
Kapcsolatok

A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA

Szülői munkaközösség

OSZTÁLY SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI

7. a Horváth Szabolcsné, Mészárosné Dobó Klára

7. b Kovács Csilla, Halmágyi Balogh Magdolna

8. a Marton Imelda, Miklya Éva

8. b Bezdány Edit, Újváriné Adai-Simon Beatrix

9. a Atlasz Henrik, Bakné Feje Krisztina

9. b Faragó Tibor, Horváth Helga

10. a Simonné Kószó Magdolna, Kunstárné Máriaföldy Erzsébet

10. b Kopasz Ágnes, Valics Zsuzsa

11. a Balázs Veronika, Miklósné Molnár Ildikó

11. b Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna, Csipak Ildikó

12. a Seress Gabriella Tünde, Kocsis Mária

Bölcsek tanácsa

A BÖLCSEK TANÁCSÁNAK TAGJAI

Dr. Balogh Elemér, Dr. Balogh Elemérné Hartwig Ágnes Recseg Róbert, Vőneki Márta

Gonda István, Gonda Istvánné Fekete Éva Dr. Oltványi György, Dr. Treer Mária

Novák Tibor, Tompa Mária  Toppantó Gabriella Anikó

Valkony Károly, Kelemen Ildikó Sinkó József, Sinkó Józsefné

Miklós Pál, Varga Edina Csilla Modok László, Modokné Tanács Marianna

Csikotáné Sponner Zsuzsanna Rábai József, Rábai Józsefné Kalmár Zsuzsanna

Gábor Mihály, Puskás Julianna Veres Csaba Attila, Veresné Koncz Mária

Szeptember 25.  A Szülői munkaközösség véleményezte az iskolai struktúra-

változás tervét.
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ALAPÍTVÁNYI BÁL

2013. február 9-én 210 fő vett részt a bálon, 

544 ezer Ft-tal támogatták az alapítványt.  

Ennek felhasználásával az összes osztályterem 

 linóleumburkolatát újították fel.

Szeptember 27.  A Bölcsek Tanácsa véleményezte az iskolai struktúraváltozás tervét.

Október 11. A Bölcsek Tanácsa az iskola városi jelenlétéről beszélgetett.

December 4. A Bölcsek Tanácsa ülésezett.

A Dugonics András alapítvány 
2012. évi beszámolója

 BEVÉTEL  8.509.201
 adomány 6.893.650  
 ebből:  társaságok 183.000 
  magánszemélyek 6.460.650 
  egyház 250.000
 szja 1 %  880.692
 kamat  134.859
 pályázati bevétel  600.000

 KIADÁS  9.211.748
 anyagjellegű ráfordítások 2.492.545

 támogatások 6.554.723

 ebből:  gimnázium 3.000.000

  művészetoktatásban részt vevő diákok 2.576.250

  250. évfordulóra emléktábla 80.137

  téli túra támogatása 70.000

  diákok étkezési, tankönyv- és szociális támogatása 448.335

  fürdőbérlet (10 db) 380.001

 tanulók jutalmazása 63.496

 bankköltség, postaköltség 100.984

 Eredmény - 702.544

Alapítványi bál
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Támogatók ÉS PÁLYÁZATI PROGRAMOK

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes
Program
 
 
Összeg
Támogató

Nyertes
Program

Összeg
Támogató

Nyertes
Program 
 

Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Szeged témahét
50 ezer Ft
Szeged Megyei Jogú Város Ifjúsági Keret  (2013)

Dugonics András Piarista Gimnázium  
Közösen a természetben - Gyermekek- és fiatalok  
közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek  
(tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása
269 ezer Ft
Gyermek- és Ifjúsági  Alapprogram Tanácsa megbízásából  
a Nemzeti Család-  és Szociálpolitikai Intézet

Piarista Rend Magyar Tartománya 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás  
hasznosítással kombinálva
37 891 ezer Ft
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében

Dugonics András Alapítvány
Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és  
a nők és férfiak közötti harmonikusabb  
együttműködés elősegítése
400 ezer Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális-,  
Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársága -  
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai  Intézet

A Mester Tanoda Alapítvány 2012. évi  
közhasznú tevékenység beszámolója

 Bevétel   ezer Ft  %

 

 Közhasznú tevékenység bevétel  427  36%
 Adomány  230  20% 
 Szja 1%  43  4%
 Egyéb  476  40%
 Összesen  1.176  100%

 Kiadás ezer Ft %

 Dologi jellegű szolgáltatás összesen  1.052   95%
 Bérköltség  - -  
 Személyi jellegű ráfordítások  57  5%
 Értékcsökkenési leírás  - -
 Összesen  1.109  100%
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Nyertes
Program

Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Újratervezés – hagyományőrző programok  
Újrókus városrészben
1070 ezer Ft
Nemzeti Együttműködési Alap

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Mester Tanoda Alapítvány működésének támogatása
600 ezer Ft
Nemzeti Együttműködési Alap

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Nyertes
Program

Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Tücsök koma gyere ki! - gyermektáncházak 
100 ezer Ft
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Szociális és Idősügyi, Városrészi Közösségi Programok Keret

Dugonics András Piarista Gimnázium
Értékmentés 2013. - Művészetek az új  
pedagógiai kihívások megvalósítására
1.100 ezer Ft
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Köznevelési és  
Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Ha folyóvíz volnék – ifjúsági tábor
100 ezer Ft
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Ifjúsági- és Sportbizottsága

Értékmentés 2012 és Értékmentés 2013  
pályázati programok

Intézményünk 2012-ben és 
2013-ban is egymillió fo-
rintot meghaladó pályázati 
támogatást nyert el, így a 
tehetséggondozás saját tö-
rekvései mentén haladva, 
három művészeti ág kere-
tein belül tudott a képző-, 
tánc- és zeneművészet esz-
közeit felhasználva tovább-
lépni, miközben művészeti 

iskolájának eszközállomá-
nyát is gyarapította. Egy 
pályázat úgy lehet csak 
igazán sikeres, ha mögöt-
te reális célok, állandóan 
kísérletező, fejlesztő peda-
gógiai folyamatok zajlanak.
Az intézmény tavalyi – 
Érték mentés 2012. címet 
viselő (pályázati azonosító: 
NTP-AMI-11-0050) –  tehet-

séggondozó programja az 
érzelmi nevelés fontossá-
gát, az egyéniség fejlődé-
sét, a személyes valamint 
a közösségi életre, a társas 
kapcsolatokra építve a szo-
ciális kompetenciák kibon-
takoztatását szolgálta. A 
művészeti tehetséggondo-
zó program munkavégzési 
gyakorlatában a kooperá-
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ció igénye, a versengés és 
az együttműködés egyen-
súlya, az önérvényesítés 
és az áldozathozatal olyan 
munkafolyamatok gyakor-
lását jelentette, amely az 
együttműködésről, a sza-
bálytartásról, az önfegye-
lemről, a stressz tűréséről, a 
versengésről és az együtt-
érzésről is szólt.
A programot az Alsóvárosi 
Művelődési Házban a Gyö-

kerek  című, kiállítással egy-
bekötött koncert nyitotta 
meg. Az eredeti Repülvén 

