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A szülők és az iskola

Szülői munkaközösség

A szülői munkAközösség tAgjAi

Elnök Horváth Szabolcsné, Mészárosné Dobó Klára

Elnökségi tagok Marton Imelda, Bezdány Edit, Atlasz Henrik

Jegyző Horváthné Tóth Judit

„Kincskereső” – Közösségformáló családbarát 
program – Mester Tanoda Alapítvány

Szeptember 11.  Gyermektáncház

Október 9.  Gyermektáncház

Október 30.  Bábkészítő foglalkozás
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November 15. Őszi családi nap

November 18. Klasszikus zenei koncert

November 29. Adventi koszorú készítése iskolánkban

December 4. Gyermektáncház

Január 8. Diáktáncház

Január 15. Gyermektáncház
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Március 4. A Télmentés kiállítás megnyitása

Április 23.  Gyermektáncház – „Perdülő” – Családos- és ifjúsági kézműves 
táncházak

Május 28. Gyermektáncház

Május 14. Diáktáncház

Június 1. Diáktáncház

A Kert – fiúk, lányok családok Műhelybeszélgetés  
a nevelésről – Dugonics András Alapítvány 

A Kert – női és férfi szerepek, családi élet-
re nevelés projekt keretében szervezett 
szülő – civil – tanár találkozón, patrocíni-
umkor, november 28-án negyvenhatan 
vettek részt, melynek  moderátora Szá-
sziné Fehérváry Anikó volt. Nővé válás, 
férfivá válás – nevelők és növelők címmel 
tartott felvezető előadást Tornay M. Petra 
iskolanővér és Guba András piarista tanár 
Majd 6 szegedi civil szervezet – Család-
pasztoráció (Ea.: Bucskó Ágota); CsÉN (Ea. 
Gyurisné Hutter Katalin); Ciklus-show (Ea.: 
Bella Katalin); Férfisátor (Ea.: Bella Gábor); 
Társ-Suli (Ea.: Szásziné Fehérváry Anikó); 
Házas Hétvége (Ea.: Novák Tibor) – mutat-

ta be tevékenységét, különös kapcsolódá-
si pontját az iskolai neveléshez, valamint 
beszéltek a gimnáziumunkban szerzett 
tapasztalataikról. Az iskola nevelési gya-
korlatáról nyilatkozott több tanár a kere-
kasztal-beszélgetésben. Szemlélet- és (ta-
nár-szülő) közösségformáló találkozó volt. 
A családok szolgálatában végzett nevelési 
tevékenység az intézményi káptalanon is 
kiemelt téma volt és intézményi stratégiai 
célokat fogalmazott meg a tantestület. 

 Károlyi Attila-
 igazgatóhelyettes-
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A Dugonics András Piarista Gimnázium 
Művészeti Iskolája a 2014-15-ös tanév-
ben 1 743 000 Ft-ot nyert az Értékmentés 
2015. – „Tehetséggondozó műhelyek gya-
korlatának fejlesztése” című pályázaton. 
A projekt időtartama alatt (2014. 11. 01- 
2015. 06. 30.) a művészeti iskola jó gya-
korlata folytatódott tovább, a projektek-
ben való kollektív gondolkodás, illetve 
alkotó művészeti csoportokban történő 
fejlesztés. Nagy szerep jutott a kollektív 
zeneszerkesztésnek, ill. a zenei tehetség-
fejlesztő műhely, a vizuális alkotóműhely 
(fotó-film, grafika-festészet, tűzzománc) 
és a dráma műhely összekapcsolódásá-
nak, miközben tematikus népzenei ala-
pú feldolgozások és versmegzenésítések 
készültek fény-és drámajátékra, valamint 
tűzzománc- és festészeti növendék-kiál-
lításra.  A pályázatban résztvevő növen-
dékek iskolai és városi rendezvényeken 

mutatták be tudásukat. A projekt fontos 
részei és elemei voltak: a Fényeink kiállítás 
megnyitója, az újvidéki Halló TV műsorá-
ban szereplés, a Tehetségnapi koncert, a 
Március 15-i megemlékezés, a Rajeczky 
verseny, a Hídivásár és az Udvari zenebo-
na. A pályázati támogatás egy részéből 
valósulhatott meg a Népzenei Kama-
raműhely és a cambridge-i St Catharine’s 
College közös angliai turnéja (fellépések 
Cambridge-ben, Oxfordban, Londonban 
és az elyi katedrálisban). A pályázat révén 
új csellót, kottatartókat és mikroportokat 
vásároltunk, segítve a tehetséggondozó 
műhelyek további munkáját: minél több 
növendék élhesse át, hogy a művészet 
nem reprodukció, hanem érzelmeik, vá-
gyaik kiteljesedése, s egyben megérezzék 
az alkotómunka szépségét.

 Sólyom Andrea-
 a Mester Tanoda titkára-

ALAPÍTVÁNYI BÁL

2015. február 14-én 185 bálozó 640 ezer Ft-tal támogatta az alapítványt, melyet az is-
kolaépület festésére használtunk fel.

