok felelnek 
meg. Adva van tehát egy hat 

éven át tartó nevelési helyzet, 
mely minden örömével és 
nehézségével együtt jogossá 
teszi annak vizsgálatát: mit 
tettek a rómaiak értünk?
Elsőként azt mondom Nektek, 
hogy igyekeztünk a pietas et 
litterae szellemében oktatni 
és nevelni benneteket. Akkor 
is így volt ez, amikor okkal 
vagy ok nélkül úgy érezté-
tek: hol az oktatásban, hol 
a nevelésben találtok kifo-
gásolható elemeket. Aztán 
előre nem tervezetten ugyan, 
de adtunk nektek három 
osztályfőnököt. Győri Ferenc 
tanár úrnak jutott a kezdeti 
összecsiszolás feladata és az 
első évek minden szépsége és 
fáradalma, de mivel őt egyre 
jobban igénybe vette doktori 
képzése, Bánki Judit tanárnő 
formált benneteket tovább. 
(Csak hogy egy kis cser-
kész-vér is csörgedezzen az 
ereitekben.) Mivel Győri tanár 
úr elfogadta a főiskola hívá-
sát, így végül Károlyi  Attila 
tanár úr vett szárnyai alá 
benneteket az utolsó két és 
fél esztendőre, így neki ada-
tott meg, hogy beérni lásson 
benneteket. Mindhármuknak 
ezúton is köszönöm, hogy éle-
tetek különböző szakaszaiban 
eltérő lendülettel, más-más 
utakon haladva és sokszor 
komoly áldozatokat meghoz-

va vezettek Titeket. Adtunk 
nektek számos közösségi 
élményt és programot, leg-
utóbb éppen tegnap koronáz-
tuk meg mindezt azzal, hogy 
hozzásegítettünk benneteket 
a labdarúgó házibajnokság 
első helyezéséhez. Néhány 
életre szóló barátságot, 
tudásban és emberségben 
alapot, melyre – kiválogatva 
belőle a számotokra is vállal-
ható és követhető példákat 
– bizton építhettek. Mivel az 
iskola sikeressége egyebek 
mellett kiemelten annak köl-
csönhatásán múlik, hogyan 
működik együtt szülő, diák 
és iskola, helyénvaló, hogy 
megnézzük az előző kérdést 
másik nézőpontból. Mit tet-
tetek ti értünk hat év alatt?
Bár nem voltatok hivatalosan 
sportosztály, mégis számos 
sportsikerért lehettünk rátok 
büszkék. Többek között az at-
létika, a vízilabda és az iskolai 
focicsapat sok szép eredmé-
nyét termeltétek ki. Lelkesen 
pörgettétek a csocsót, az 
asztalitenisz-ütőt. Jó volt látni, 
hogy szívesen vagytok egymás 
társaságában. A folyosókon 
legtöbbször igen vidám tár-
saság képét mutattátok ma-
gatokról. Nem felejtjük, hogy 
néhányan az olvasóverseny 
élharcosai voltak éveken át.  
A felsorolás persze nem teljes, 

Papp Attila igazgató
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de nem is kell annak lennie, 
hiszen a lényeg ennél vala-
mivel mélyebben gykerezik. 
A világ egyik leghíresebb köz-
gazdászának, John Keynesnek      
a hasonlata szerint „Oda lehet 

vezetni a lovat erővel a folyó-

hoz, de inni úgyis csak akkor 

fog, ha ő akar.”