áldjalak címet a diákok vál-
toztatták meg, közös elha-
tározással, hogy éreztessék 
a hálát készségeik elsajátí-
tásának segítéséért, és egy-
ben burkolt jelzést adjanak 
a gyökerek erejéről, ami 
elengedhetetlen munkájuk 
folytatásához (a Repülvén 

áldjalak Balassi-verssor ké-
sőbb a 250. piarista tanítási 
év tiszteletére kiadott le-
mezünk címe lett).
A koncert két részének 
szünetében diaporáma ve-
títés folyt. A koncertet kö-
vetően kiállításmegnyitót 
tartottunk, majd táncház 
következett. Észre kellett 
vennünk, hogy számos 
partnerünk van, akik a fon-
tos pillanatokban segíteni 
tudnak. A Városkép Kft. 
támogatta a rendezvény 
hirdetését: csökkentett, 
egyéni áron biztosította 
a plakátok kifüggesztését 
egész Szeged város terü-
letén. A Szilícium Graika 

kiváló plakát és szóró-
anyaggal járult hozzá a 
nyitórendezvény sikeréhez. 
A Kövér Béla Bábszínház 
erőteljesebb színpadi vilá-
gítást biztosított.
Közös körültekintő mun-
kánknak köszönhetően a 
koncert szerkezete és a ki-
állítás mutatós kivitelezése 
ízléses keretet adott te-
hetséggondozó munkánk 
bemutatásához. Ehhez a 
szakmai vezető tanárok – 
Barkos Beáta, B. Kovács Ist-
ván valamint Simon Miklós 
festőművész – is hozzájá-
rultak munkáikkal. A közön-

ség száma messzemenően 
teljesítette elvárásainkat, 
hiszen az Alsóvárosi Kultúr-
házban ülőhelyhiány lépett 
fel, sokan állva hallgatták a 
két részes koncertet.

Az Értékmentés 2013. 
program zenei munkafo-
lyamata a Népzenei Ka-
maraműhely repertoárjára 
épül, Fábri Géza kobzos 
előadóművész, népzeneta-
nár vezetésével. A program 

számunkra további reper-
toárgazdagítást, a Dél-al-
föld zenei anyagának ta-
nulmányozását-, valamint 
új előadói területek meg-
ismerését-, a zene színházi 
alkalmazási lehetőségeinek 
megtapasztalását jelentet-
te. A Népzenei Kamaramű-
hely áldozatos munkáját 
az Erdélyen, Moldván és 
 Gyimesen át vezető misszi-
ós körút koronázta meg. 
A Barkos Beáta vezette kép-
zőművészeti csoportban a 
részfeladatok kiosztása, az 
aprólékos kimunkálás és 
összehangolás hozta létre 

azt a szárnyas oltárhoz ha-
sonló triptichont, melyen 
Bartók Cantata Profana 
című művének vezérgon-
dolatai alapján dolgozták 
fel a férivá válás változá-
sainak lépcsőfokait. Ezzel 
mintegy összefoglaltuk a 
iúiskola létének sok éven 
keresztül kialakult érzelem-
világát, s oldani kívántuk 
azt a feszültséget, melyet a 
koedukáció hoz majd a kö-
zösségbe. 

Szegedi veszedelem
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Palántanevelgető diáktánc-

házak során Szászné Med-
vegy Veronika tanárnő 
és Csókási Imre tanár úr 
gyűjtötte egybe a munka-
csoportok résztvevőit, és 
Lipták Dániel tanár úr felké-
szítette a muzsikáló növen-
dékeket. A táncalkalmak a 
zenei-, képzőművészeti és 
színművészeti csoportban 
alkotó diákok számára is 
találkozási pontot jelen-
tettek. Ezek a táncműhe-
lyek nyílt alkalmak voltak, 
amelyekre más érdeklődő 
diákokat is vártunk. Habár 

a diáktáncház kötetlen 
együttlét képét mutatja, a 
célja mégis határozottan 
megfogalmazott: népi tán-
cok elsajátítása, lépéssoro-
zatok megtanulása. 
A tánchoz hasonlóan, a 
dráma is speciális művé-
szeti ismereteket nyújt, és 
az alkotó munkával együtt 
járó élmények segítségével 
hozzájárul a kreatív sze-
mélyiség kialakításához. 

A dráma az érzékelés és a 
kommunikáció iskolája. A 
kultúra iránt nyitottságot, 
esztétikai érzékenységet 
alakít ki, s a művészetek 
befogadására, értésére és 
művelésére nevel. A szín-
művészeti foglalkozások 
résztvevői iskolánk diák-
színpadának tagjai, akik 
Keserű György tanár úr és 
Rupáner Ágnes tanárnő 
vezetésével kipróbálták a 
megszólítás művészetét, 
majd tovább fejlesztették 
készségeiket a műhely-
munkák során, hogy végül 

színre álmodhassák a Sze-

gedi veszedelem piarista 
szatírát. A darab a rejtett 
sztereotípiák kiigurázását 
történelmi misztériumjáték 
köntösébe öltözteti, s vé-
gül feloldja a felgyülemlő 
feszültséget egy önfeledt 
záró mulatsággal.
Az Értékmentés 2013. te-
hetséggondozó program-
ban a tanulók aktív rész-
vételének motiváltságát 

kívántuk tetten érni. A mű-
helymunkák során az egyes 
diákok csoportként kap-
csolódtak be az alkotásfo-
lyamatba, s mintegy hasz-
nálat közben ismerkedtek 
meg az alkotások elemei-
vel. Az Értékmentés 2013. 
tehetséggondozó program 
több nyilvános rendez-
vényt is tartalmazott.
2012. december 20-án 
megtartott Mézespálinka 
karácsonyi koncertünket 
18 órai kezdettel rendeztük 
meg. A 90 perces műsor-
ban, amely Szeged város 
szintjén is siker volt, még 
egyszer relektáltunk a 250. 
piarista tanév tiszteletére 
kiadott Repülvén áldjalak 
CD lemezünkre.
2013. március 25-én 18 óra-
kor, a Tehetségnapon nép-
zenei blokkok, Kájoni- és Ba-

lassi énekek csendültek fel az 
Értékmentés 2013. program 
zenei csoportjának előadá-
sában. A műsor után rövid 
táncházban hívtuk a Millen-
niumi Kávéház iataljait. 
A koncertek sora a Nép-
zenei Kamaraműhelyben 
feldolgozott zenei anyag 
tematikájának bővülését 
és a csapat művészeti fejlő-
dését tükrözi. A közösségi 
művészeti nevelés értéke 
a különböző lemezpályá-
zatokon és országos verse-
nyeken díjazott tanulóink 
számával is mérhető.

 Fábri-Ivánovics Tünde-

 tanárnő-

Kobzosok
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ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK
2012

szeptember   1997. b (osztályfőnök: Urbán József SchP)
szeptember  2007. b (osztályfőnök: Tóth Ákos)
október 6.  2007. a (osztályfőnök: Károlyi Attila)
december 29.   2002. a (osztályfőnök: Nagy János)
  

2013

június 22.  1998. b (osztályfőnök: Bán Sándor)
augusztus  2008. a (osztályfőnök: Horváth Tibor)

A PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁVAL

Tarczay Géza-díjas – Boga Szabolcs, Kaszper Boldizsár 8. a, Kovács Dániel, Varga Ádám 
11 . a, Bauer Dávid 12. a.

Piarista Alapítvány ösztöndíjas – Balogh Bence, Balogh Péter 8. a, Elekes Péter, Kasza 
Alex, Wratin Sándor 9. a, Keszei Viktor, Kőröshegyi István 10. a, Mácsai Soma, Vereb 
 József, Zsigmond Richárd 11. a és Borovszky Bence 12. a.

ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ

Szokás szerint április utolsó szombatján, 27-én volt az öregdiák-találkozó. Délután fo-
cikupával kezdtük a rendezvényt, a 15 csapat közti viadalt a 1998. b nyerte. Első alka-
lommal gyűltek össze a Dugonics- és Kalazancius-díjas szegedi öregdiákok. A vacsora 
vendégeit Szabó László SchP házfőnök atya üdvözölte. A szervezők nevében a tíz éve 
érettségizett Szécsényi Tamás és Kovács Dénes pohárköszöntőt  mondott. Mintegy 150 
egykori tanuló vett részt a rendezvényen. 

Kalazancius- és Dugonics-díjasok találkozója
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2012

Szeptember 8.  Szeri búcsún szentmisén énekeltek, zenéltek a Mester  Tanoda 

képviselői.

Szeptember 21-23.  A XI. Kobzos-énekes-hegedűs-furulyás kurzust rendezte meg 

az alapfokú művészetoktatási intézmény.

Szeptember 29.  Az ópusztaszeri Szent Mihály-napi szentmisén szerepelt a  

Népzenei Kamaraműhely.

Szeptember 29.  A Szent Gellért napi megyei ijúsági találkozó helyszíne  ismét 

az iskola volt. A 9. évfolyam látta el a házigazda teendőit.

Október 18.  Dugonics András születésnapjának évfordulójára emlékez-

tünk. A diákönkormányzat képviselői a Dugonics András szü-

lőháza helyét jelölő emléktáblánál koszorúztak.

DIÁKOK SZEREPLÉSE SZEGEDI  

ÉS VÁROS KÖRNYÉKI HELYSZÍNEKEN

Koszorúzás a Dugonics Társasággal
Ministránsok

A templombúcsún Gyulay Endre püspökatya helyezte el a piarista vértanú ereklyét.
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Október 23. Mórahalmon adott koncertet a Népzenei Kamaraműhely.

December 10.  Szent-Györgyi Albert emlékesten az egyetemi aulában  az  

egyetemi énekkart kísérte a kamaraműhely.

 

December 14.  Kübekházi hálaadási ünnepségen léptek fel diákjaink.

December 16.  A Dóm téren, az adventi gyertyagyújtáson szerepeltek diákjaink.

December 20.  A Mentés Másként Trió Mézespálinka karácsonyi koncertet 

 tartotta a templomban.

2013

Március 25.  Tehetségnapi koncertet adott a Millenniumi Kávéházban a 

Mester Tanoda.

Április 28.  A Népzenei Kamaraműhely a Honvéd téri református templom-

ban Balassi-verseket énekelt.

Május 9.  Növendékeink Anyák napi koncertet adtak Kübekházán.

Május 25.   A népzenészeink pálosszentkúti zarándoklaton vettek részt.

Május 26.   Iskolánk diákja, Kovács Dániel szavalt a városi Hősök napja  

megemlékezésen.

Június 12. Kübekházi projektnap

Június 22.  A Szőregi Rózsa Fesztiválon lépett fel a Népzenei Kamara-

műhely. 

Nyílt atlétikai verseny PIKK játszótéren az atléták
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TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK ÉS  

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

Augusztus 29. A gödi tantestületet láttuk vendégül.

Szeptember 2.  A 250. tanévet megnyitó Veni Sancte a dómban volt. Kiss-Rigó 
 László  Szeged-Csanád egyházmegyei püspök a piarista nevelés 
hagyományait méltatta. A jubileum alkalmából a régi piarista gim-
názium épületére emléktáblát helyeztünk el. Ünnepi köszöntőt  
Labancz Zsolt SchP tartományfőnök és Szabó Gábor rektor mondott. 

Szeptember 11.  Mateusz Pindelski és Pierre Diatta piarista generális asszisztensek a 
tartományfőnök atyával vizitációt tartottak Szegeden.

Szeptember 20-26.  Brühli diákok tartózkodtak az iskolánkban. A cserekapcsolatban 
 részvevő diákok névsora: Csőke László, Menkó Gábor, Menkó  Tamás 
10. a, Kramer Peter Andre,  Liska Ádám, Modok Ferenc, Schissler 
Ádám, Szőke Zoltán 10. b, Fülöp Imre, Kovács Dániel, Oltványi László, 
Sinkó Péter, Szebellédi Mátyás 11. a, Fekete Gergely, Vass Gábor 11. b.

Német testvérkapcsolat – idegen nyelvi témahét

Mint minden eddigi évben, 
idén is meglátogattak minket 
a német cserediákok. Tizenöt 
iskolatársam jelentkezett, 
ennek megfelelően ugyan-
ennyi német diák jöhetett 
el hozzánk. Sajnos, csak 
14-en érkeztek meg, mert az 
egyiküket nem engedték el. 
Szeptember 27-én kora reggel 
indultak el Brühlből, és délre 
már az iskolánkban voltak. Mi-
kor megjöttek, ismerkedtünk, 
mindenki megtudta, ki lett a 
párja. Megnézték az iskolát, és 
közben Dékány Zoltán tanár úr 
mesélt az intézmény múltjáról 
is. Barkos Beáta tanárnő a 
tűzzománcban fellelhető ma-
gyar művészeti motívumokat 

mutatta be, és ők maguk is 
kipróbálhatták a kézügyessé-
güket. A program végeztével 
mindenki hazavihette a tár-
sát. Másnap reggel 9.15-kor 
a Lófaránál találkoztunk. 
Városismereti feladatlapot 
kellett kitölteni mindegyik 
párnak, természetesen néme-
tül vagy angolul, és ez által 
meg tudtuk nekik mutatni a 
várost. Ebédelni visszajöttünk 
az iskolába, majd délután egy 
német születésnapost, Lukast 
köszöntöttünk fel, aki ezen a 
napon töltötte be a tizenötödik 
évét. Ezzel lezártuk a hetet. Az 
osztályomnak ezen a pénteken 
volt a szülőije, így csak este 
tudtunk kocsival hazamenni. 