Hiszek abban, hogy egy ve-
zető – jelen esetben osztály-
főnökeitek és iskolánk egész 
nevelői közössége – legfőbb 

feladata, hogy a rájuk bízot-
taknak alkalmat és lehetősé-
get teremtsen az épülésre; 
testi, lelki, szellemi gyara-
podásra. Azt, hogy ebből 
mennyit vettetek magatokra, 
mennyit használtatok fel a 
kínálkozó lehetőségekből, 
kinek-kinek magának kell 
végiggondolnia!
Az előttetek álló években szá-
mos esetben kerültök majd 
ilyen helyzetbe: elnyomva, 

néha igazságtalanul kezelve, 
máskor éppen megdicsérve, 
őszinte közösségbe forrva a 
veletek együtt lévőkkel. Fon-
tos, hogy egyre tudatosabban 
álljatok bele majd ezekbe a 
helyzetekbe, s keressétek a 
különböző élethelyzetekben 
gyarapodásotok lelki, szelle-
mi, fizikai forrásait. Így válik 
keresztény szempontból is 
vállalhatóvá az ókori idézet: 
ragadd meg a napot! 

Kedves Fiúk! Búcsúzóul azt 
kívánom nektek, hogy hason-
lóan a mai naphoz, legalább 
életetek szakaszhatárain 
tegyétek fel magatoknak 
majd újra és újra a kérdést, 
és levonva tanulságait, rendre 
gazdagodjatok is belőle: mit 
tettek értünk a rómaiak?
Isten áldjon Benneteket!

 Papp Attila- 
 igazgató-

Kedves ballagó diákok,  

tisztelt szülők és tanárok, tisztelt Igazgató Úr!

Elérkezett hát a nagy nap, 
e szép tavaszi nap, melyen 
együtt énekelve végigvonul-
tatok az iskolán, még egyszer 
jó alaposan körbenéztetek fi-
atalabb barátaitok mosolygó 
és rátok tisztelettel tekintő 
arcán, illetve az osztályterme-
ken, ahol oly sokat tanulta-
tok, majd lejöttetek az udvar-
ra, és most bizony itt vagytok. 
Véget ért az alma materben 
eltöltött hat évetek, ez a 
boldogsággal, küzdelmekkel, 
néha mosolyszünetekkel teli 
időszak, melynek kiemelt 
szerepe van mindnyájunk 
életében – elteltek a gim-
nazista évek. Itt éltetek és 
tanultatok, sokunknak példát 
adva. Nagy étvágyatokat 
mutatja, hogy két remek 
tanárt és egy tanárnőt, azaz 

három osztályfőnököt is elfo-
gyasztottatok, míg mi átlag 
diákok csak eggyel bírunk. 
Közben kiemelkedő eredmé-
nyekkel tértetek haza mind 
a sport, mind a tanulmányi 
versenyekről, iskolánk hírne-
vét öregbítve és tovább víve 
hazánk különböző pontjaira. 
Számos kiránduláson és túrán 
építettetek erős osztálykö-
zösséget, mely tagjaival és 
az itt kötött barátságokkal 
végig kísér benneteket. Ezen 
kapcsolatok meghatározó 
élményeitek is egyúttal, 
hiszen barátaink lendítenek 
át a holtponton, bátoríta-
nak, hogy menjünk tovább, 
velünk vannak örömünkben 
és bánatunkban. A közös-
ségi örömről tettetek tanú-
bizonyságot minden egyes 

alkalommal, mikor különböző 
történeteitekkel szórakoz-
tattátok diáktársaitokat, 
vagy mikor az ebédlő előtti 
várakozáskor egy kis body-
szörffel múlattátok az időt. 
Fontosak is lesznek ezek a 
kapcsolatok az elkövetkezen-
dő időkben, amikor szembe-
szálltok az elkerülhetetlen-
nel. Nincs mese, az érettségit 
mindannyian megírjátok. Ám, 
miért ne sikerülne ez a vizs-
ga? Tanáraitok remekül kiké-
peztek benneteket, úgyhogy 
játszi könnyedséggel veszitek 
majd ezt az akadályt is csak-
úgy, mint a többit, s utána 
meglátjátok egy pohár jó 
bor mellett, hogy erre a kis 
vizsgára is örömmel tekin-
tetek, mert lesz még ennél 
keményebb dió is az életen… 