Ezért támadt az ötletem, 
hogy elvihetném őket a Va-
dasparkba. Végül olyan jónak 
bizonyult, hogy sokan mások 
is csatlakoztak hozzánk. A 
hétvége úgy telt, ahogy ter-
veztük. Nem volt közös prog-
ram, hanem magunkkal vittük 
társunkat oda, ahova szerettük 
volna, természetesen megsza-
bott határokon belül. Hétfőn 
újra találkozott mindenki, és 
meséltünk egymásnak, kinek 
hogyan alakult a hétvégéje, 
mi sikerült, mi nem. Délelőtt 
órákat látogattak, elsősorban 
nyelv órákat, amiből érthettek 
is valamit. Délután pedig el-
mentünk az Aquaparkba, és 
fürödtünk egyet. Úgy tervez-

ték, hogy kedden és szerdán 
még megnézik Pestet, ezért ez 
volt az utolsó napunk együtt. 
Ezt egy búcsúvacsorával zár-
tuk. Pintyi Zoltán anyukája 
helyben sütött nekünk kür-
töskalácsot, ami sokaknak 
nagyon ízlett. Másnap reggel 
kivittük őket az állomásra, 
ott elköszöntünk egymástól, 
és zsebkendővel integettük 
nekik, Vass Gabi kezdemé-
nyezésére. Ezen az öt napon, 
remélem, mindenki nagyon jól 
érezte magát, főleg a vendé-
gek, és alig várjuk, hogy újra 
találkozhassunk velük kint 
Németországban.

 Menkó Gábor 10. a-
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Szeptember 22.   A templombúcsún Gyulay Endre nyugalmazott püspök mutatott be 

szentmisét, melynek keretében ereklyét helyeztek el az oltárban.

Október 5.  Diákcsoport járt a temesvári Gerhardinumban. Az iskolai meg-

emlékezés és táncház után együtt megkoszorúzták az emlék-

táblát Klapka György szülőházánál.

Temesvári látogatás

Iskolánk kis küldöttsége 
részt vett a temesvári – az 
egykori piarista gimnázium 
jogutódjaként működő – Ger-
hardinum Katolikus Líceum 
Klapka-ünnepségén. A 9. és 
10. a osztályból voltak diákok. 
7.15-kor indultunk igazgató 
úrral, a Mester Tanoda nép-
zenei csapatával kiegészülve. 
Bő kétórás út után szeren-
csésen megérkeztünk. Nagy 
szeretettel fogadtak bennün-
ket, az iskolában jó érzéssel 
töltött el minket az a tudat, 
hogy mennyire őrzik magyar 
identitásukat a diákok és a 
tanárok. Az első program egy 
rendkívüli történelemóra volt, 
melyet igazgató úr tartott az 
1848-49-es szabadságharc-
ról. Fábry tanár úrékkal és 
vendéglátóinkkal gyakorol-

tuk a Klapka-indulót, hogy a 
délutáni ünnepségen minden 
szépen menjen. A harmadik 
programpontban bemutatkoz-
tunk: ki honnan származik, 
és hol lakik. Érdekes, hogy 
szinte alig akadt olyan piarista 
diák, aki Szegeden született 
(inkább Erdély, a Partium és 
a Délvidék került túlsúlyba). 
Bemutatták az iskolát, amely 
nagyon nagy (bár jó volna, 
ha fel tudnák újítani, mert 
nagyon szép épület). Ebben az 
iskolában a gyerekek óvodától 
az érettségiig járhatnak egy 
közösségbe. Az ovi román osz-
tályában Bacsa Ákos osztály-
társammal észrevettük, hogy 
a teremben nemzeti színeinkre 
voltak festve a bútorok ajtói. 
Miután megtekintettük az is-
kolát, kaptunk finom ebédet. 

Ezt követte a táncház, ahol a 
talpalávalót Fábry tanár úr és 
csapata biztosította. Szerin-
tem mindenki nagyon élvezte 
a mulatságot és az ez után kö-
vetkező népdaltanulást. Rövid 
pihenés után elmentünk Klap-
ka György emléktáblájához 
(ugyanis 1849 hőse itt szüle-
tett) megemlékezni a szabad-
ságharcról. A román rendőrök 
„vigyáztak a rendre”. Nagyon 
szép volt a koszorúzás, és aki 
a szívében magyar, az átérez-
te ennek az eseménynek a 
súlyát. A megemlékezés után 
a Gerhardium diákjaival meg-
néztük Temesvár központját. 
Megkezdődtek a barátkozások 
a vendégek és vendéglátók kö-
zött, s a séta végére már min-
denkinek volt egy-egy társa, 
akivel beszélgethetett. Utolsó 

emlékhelyként megnéztük 
a református lelkészi hivatal 
épületét, ahonnan elindultak 
az 1989-es romániai forrada-
lom eseményei. A nap végén 
búcsút vettünk egymástól. 
Hazafelé Republicot hallgatva 
beszéltük meg élményeinket, 
és osztottuk meg egymással 
tapasztalatainkat. Miután si-
keresen kijutottunk a városból 
– ami nem volt egyszerű fela-
dat –, fél nyolc körül érkeztünk 
meg fáradtan, de tele nagyon 
jó élménnyel. Minden diák, 
aki ott volt velünk, nagyon 
élvezte a közös programokat, 
és szeretettel várja temesvári 
testvéreinket a patrocíniumra. 

 Pintyi Zoltán 10. a-

T

A temesvári Gerhardinumban
Temesvári koszorúzás Klapka szlőházánál
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Október 13-15. A végzős karolinás és piarista diákok Társ-Sulit tartottak.

Október 26.  Negyven táblás sakkszimultánt tartott az iskola aulájában Antal 

Tibor Kende 10. b osztályos tanuló.

November 7. A halottainkért és a donátorokért iskolai szentmisét tartottunk.

November 17. Közös szalagavató bált rendeztünk a Karolinával.

Október 9. A kecskeméti iskola vezetősége látogatta meg intézményünket.