A szórakozásban is nagyon 
otthonosan mozogtok, nem 
csak a versenyek döntői-
ben. Szép példát állítot-
tatok elénk a novemberi 
szalagavató bálon, ahol fer-
getegesen roptátok a táncot 
különböző stílusokban kora 
estétől hajnalig. A tánc 
terén mi még csak botlado-
zunk, de jövőre talán majd 
mi is a nyomotokba érünk… 
Tehát ahogy az én évfo-

Kovács Dániel 11. a
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lyamom látja, hogy ti egy 
erős közösséggel bíró, 
versenyeken szorgosan 
tevékenykedő, szórakozni 
kiemelkedően szerető, 
illetve arra hatalmas tehet-
séggel megáldott, vidám, 
tapasztalt osztály vagytok, 

amely a jubileumi 250. tan-
évben fejezi be gimnáziumi 
tanulmányait,  hat év után. 
Az itt töltött tanévek megha-
tározó élményként nyújtanak 
biztos hátteret egy boldog, 
szép, önálló, felnőtt életre. 
Már minden adott, csak be 

kell lépnetek az élet kapuján.
„Álmodtam egy világot ma-
gamnak itt állok a kapui 
előtt. Adj erőt, hogy be tudjak 
lépni van hitem a magas falak 
előtt!” (Edda együttes)
Ehhez kívánok Nektek sok-
sok örömöt, erőt és kitartást 

osztályom és évfolyamom 
nevében! 
A legjobbakat Nektek! 
 Sziasztok!

 Kovács Dániel 11. a-

Tisztelt Igazgató úr, tisztelt Tanáraink,  
kedves Szülők, Vendégek, Barátaim, Emberpalánták!

Károlyi tanár úr nevezett így 
minket, ha egy-egy nehe-
zebb pillanatban ki akarta 
fejezni, hogy bizony még 
félkészek vagyunk, és van 
hová fejlődnünk. Ugyanakkor 
ezzel kijelölte a jövőnket is: 
valamikor – ha minden jól 
megy – emberek leszünk. 
Erre a palántaságra utalt első 
osztályfőnökünk, Győri tanár 
úr is, amikor a tanítás előtti 
imát tanította és értelmezte 
nekünk. A „nevelj és alakíts 
bennünket” helyett tévedés-
ből mindig „növelj”-t mond-
tunk. „Igazatok van – mondta 
a tanár úr. -  Ha az ember egy 

fát nevel, akkor tulajdonkép-
pen növeli is azt.”
Hát így nevelkedtünk-nö-
vekedtünk a hat év alatt. 
Kinőttük az általános iskolai 
kertet, és friss földbe kerül-
tünk. Itt öntözgettek minket, 
kaptunk vizet rendesen – hi-
deget-meleget; olykor meg 
is metszettek minket. Ennek 
eredményeként pedig meg-
hoztuk érett, éretlen, szaftos 
és ütődött gyümölcseinket. 
Ehhez persze kellett az is, 
hogy nemesítsenek bennün-
ket, és beoltsanak – a piarista 
rend jelmondatához híven – 
pietas-szal és litterae-vel: ke-
gyességgel és tudománnyal. 
Voltak nálunk masszív 
tölgyek, életerős nyárfák, 
lombhullatók és örökzöldek, 
még ent is volt köztünk, de 
egy biztos: senki nem volt 
tuskó. Különbözőek voltunk, 
de a cserepeinket, amelyek 
egymástól elválasztottak 
minket, kinőttük, áttörtük. 

Erdőként éltünk tovább, azaz 
nem elszigetelve egymástól, 
hanem közösségként: egy-
mással kapcsolatban, egy-
mást segítve.
Közösségünk minden osz-
tályprogrammal erősödött. A 
túrák, a kirándulások, a lelki-
gyakorlatok, az első szalaga-
vató (amin még 11.-esekként 
segítettünk), a saját bálunk 
– ezek mind-mind egyre szo-
rosabban kapcsoltak össze 
minket. A legutóbbi ilyen ese-
mény a szerenád volt. Ekkor 
megmutattuk tanárainknak 
és Szeged népének, milyen 
az, ha egy piarista osztály 
énekelni kezd – és hajnali 
kettőig abba se hagyja.
Amikor 2007-ben idejöttünk, 
Győri tanár úr azzal bátorított 
minket, hogy a hat év villám-
gyorsan el fog telni, észre 
se fogjuk venni. Nem hittük 
el neki, de mindent megtet-
tünk, hogy igaza legyen, és 
a napok izgalmasan, jó han-

gulatban és gyorsan teljenek 
el. Az óraközi szüneteket 
zenével dobtuk fel, gyakran 
magunk énekeltünk. Ha most 
elkezdeném a Glória kánont, 
vagy a Bordalt, biztos vagyok 
benne, hogy az osztály olyan 
hangerővel kapcsolódna be, 
hogy az iskola falai is bele-
remegnének. Április elsején 
a folyosót rendeztük be 
termünknek (Dékány tanár 
úr nagy meglepetésére, akit 
sós ropival kárpótoltunk a 
szokatlan körülményekért). 
Ki-ki gázálarcot, vagy éppen 
fürdőruhát öltött, így ünne-
peltük a bolondok napját. 
Próbára tettük a toalett be-
fogadóképességét, jelentjük, 
17 fő kényelmesen elfér egy 
fülkében.
Persze, nem csak könnyed 
pillanataink voltak. Még egy 
házi feladat, még egy dolgo-
zat, még egy kilométer hegy-
menetben, még egy asztal, 
amit hajnali négykor fel kell 

Gábor Bence 12. a
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vinni a végzősök bálja után. A 
hat év legnagyobb próbatéte-
le azonban most következik. 
Az érettségin számot adunk 
mindarról a tudásról, amit 
diákéveink során felhalmoz-
tunk. Hiszem, hogy ezek a 
nehéz pillanatok is közelebb 
hoznak minket egymáshoz. És 
nem csak az osztályon belül. 
Most, hogy hamarosan mi is 
az öregdiákok körébe fogunk 
tartozni, látom, hogy ezeken 
a nehézségeken előttünk 

már sokan átestek. Ti is meg 
fogtok birkózni velük, kedves 
búcsúztató iskolatársaim.
Sokan úgy beszélnek a bal-
lagásról, mint a halálról. 
Én tartózkodnék ettől. Nem 
vágnak ki minket. Gyökeret 
vertünk itt, így az itt tapasz-
taltakból táplálkozhatunk 
és növekedhetünk.  Ezért 
hálával tartozunk mindenért, 
amit itt kaptunk. Köszönünk 
mindent, amivel segítettek 
minket: az igazgató úrnak, 

osztályfőnökeinknek, és az 
összes tanárnak. Külön kö-
szönet a 11. évfolyamnak, 
amely mindent megtett azért, 
hogy a szalagavatónk gör-
dülékenyen menjen, és em-
lékezetes legyen. Köszönjük 
nektek, diáktársaink, hogy 
adtatok kölcsön számológé-
pet, függvénytáblát, hogy 
előre engedtetek a menzán. 
Köszönjük, hogy bejöttetek 
a ballagás előtt, hogy feldí-
szítsétek nekünk az iskolát. 

Örülünk, hogy veletek együtt 
küzdhettünk.
Most pedig úgy búcsúzom, 
ahogy a Gyűrűk urában Fehér 
Gandalf köszönt el szövet-
ségeseitől a történet végén: 
„Nem mondom, hogy ne sírja-

tok, mert nem minden könny 

keserű.”

Köszönöm a figyelmet!