Október 10-12.  A krakkói piarista ijúsági találkozóra Böszörményi Géza SchP 

tanár úr 16 tanulót vitt.

A krakkói ijúsági találkozóra utazók

Társ-Sulin, magánszám Krakkói ijúsági találkozó
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November 22.  Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó…  

Szabó András festőművész kiállítását az aulában Kereskényi 

Sándor Honvéd téri lelkész nyitotta meg.

November 23.  Az iskola újralapításában meghatározó szerepet játszó Kovács 

Mihály piarista plébános, az újraalapítás házfőnöke tiszteleté-

re – halálának 10. évfordulóján – emléktáblát helyzetünk el. Az 

emlékbeszédet Urbán József SchP mondta.

November 24.  Patrocíniumi ünnepi beszédet Szegheő József SP atya mon-

dott. Az ünnepi szentmisén Bábel Balázs érsek prédikált. Az ün-

nepségen jelen volt a Gerhardinum Líceum küldöttsége.

Misztrál együttes a patrocíniumon A végzősök gyertyafénykeringője

Karolinásokkal bálozva
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Idén is ellátogattunk Nagyká-
rolyba, hogy elvigyük az ottani 
piarista nővéreknek a Szege-
den összegyűjtött adományo-
kat. Április 3-án tettük meg a 
hosszú utat. Öten indultunk el: 
Nagy Mariann tanárnő, Papp 
Attila igazgató úr, Szebellédi 
Mátyás (dök-alelnök), Oláh Bá-
lint (a kommunikációs munka-
csoport vezetője) és jómagam. 
Reggel fél hétkor indultunk az 
iskola elől, és vágtunk bele a 
nagy utazásba. Körülbelül öt 

óra múlva megérkeztünk a nő-
vérekhez, akik szívesen fogad-
tak minket, és megvendégel-
tek ebéddel. Szépen sorjában 
megérkeztek az ott élő lányok 
is. Az ebéd elfogyasztása után 
elvezettek minket az új, már 
épülőben lévő iskolaépületbe, 
ahol megismerkedhettünk az 
ottani oktatási rendszerrel. Ez-
után ellátogattunk a nővérek 
által üzemeltetett napközibe, 
majd meglátogattuk a Károlyi- 
kastélyt. Furcsáltam, hogy 

nem láttam magyar zászlót az 
iskolában, illetve a Károlyi-kas-
télyban, pedig mindkettő a 
magyarságról szól. A lányok 
elmesélték nekünk, hogy 
mivel szokták elütni délután 
az idejüket, és bepillantást 
nyertünk az ottani érettségi 
rendszerbe (aki magyar nyelvű 
iskolába jár, magyarul érett-
ségizik, de tenniük kell egy 
román nyelv érettségit is, ami 
az itteni magyar érettségihez 
hasonlít a leginkább). Majd el-

búcsúztuk egymástól, és ismét 
útnak indultunk. Az utazással 
töltött időt szólánccal ütöttük 
el, ami miatt nem tűnt olyan 
hosszúnak az újabb öt óra. Fél 
kilenckor, amikor megérkez-
tünk, mindenki ment a maga 
útjára. Nagyon jó kirándulás 
volt, ha jövőre is mehetnék, 
megtenném, ezer örömmel! 
 

 Olajos Csaba 10. a-  
 dök-elnök-

December 14. Küldöttség utazott az aradi Csíky Líceum ünnepére.

December 18.  Népek karácsonya címmel ünnepi koncertet adtak a karolinás és 

a piarista növendékek.

Január 23.   Együttműködést kötött a hódmezővásárhelyi Emlékpont és a 

piarista gimnázium. Ennek eredményeként Bibó István életéről 

szóló kiállítás nyílt az iskolában.

Február 22.  A kommunizmus áldozatainak emléknapjára T-lakást hozott az 

iskolába a vásárhelyi Emlékpont.

Március 21-23. A 10. a és a karolinások Társ-Sulija.

Március 9.   Az V. Tavaszi Regionális Dél-alföldi Gitártalálkozót rendezte 

meg a  Mester Tanoda.

Április 3. Nagykárolyba utaztak a diákönkormányzat képviselői.

Emlékpont és piarista iskola együttműködés megkötése.  

Papp Attila és Blazovich Péter igazgatók       Rendkívüli   történelemóra: T-lakás. Vincze Gábor szülő tanít.
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Április 22.  A Karolina Alsós Városi Népdaléneklési Versenyen szerepeltek 

 diákjaink.

Április 10-16.   Diákjaink Brühlbe utaztak. Kísérők: Dékány Zoltán és Nemes  

Zsuzsanna.

A Brühlbe utazott küldöttség

Nagykárolyban jártunk Csoportkép, Nagykárolyban

Brühliekkel Szegeden
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Brühli mozaik

Maga Németország hatalmas, de mi csak egy kis részét láttuk. Brühl, Köln és Bonn csodálatosan szép városok, amelyeket egyszer 
érdemes látni az életben. A német vendéglátók minden percben kedvesek és megértők voltak velünk, a vendégekkel. Én ezt az 
egyhetes kirándulást csak ajánlani tudom minden első nyelves németesnek. 

 Menkó Tamás 10. a-

Először repültem, először voltam Németországban, számomra 
minden új volt. A repülőút végén egy Üdvözöllek Németországban 
feliratú vászondarabbal vártak minket, ami rendkívül figyelmes 
volt tőlük. A befogadó család nagyon kedves volt és előzékeny, 
tökéletes vendéglátók voltak, nem szenvedtem hiányt semmiben. 
Mindig tudtam, mikor szólnak hozzám, mert ilyenkor feltűnően 
lassan és hangosan is beszéltek. A kommunikációval nem volt 
baj, rendkívül kíváncsiak voltak rám és Magyarországra. Kü-
lönben elég sokat tudnak hazánkról, az utolsó napokban már 
a nevem is ki tudták mondani! Voltam koncerteken, csokimú-

zeumban, vidámparkban, állatkertben, a kölni dóm tornyában, 
de ezeken a helyeken kívül is sok szépet láttam. Számomra a 
kint töltött idő csúcspontja a vidámpark és a focimeccs volt (1. 
FC Köln–VfR Aalen: 1-0). Utolsó nap még Bonnba is elmentünk, 
ahol a német történelemmel ismerkedtünk egy kicsit. A keddi 
búcsúzkodás után nehéz szívvel, de rengeteg új és csodálatos 
élménnyel repültünk haza. Ami először feltűnt itthon, hogy min-
denhol magyar felirattal találkoztam, és hogy a jó autók bizony 
Németországban maradtak...