 Gábor Bence 12. a-

6  Elkezdődött az írásbeli  
érettségi időszak.

17  Schmidt Andrea fotóművész 
kiállításának megnyitása

20  A rendház pünkösdi családi 
együttlétetet szervezett  

iskolánk dolgozóinak.

27   30  Szeged témahetet rendeztünk.

Érettségi

Témahéten
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Szamárfüles

Élősakk bábui

Élősakk a Dugonics téren. Antal Tibor Kende és Szalay István
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Oroszlánvadászok – 7. b Embergúla – 7. a

Leütött bábuk mentése
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Június Lelkem, tebenned mérem az időt.

Szent Ágoston

3    8   Művészeti vizsgát tettek a 
Mester Tanoda növendékei.

4  Ruppert József SchP és a 
temesvári Gerhardinum 
küldöttsége jelen volt a 
nemzeti összetartozás 
napjára szervezett  
ünnepségén.

7  A tantestület a kecskeméti 
piarista gimnáziumba 
látogatott.

12  Év végi osztályozó-
értekezletet tartottunk.

13  Osztályfőnöki nap 
 

Kollégiumi játszódélután és 
Udvari Zenebona köszöntötte 

a szünidőt.

14  A TESZI zárása után a diák-
önkormányzat-napon a 

diákparlamenten  
számolt be a munkáról  

a DÖK vezetősége.

Udvari koncerten a 8. a együttese
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ja16  Te Deum zárta  
a 250. tanévet.

17  20  A 12. a osztály  
leérettségizett.

21  Tanévzáró értekezlet

24  A 2013-2014. tanévre 
beiratkoztak a leendő 

diákok.

Te Deum

Színjátszók

Udvari koncerten a piarista atyák (Tőzsér Pál, Böszörményi Géza és Keserű György tanár urak)
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Időpont: 2013. május 6-8.  
Osztályfőnökök: Újhelyi Zsigmond, Sipos Attila
Kísérő: Nemes Zsuzsanna 
Szállás: Budapest, Szentendre
Útvonal: Szeged – Budapest – Szentendre – Szeged

7. ab

 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 2012-2013

Időpont: 2013. május 6-8.
Osztályfőnök: Dékány Zoltán

Kísérő: Boczor Zoltán
Szállás: Gyula  

Útvonal: Szeged – Békéscsaba – Gyula – Szeged

8. a

Időpont: 2013. május 6-8.  
Osztályfőnök: Bereczky András
Kísérő: Keserű György SchP
Szállás: Alsóörs
Útvonal: Szeged – Veszprém – Keszthely – Balaton – Szeged

8. b

Időpont: 2013. május 6-8.  
Osztályfőnök: Tőzsér Pál SchP
Kísérő: Urbanek Rudolf SchP

Szállás: Kecskemét
Útvonal: Szeged – Kecskemét – Bugac – Szeged 

9. a

Időpont: 2013. május 6-8. 
Osztályfőnök: Rozsinszky László
Kísérő: Zsova Tamás
Szállás: Magyarremete
Útvonal: Szeged – Bihar-hegység – Szeged

9. b

Időpont: 2013. május 6-8. 
Osztályfőnök: Böszörményi Géza SP

Kísérő:  Nagy Mariann
Szállás:  Mosonmagyaróvár

Útvonal: Szeged – Mosonmagyaróvár – Bécs – Pozsony – Szeged 

10. a
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Időpont: 2013. május 6-8.
Osztályfőnök: László Imre
Szállás: Szeged11. a

Időpont: 2013. május 6-8.
Osztályfőnök: Tóth Ákos

Kísérő: Rácz László 
Szállás: Budapest

Útvonal: Szeged – Budapest – Szeged 

11. b

Időpont: 2012. szeptember 5-9. 
Osztályfőnök: Károlyi Attila
Kísérő: Sipos Attila
Szállás: Gyula
Útvonal: Szeged – Nagymágocs –  Gyula  –  
 Nagyvárad – Szabadkígyós – Szeged

12. a

Időpont: 2013. május 6-8. 
Osztályfőnök: Horváth Tibor

Kísérő: Angyal László
Szállás: Sikonda

Útvonal: Szeged – Sikonda – Pécs – Szeged 

10. b

Peregrináció, 9. a-sokkal
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Együtt a 7. évfolyam

Minden felett...

Madáriókák apjukkal – a 7. a Újhelyi Zsigmond tanár úrral

Íjásziskola Kalodában
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Egy csónakban a 7. évfolyam

Nyalakodó 8. a-sok

Gyulai turisták – 8. a

Diadalkapu alatt – 8. a Spagetti!
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Állati trófea
Pillanatkép – 9. a

Kecskeméti csoportkép – 9. a Kocsikázó 9. a-s urak

MKB-MVM Veszprém és szegedi piarista kézilabdások – 9. b Együtt a 9. a
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Mi, a 8. b

Kötélcsúszda – 9. b Hegyi ösvényre léptek – 9. b

A tiszta forrásnál – 9. b Végre fenn!
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Pihentető

Rozsinszky László tanár úr

Őrszem – Oláh Bálint 10. a

Emberek a vártán – Tombácz Zsolt és Oláh Bálint

Ablak a világra – 10. a
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Hinta-palinta – 11. a

Lóra szállva

A nagymágocsi kastélyparkban – 12. a

Métázó

Erőpróba
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Szent László hermája előtt – 12. a

A nagyváradi székesegyházban

A váradi Kanonok soron

Polgárok a gyulai kávézóban

Szabadkígyósi kastélyparkban

Madáriókák kirepülés előtt – a 12. a Sipos Attila tanár úrral
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OSZTÁLY

TÚRAFAJTA *  

IDŐPONT, ÚTVONAL/HELYSZÍN KÍSÉRŐTANÁR DIÁKOK

7. a (GY) június 24-28.
Piliscsaba

Újhelyi Zsigmond 

Velkey Máté öregdiák

Bálint Bence, Bővíz Krisztián, Gárgyán Róbert, 
Gémes Martin Dávid, Pörneki Ádám,  

Radocsai Balázs, Stefanovits Pál Máté,  
Szécsényi Márton, Szegfű András László                                  

9 diák

(K) július 21-25.
Szeged környéke 
(Szeged – Csongrád – 
 Orosháza – Makó – Szeged)

Újhelyi Zsigmond 

Borbás Péter öregdiák

Dóczi Dominik, Gyulai Bendegúz, Gyuris László 
Márton, Kuna Áron, Kuna Máté, Markotics Attila, 

Mészáros Zoltán Péter, Pörneki Ádám,  
Stefanovits Pál Máté, Szécsényi Márton            

10 diák

7. a (V) augusztus 4-9. 
Tiszaug – Szeged

Újhelyi Zsigmond 

Molnár Lehel  
piarista növendék

Bálint Bence, Böjthe Dávid, Bővíz Krisztián, Dóczi 
Dominik, Erdélyi László, Gyuris László Márton, 

Horváth Csongor, Kuna Áron, Kuna Máté, Magyari 
Máté, Mészáros Zoltán Péter, Pörneki Ádám, Rácz 
Barnabás, Radocsai Balázs, Stefanovits Pál Máté, 

Szabó Norbert, Szegfű András László,  
Teslér Ákos, Vincze Gábor Gergely                      

19 diák

7. b (V) július 5-9.
Tiszaug – Tőserdő – Csong-
rád – Mindszent – Algyő

Sipos Attila 

Kancsár Csaba
Vékony Richárd  
ijúsági kísérők 

Dr. Thurzó Balázs 
öregdiák

Csomor Tamás, Demeter Botond, Dimovics Ádám, 
Eke Martin, Gellén Gergő, Halász Krisztofer,  