 Szebellédi Mátyás 11. a- 

Ami számomra a legjobb volt: egyértelműen a kölni dóm és an-
nak méltóságteljes harangszója, a bal torony, amibe fölmentünk, 
maga az egész katedrális, a lenyűgöző ablaküvegei, szóval a 
templom maga. Igazán édes élmény volt a Lindt csokimúzeum 
a Rajna-parton. Itt szebbnél szebb csokifigurákat lehet látni, egy 
kis esőerdőt is berendeztek, és megismerkedhet az ember a csoki 

elkészítésének minden csínjával-bínjával. Vasárnap pedig az iz-
galmas Köln-Aalen meccs volt felejthetetlen. Mindezekért nagyon 
hálás vagyok Thomas családjának, a többi német diáknak és 
szüleiknek, illetve természetesen a cserediákomnak, Thomasnak.

 Kovács Dániel 11. a - 

Falmászás Brühlben

Brühlben

 Magyar-német köztéri élőszobor
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Április 10-én indultunk Brühlbe a cserediákprogram szervezésé-
ben. Az út zökkenőmentes volt. Néhányunknak ez volt az első 
repülése, de kijelenthetem, hogy pozitív érzéseim vannak vele 
kapcsolatban, hiszen mi és a csomagjaink sem vesztek el, bár ki-
csit késve érkeztek meg a Köln-Bonn repülőtérre. Aznap este csak 
annyira volt időnk, hogy jó éjszakát mondjunk a családnak, mivel 
már későre járt, mire „hazaértünk” Brühlbe. A város szép, szinte 
mindenhol kerékpárutak és sétálóutcák vannak. Na és persze az 
is feltűnt, hogy az   életszínvonal magasabb, majdnem minden 
harmadik autó BMW, Mercedes vagy Audi. Az ottani családom 
nagyon kedves volt, sokat beszélgettem velük, és sok történetet 
meséltek. Első nap Kölnbe mentünk várost nézni. Megnéztük a 
régi városrészt, majd a dóm tornyát, ahonnan be lehetett látni 
az egész várost, de ezért elég sok lépcsőt meg kellett mászni 
felfelé és persze lefelé is. Délután további testmozgás várt ben-
nünket az iskola tornatermében. Ezután a családdal töltöttük az 
estét. Másnap Brühlben néztünk körül. A kastélyban idegenve-
zetést kaptunk, ez után pedig szabadon el lehetett tölteni az 
időt. Mi vettünk egy rekesz Kölscht, mivel azt nem lehet itthon 
kapni, és hatan szétosztottuk magunk között, hogy hazahozzuk 

a családnak kóstolóba. Erre a napra nem volt több közös prog-
ram. Pénteken az állatkertben voltunk, és a délutánt is Kölnben 
töltöttük, többek között bementünk a csokimúzeumba. Vasárnap 
Köln-Aalen focimeccs volt, amin az egész csoport részt vett. A 
hosszabbításban szerzett gólt Köln, így megnyerte a mérkőzést. 
Estefelé egy mezőn beszélgettünk és fociztunk. Hétfőn órákat 
látogattunk az iskolában, majd délután falat másztunk. Aznap 
este volt a búcsúvacsora is, finom ételekkel és jó hangulattal. 
Április 16-án, az utolsó napon, kedden Bonnban voltunk a Haus 
der Geschichte múzeumban, ahova ingyenes a belépés. Az egye-
temi menzán ebédeltünk, de nem olyan menzára kell gondolni, 
mint ami megszokott, hanem jobbra. Délután elköszöntünk a 
családunktól és a csapattól, bár nem kellett ezzel sietni, mert 
röpke másfél órás késéssel indult a repülőgépünk Budapestre. 
Ezzel persze az is járt, hogy lekéstük az utolsó vonatot, így páran 
Pesten aludtak, a többiekért pedig jöttek kisbusszal és kocsival 
Tőzsér Pál és Szabó László tanár urak, így szerencsére épségben 
haza tudtunk jutni. 

 Sinkó Péter 11. a- 

Április 17-22.  Iskolánkba érkeztek az angol diákok.  A cserekapcsolatban Both 
 Szilveszter, Búcsó Ákos 9. a, Dobay Péter 9. b, Kasza Bence, Ferenczi 
Márk, Garai Gergely és Terhes Csaba 10. a osztályos tanulók vettek részt.

   Angol kapcsolat Angoltanárok

Angol diákok Szegeden
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Nagy-Britanniában Nagy Mariann tanárnővel

Minden február 28-án kez-
dődött Szegeden. Vonattal 
mentünk Ferihegyre, onnan 
meg repülővel Düsseldorfba. 
Düsseldorfból pedig Manches-
terbe. Hogy kik azok, akik el-
indultak? Természetesen Nagy 
Mariann tanárnő, a 10. a-ból 
felsorakozó tanulók: Csaba 
Terhes, Márk Ferenczi, Gergely 
Garai, Bence Kasza. A 9. évfo-
lyamból Dobay Péter, Búcsú 
Ákos és Both Szilveszter vál-
lalkozott erre az utazásra. De 
egyáltalán miért is? Az indok 
egyszerű. Nagy Mariann tanár-
nő több éves munkájára került 
a korona, mikor egy Manches-
ter melletti kisváros iskolájával 
alakított ki testvériskolai kap-
csolatot. Így az első diákok kö-
zött lehettünk, akik az angliai 
iskolába utazhattunk. Tehát 
landoltunk Manchesterben. 
A repülőtéren már várt ránk 
a testvériskolánk két tanára, 
akik elvittek minket Colne-ba, 
ami egy órányira van Man-

chestertől autóval. Ott megis-
merkedtünk a partnereinkkel, 
akikkel eddig csak Facebookon 
beszélhettünk, és csak remélni 
tudtuk, hogy befogadó család-
ba osztottak minket. Egy-két 
órás ismerkedés után elvittek 
mindenkit a szállására. Nem 
egyedül voltam, úgy hogy az 
anyósülésre akartam ülni, és 
a kormánnyal találkoztam 
az autóban. Elég szokatlan 
volt még az első napokban 
a baloldali közlekedés. (Már 
az első két órában majdnem 
elütöttek minket háromszor.) 
Szóval mikor megérkeztünk 
az ideiglenes otthonainkhoz, 
mindenki ámuldozott (leg-
alábbis én), hogy mennyire 
más egy angol háztartás egy 
magyarhoz képest. Minden há-
lószobában tv, mindenkinél iP-
hone vagy Blackberry telefon, 
és még sorolhatnám. Második 
nap elmentünk az iskolába 
órákat látogatni. Mindenkinek 
leesett az álla, hogy mennyire 