Kőműves Martin Antal, Molnár Lajos György,  
Nagy Miklós Attila, Ördög Pongrác Mihály, 

Sipos Márk Kristóf, Szabó Kevin,  
Szabó László Levente,  

Vásárhelyi Viktor Ferenc, Rádóczi Dávid
15 diák

8. a (GY) június 22-24.
Szlovák Paradicsom 

Dékány Zoltán 

Körmendi Zoltán 

Boga Szabolcs, Tóth Ábrahám, Ritka József,   
Tóth-Horgosi  Gergely, Körmendi Zoltán, Nagy Csongor, 

Szatmári Keve,  Papp Bence, Józsa Levente, Novák Ádám
10 diák

8. a (V) augusztus 1-4.
Kisköre – Tiszaug

Dékány Zoltán 

Baráth Róbert

Dabis Máté, Józsa Levente, Kaszper Boldizsár, Kovács 
Dénes, Körmendi Zoltán, Lovas Tamás, Merlák Zoltán, 
Nagy Csongor, Novák Ádám, Ritka József, Rusz Gergő, 

Szatmári Keve, Valkony Regő           
13 diák

8. a (K) augusztus 7-10.
Balaton-megkerülés

Dékány Zoltán 

Simon Bálint

Baranyi Dávid, Boga Szabolcs, Fábián Gellért, Gonda 
Ábel, Horváth Ádám, Józsa Levente, Lajkó Ákos, Lassú 

Botond, Miklós Ádám, Novák Ádám, Ritka József, Rusz 
Gergő, Szabó Zsolt, Szatmári Keve, Tóth Ábrahám, 

Tóth-Horgosi Gergely, Valkony Regő                      
17 diák

 

N 

     * (Gy): gyalog, (K): kerékpár, (V): vízi, (T): tematikus   



78

A
 t

a
n

é
v

 k
ró

n
ik

á
ja

OSZTÁLY

TÚRAFAJTA *  

IDŐPONT, ÚTVONAL/HELYSZÍN KÍSÉRŐTANÁR DIÁKOK

9 . a (T) július 9-13.  
Horgásztábor
Lakitelek – Tőserdő

Tőzsér Pál SchP
 
Leelőssy Ádám

Bak Bálint, Behán Ábel, Csikota Gábor, Dóczi Balázs, 
Fouraev Ádám, Heszler Bernát, Kisalbert Ákos, Kovács 

Tamás, Ollai Pál, Orbán Ferenc, Őszi János, Rácz 
Bertalan, Recseg Róbert, Szaszkó Dominik, Veres Bence                               

16 diák

9. a (T) július 15-19.  
Kárpátalja

Tőzsér Pál SchP

Homonnai Ferenc

Atlasz Márk, Elekes Péter, Kopasz Donát, Lőrik Viktor, 
Rácz Bertalan, Tóth-Horgosi Zsombor, Zimán Péter           

7 diák

10. a (V) június 24-28.
Körös

Böszörményi Géza SchP 

Labancz Zsolt SchP 
tartományfőnök

Bauer József, Böngyik Ádám, Fábián Péter, Ferenczi 
Márk, Kasza Bence, Keszei Viktor, Kiss Gellért, 

Ködmön Ádám, Menkó Tamás, Müller Miklós, Papp 
Sándor, Rácz Albert, Terhes Csaba, Tombácz Zsolt, 

Vida-Szűcs István                                    
15 diák

10 . a (K) augusztus 5-9.
Cegléd – Hatvan – Eger – 
Bogács

Böszörményi Géza SchP Csőke László, Garai Gergely,  
Horváth Márton, Miklós Máté                                     

4 diák

11. a (V) július 16-20.
Tiszabecs – Dombrád

László Imre 

Csorba Csaba

Csenki Máté, Gyömbér Máté, Kirsch Mátron,  
Kovács Dániel, Mészáros Dániel,  

Selmeci Bence, Valkony Álmos
7 diák

(V) július 8-14.  
vitorlástábor 
Balatonberény

Angyal László Abt Dániel, Lévai Benedek, Veres Bence, Rácz 
Bertalan, Medvegy Miklós, Saja Eszter, Gódor Dániel, 

Bodrogi Zoltán, Bogáthy Julcsi, Czeglédy Janka, 
Sághy László, Juhász Orsolya, Kramer Peter Andre, 

Liska Áron, Schissler Ádám, Akócsi Flóra, Akócsi Lilla, 
Berkeszi Abigél, Csikota Gábor, Gajdács Vilmos, Fejes 

Janka, Tomor Kiki, Angyal Mercédesz,  
Angyal Kyra, Körösztös Virág                 

25 diák

(T) Piarista Ijúsági (PYM) 
Találkozó Kecskemét

Böszörményi Géza SchP 

Keserű György SchP

Bacsa Ákos, Dombi Balázs, Gerencsér Márk, 
Miklós Máté, Tóth Károly 10. a, Stefaniga Tamás 

10. b, Gábor Bence, Kopasz Kristóf 12. a           
8 diák

Mester 
Tanoda

(T) június 24 -29.
Moldva – Gyimes 2012. 
népzenei kulturális misszió

 Fábri Géza, Fábri-Ivánovics Tünde, Fridrik Imre, Páli Tibor, Hegedűs Zoltán, 
Szabó Enikő, Majorcsics Krisztina, Majorcsics Emese, Albertné Joób Emese, 

Simonváros Csanád, Simonváros Zsombor, Albert Anna, Monori Csenge, 
Bacsa Orsolya, Borda Blanka, Bozóki Zoltán, Böszörményi Éva, Harkai Luca, 

Hegedüs Zsóia, Hódi Fruzsina, Szekeres Anna, Szikszai Anita, Túri Hanga,   
Tóth Anita, Varga Dóra

     * (Gy): gyalog, (K): kerékpár, (V): vízi, (T): tematikus   

Piarista rend közép-európai demarkációja
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Indulásra készen – 7. a

Menetoszlop – 7. a Kimerülten

Biciklisek – 7. a

Férias frissülés

Újhelyi Zsigmond osztályfőnök és túrázói – 7. a
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Szieszta

Húzd, húzd…

Sodrásban

Csoportkép a parton – 7. a
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Hajósok – 7. a

Győzelem

Szakítópróba – 7. a

Izomkolosszusok – 7. b Vízre hívogató
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Ez király! – 7. b Sárbirkózás

Asztaltársaság – 7. b

Csorgás   – 7. b Homok alatt
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A 7. b-s kenusok

Gyalogtúrán a 8. a

Vízibiciklivel Szlovákiában – 8. a Hegyen-völgyön – 8.  a
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Pihegők Hegyi ösvényen

Dagonyában – 8. a

Balatoni körúton – 8. a

Oszlopban kerékpározva – 8. a
Bográcsos
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Kész...

Mi, a csapat – 8. a

Európa közepén – 9. a

Kárpátalján a 9. a  

Életkép – 9. a

Kapásra várva  – horgásztábor 9. a
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Vereckei-hágónál a 9. a 10. a-sok a vízen

Hej horgászok, horgászok... – 9. a

Kikötöttünk – 10. a

Az iskolatörténet első horgásztábora – 9. aNa, húzzunk bele!
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Bicikliző 10. a-sok

10. a-s csoport

Hidegzuhany – 11. a

Piarista találkozó – önfeledt szórakozás



88

A
 t

a
n

é
v

 k
ró

n
ik

á
ja

Gondolkodó – 10. a-s

Kecskeméti Piarista Találkozón

Melegedő – 11. a

A tűz csiholója
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Bodybuilderek – 11. a

Szegedi jelenet  – Kecskeméten

Állva az árban – 11. a

Osztályfőnök és növendékei – 11. a