más az ottani oktatás, mint az 
a hazai. Egytől egyig mindenki 
azt mondta, hogy „Komolyan, 
én átiratkozok!” A többi napot 
többnyire a családdal töltötte 
mindenki. Én például hegyet 
másztam, és a legemlékeze-
tesebb esemény, ami történt 
velem, hogy voltam egy Man-
chester United meccsen! Már a 
hangulatért megérte elmenni! 
Nem szabad elfelejteni, hogy 
elvittek minket Yorkba város-
nézésre. Ott szinte minden sar-
kon volt egy Starbucks Coffee, 
így hát bementünk egybe. 
Szinte már természetesnek 
vettük, hogy az eladó nem tud-
ja normálisan ráírni a nevünket 
a pohárra, mivel nem hallottak 
még olyan nevet, hogy Bence. 
Tehát Bensonnak írták. Kicsit 
meglepett minket, hogy kint 
mennyire nem ismerik Magyar-
országot. Elmentünk egy pizzá-
zóba. Mindezek végén odajött 
hozzánk az egyik pincér, hogy 
honnan jövünk, én persze 

válaszoltam neki, hogy ma-
gyarok vagyunk. Erre hét perc 
múlva odaállított egy másik 
pizzával, mert ő úgy értette, 
hogy éhesek vagyunk, és nem 
magyarok. De ennek ellenére 
sem éreztük magunkat rosszul 
vagy csüggedtünk el. Mindenki 
nagyon rendes családokat ka-
pott, mindent megadtak, ami-
re csak szükségünk lehetett. 
A végén mindenki ott maradt 
volna még legalább egy hétre. 
Legalábbis szerintem mindenki 
ezt érezte belül, amikor Feri-
hegyen landoltunk, március 
5-én. Viccelődtünk is hazafelé, 
hogy többet ültünk vonaton, 
mint repülőn. Már alig várjuk, 
hogy újra találkozhassunk a 
partereinkkel áprilisban, és be-
mutathassuk nekik Szegedet 
és Magyarországot. 

 Both Szilveszter 9. a-

...és folytatás

Pénteken kihagytuk a tanítást, 
helyette városnéző körútra in-
dultunk. Bejártuk Szeged bel-
városát, és Koczor Kristóf tanár 
úr és Nagy Mariann tanárnő 
vezetésével megmutattuk ven-
dégeinknek a város legszebb 
helyeit és nevezetességeit. 
A hétvégi programokat a be-
fogadó családok szervezték. 
Szombaton tehát bejártuk a 
vadasparkot. Vasárnap vásá-
rolni vittük az angol lányokat 
az Árkádba. Majd hazamen-
tünk ebédelni, és elkészülni 
a búcsúpartira, amit az iskola 
udvarán tartottunk meg. Csa-

ládonként mindenki hozott 
valami ennivalót, ezenkívül 
kürtöskalácssütés is volt. Az-
nap este talán még senki nem 
gondolt bele, hogy másnap 
már haza is utaznak... Hétfőn 
korán keltünk. Párjainkkal 
együtt csomagot cipelve men-
tünk ismét az iskolába, ahol 
busz várt ránk. A terv az volt, 
hogy felkísérjük az angolokat 
Budapestre, megmutatjuk ne-
kik a fővárost, majd kivisszük 
őket a reptérre. Akárcsak Sze-
geden, Budapesten is körbejár-
tunk néhány nevezetességet 
Keserű tanár úr vezetésével, 

végül a búcsú előtt eltöltöt-
tünk egy órát a Ligetben pik-
nikezve. Majd késő délután 
újra felszálltunk a buszra, és 
elindultunk. A búcsúzkodás 
senkinek sem volt könnyű. Mi-
kor márciusban hazajöttünk, 
tudtuk azt, hogy hamarosan 
látjuk őket. De most, hogy ők 
elutaztak, lezárult az egész. 
Ennek ellenére mindannyian 
reméljük, hogy újra találkoz-
hatunk majd, a kapcsolatot 
viszont biztosan tartani fog-
juk egymással. Szeretném 
megköszönni Nagy Mariann 
tanárnőnek, hogy részese le-

hettem az első angol-magyar 
testvérkapcsolatnak, és hogy 
segített engem és diáktársai-
mat ebben. Az iskola igazgató-
jának, Papp Attila tanár úrnak 
a támogatását, Koczor Kristóf 
és Keserű György tanár urak-
nak a segítséget, valamint hat 
társamnak a sok szórakozást 
és a remek időt, amit együtt 
eltöltöttünk a program alatt. 
Kívánom azoknak, akik majd 
részt vesznek a jövő évi test-
vérkapcsolatban, hogy ugyani-
lyen sikeres legyen!

 Búcsú Ákos 9. a-
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Május 17.  Csíksomlyói zarándoklat címmel Schmidt Andrea fotóművész 
kiállítása nyílt meg az aulában.

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

  Fábri-Ivánovics Tünde tanárnő és Fábri Géza tanár úr Ópuszta-
szeren szerepelt a nemzeti összetartozás állami ünnepségén.

  A Karolina és piarista gimnázium szmk képviselői megbeszélést 
tartottak.

Június 7. A tantestület a kecskeméti piarista gimnáziumba látogatott.

Június 23-29.  Erdélyi missziós körúton voltak a Mester Tanoda növendékei és 
tanárai.

Július 15-21. Piarista Ijúsági Találkozó (PYM 2013) volt Kecskeméten.

Szeged-ismeret

Zöldárban

Szalay István professzor, egykori polgármester

Piarista Ijúsági Találkozón Kecskeméten Antal Tibor Kende FIDE-mester, élősakkozó
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GLOBAL OUTREACH ÖSZTÖNDÍJ

Oltványi János lászló 11. a és Fekete Gergely 11. b egy évig az Egyesült Államokban 
folytatja tanulmányait.

A KÍNAI LEKTOR
Január 26-án, szombaton 
érkezett meg hozzánk Kína 
déli részéről Faye, az AIESEC 
szervezeten keresztül. Harma-
déves egyetemista, nemzet-
közi jogot és kereskedelmet 
tanul Xiamenben. Utazásának 
fő célja Európa volt. A négy 
hét alatt, amit iskolánkban 
töltött, nagyon megszerette az 
itteni embereket, az építészeti 
stílusunkat és a magyar étele-
ket. Ittléte alatt szinte minden 
osztályba bement angolórára, 

prezentációkat tartott Kíná-
ról és az ottani kultúráról. A 
kollégisták számára heti két 
alkalommal tartott beszélge-
tő-alkalmakat a könyvtárban. 
A csoportmunka során bármit 
lehetett kérdezni tőle: alapo-
san kiveséztük az írásjeleiket, 
számaikat, zenéjüket és a lát-
nivalókat. Kérdéseinkre vála-
szolva az étrendjükről elárulta, 
hogy kutya és macska nem 
szerepel az étlapon. A tanárok 
közül Elekes-Vármonostory Ág-

nes tanárnőt  emelem ki, aki 
sok időt áldozott arra, hogy 
Faye-t elkalauzolja a városban 
és az iskolában. A városnézés 
során a 11.-esekkel kipróbál-
ták a Kárász utcai cukrászdát, 
ahol a krémes ízlett neki a leg-
jobban. A főételek közül pedig 
a gulyáslevest és a halászlét 
kedvelte meg. Azt mondta, ná-
luk az emberek egészségeseb-
ben táplálkoznak, mivel sokkal 
több zöldséget, gyümölcsöt és 
halat fogyasztanak. Hazafelé 

az útja nagyon hosszú és 
fáradságos lesz: Budapestről 
indul a repülője, majd Moszk-
vában átszállás (a csatlakozás-
ra öt órát kell várnia), ez után 
Shanghai, végül Xiamen követ-
kezik. Azt hiszem, mindenki 
nevében írhatom, nagyon örü-
lünk, hogy itt volt.

 Csőke László 10. a-

Faye és diákjai
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A Mester Tanoda Partnerei

 

Kapcsolat A kapcsolat tartalma, jellege

Hagyományok Háza „Koboziskola” - oktató DVD kiadása 
moldvai népzenei kurzusok szervezése és lebonyolítása Táncháztalálkozó, Új élő 
népzene lemezfelvételek 
népzeneoktatással kapcsolatos lektori munkák

Szeged-Cambridge  
Baráti Társaság

kórustalálkozó szervezése Szegeden

Gál Ferenc Hittudományi 
Főiskola

moldvai csángó népdalok és egyházi népénekek a Cantionale Catholicumból - 
lemezkiadás 
egyházzenei koncertek

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

egyházzenei koncertek 
 Hídivásár, Múzeumok éjszakája, Paprika fesztivál, Borfesztivál, Halfesztivál, 
Ádventi gyertyagyújtás, Karácsonyi vásár rendezvényein történő részvétel

Csongrád Megye  
Önkormányzata

jeles napok megemlékezései: 1956-os megemlékezés; nemzeti összetartozás napja 
Lükő Gábor emlékest 
kiállítás-megnyitók zenei részeinek biztosítása

Szegedi  
Tudományegyetem BTK

népzenei koncertek szervezése az alsóvárosi templomban

Kövér Béla Bábszínház bábdarabokban – Varázsecset, Szaszuni Dávid Lakomája, Rest mese, Kis Mukk, 
Benedek Elek zanzák – történő zenei közreműködés 
gyermektáncházak, Családi nap

Csángó Szövetség „Ha folyóvíz volnék” Szeged-Bacau kulturális csereprogram, 
Szeret-menti népdalvetélkedő zsűrizése és zenei programjai

Ötágú Síp Egyesület Bálint-napi emlékműsorok

Dugonics Társaság Dugonics Művészeti Fesztivál lebonyolítása 
közös rendezvények: díszrendezvény, Dugonics-szobor koszorúzása

Ópusztaszeri Emlékpark Szeri búcsú 
Árpád napja harangszentelés 
karácsonyi műsor

Millenniumi Kávéház tehetségnapi koncert  
tárlatmegnyitók zenei részei 
táncházak

Szőregi Tömörkény  
Művelődési Központ

rózsafesztivál programjában történő részvétel 
projektekben történő zenei részvétel

SZTE Vántus István  
Zeneművészeti  
Szakközépiskola

népi ének főtárgy tanszak beindítása 
a zenei alapfok – középfok összehangolása 
közös zenei fellépések
a témahét közös lebonyolítása



182

K
a
p
c
so
la
to
k

Kobzosok

Zenész képződe

Dallamgyűjtés és zenetanulás

Moldvai körút
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Legények

Csácsogó Csángók táncháza

Mester és tanítványok
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Úrnapi körmenet

Úrnapja

Igehirdetés
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A 2013-2014. TANÉVRE  
BEÍRATKOZOTT TANULÓK NÉVTÁRA

Bővíz Anna Bella

Gunics Viktor András

Bővíz Dávid

Jáger Attila

Bucskó András

Juhász Pál István

Csikós Brigitta

Kiss Bence

Bacsa Flóra Bacsa Gergő Bende Bence Bendegúz

Hatévfolyamos, természettudományos orientációjú osztály
osztályfőnök: Keserű György SchP

Csikós-Kumbor Dominika Erika

Abt Dávid Ottó

Elekes Márton Fábián Imre Gaál Péter
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Papp Judit Anna Prazsák Kristóf Ruszcsák Bori Schissler Helga

Lázár Dávid István Máring Tamás Pálfai Péter Barnabás

Szegfű Dávid Csanád

László Katalin Edit

Sipos Barnabás Iván
Sztán Lili Tajti Sándor

Tálosi Balázs Mihály Terhes Péter Tóth-Horgosi Eszter Beáta Urbán Péter
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Bene Attila

8.  A – osztályfőnök: Újhelyi Zsigmond

9. b Négyévfolyamos általános képzés
Osztályfőnök: Angyal László

Czékus Tünde Brigitta Détári Kálmán Alex Dóbé Luca Fazekas Gábor

Aleksza János Bánfi Kristóf Kevin Berta Orsolya Piroska Bihal Loránd László

Ferenczi Tamás Norbert Gábor Renáta Godáts Nóra Kertész-Farkas Dóra
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Mikuska Bence Tibor Mikuska Krisztián József Nagy Eliza Kitti Nagy Fanni Vivien

Kolárszki Dóra Krajkó Fanni Maróti Enikő

Ocskó Katalin

Kocsis Levente Máté

Németh Vilmos
Papp Gábor András Patik Ádám

Rácz Levente Rózsa Lukács Sebők Fruzsina Alexandra Tanács Diána
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Tóth Zsófia Vékony Vivien Linda Sofie Jürgens

Telek Ákos Tóth Tivadar Tóth Zsanett

Tapodi Krisztián

9. c Sporttagozat
Osztályfőnök: Bereczky András

Heitmár Cintia Horányi Tamás Hunyadkürti Diána Kecskés Balázs

Barabás Kata Csonka Erik Gedó Benjámin Martin Gellény Balázs Róbert
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Pók Imre Pördi Patrik Dominik

Oravecz Máté István Orgovány Petra Szimonetta Piri Balázs Gábor

Sztán Anna

Magyar Tamás

Szikora Tamás Zsolt
Sztankovics Alex Szűcs Attila

Rádóczi Dávid Szigeti Levente László
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A Sporttagozat partnerei 

Tehetséggondozásban partner

Szegedi Vizipóló Suli

Pick Szeged kézilabda csapat

Tisza Volán Focisuli

SZTE-SZEDEÁK

EDF Démász Szeged Vizisport Egyesület

Szegedi Úszó Egyesület

Szegedi Vasutas SE

Csongrád megyei Atlétikai Szövetség