Értékmentés 2015. – Tehetséggondozó  
műhelyek jó gyakorlatainak bemutatása

Teltházas koncert Cambridge-ben
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Támogatók ÉS PÁLYÁZATI PROGRAMOK

Nyertes
Program 

Összeg
Támogató

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Mester Tanoda
XIII. Kobzos – ének – hegedűs – furulyás  
moldvai népzenei kurzus
300 000 Ft
Magyar Művészeti Akadémia

Mester Tanoda 
Kincskereső – Közösségformáló családbarát programok
500 000 Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális-, Család- és  
Ifjúságügyért felelős Államtitkársága - Nemzeti  
Család- és Szociálpolitikai  Intézet

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Dugonics András Alapítvány 
KERT – női és férfi szerepek, családi életre nevelés
250 000 Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális-, Család- és  
Ifjúságügyért felelős Államtitkársága - Nemzeti  
Család- és Szociálpolitikai  Intézet

Nyertes
Program 
 
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium 
Értékmentés 2015. – Tehetséggondozó műhelyek  
jó gyakorlatainak bemutatása 
1 743 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az  
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program
 
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
A Dugonics András Piarista Gimnázium V. Nyílt Atlétika Versenye
A tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek támogatására
478 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az  
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program
Összeg
Támogató

TÁMOP – szerzetesi konzorciumi projekt
A családok szolgálatában – iskola, szülők és helyi civilek jógyakorlat
800 000 Ft
Támogató: Európai Unió Európai  
Regionális Fejlesztési Alap Széchenyi 2020
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A Dugonics András alapítvány 
2014. évi beszámolója

 BEVÉTEL  ezer Ft
 Adomány 8 990  
 Ebből:  társaságok 1 336 
  magánszemélyek 7 654
 SZJA 1 %  842
 Kamat  51  
 Pályázati bevétel  840
 Összesen  10 723

 KIADÁS  ezer Ft
 Anyagjellegű ráfordítások 2 816
 Támogatások 6 147
 Ebből:  Dugonics András Piarista Gimnázium 2 800  
  Művészetoktatásban résztvevő diákok 1 303
  Diákok étkezési, tankönyv- és szociális támogatása 592  
  Kulturális, szabadidős tevékenység támogatása 1 002
  Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium 450
 Összesen 8 963

 EREDMÉNY (NYERESÉG) 1 760 

A Mester Tanoda Alapítvány  
2014. évi közhasznú tevékenység beszámolója

 Bevétel   ezer Ft  %
 
 Közhasznú tevékenység bevétel  1 396  29,5%
 Adomány  184 4% 
 SZJA 1%  67 1,5%
 Egyéb  3 079 65%
 Összesen  4 661  100%

 Kiadás ezer Ft %
 Dologi jellegű szolgáltatás összesen  4 002 90%
 Bérköltség  - -  
 Személyi jellegű ráfordítások  186 4%
 Értékcsökkenési leírás  243 6%
 Összesen  4 431 100%
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A PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG  
TÁMOGATÁSÁVAL ÖSZTÖNDÍJAS

Vékony Evelin 7. a, Barna Barbara, Grósz Anna Boróka, Magyar Mihály, Mészáros Tamás 7. a,  
Bacsa Flóra, Bacsa Gergő, Fábián Imre, Tamás Tünde Dóra 8. a,  Fodor Ádám,  Gárgyán 
 Róbert, Gyuris László 9. a, Walter Ignác 9. b, Vásárhelyi Viktor, Zádori Zita 9. c, Balogh 
Bence, Balogh Péter, Boga Szabolcs, Csíkos Barna, Horváth Ádám 10. a, Fazekas  Gábor, 
Kertész-Farkas Dóra, Kolárszki Dóra, Tóth Zsanett 10. b, Hunyadkürti Diána,  Szigeti 
 Levente 10. c, Behán Ábel, Elekes Péter, Kasza Alex 11. a, Kovács Attila, Szeri Levente, 
Varga Imre 11. b, Keszei Viktor, Kőröshegyi István 12. a

ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ

Szokás szerint április utolsó szom-
batján, 25-én volt az öregdiák-ta-
lálkozó. Délután focikupával kezd-
tük a rendezvényt, a 12 csapat 
közti viadalt a 2008. ab nyerte. 
Papp Attila igazgató úr és Zsova 
Tamás tanár úr mondott pohár-
köszöntőt. Mintegy 120 egykori 
tanuló vett részt a rendezvényen. 
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Szeptember 23.  Legyél sikeres vállalkozó! A vállalkozást népszerűsítő progra-
mon a hegedűsök léptek fel. 

Október 1.  Zene világnapi koncert és táncház a Király-König Péter Zeneisko-
lában

DIÁKOK SZEREPLÉSE SZEGEDI  
ÉS VÁROS KÖRNYÉKI HELYSZÍNEKEN

2014

Október 17.  Dugonics András születés-
napjának évfordulójára emlé-
keztünk. Papp Attila igazgató 
mondott ünnepi beszédet.

Október 29.  „Kinyílt a viola, ki es virágoza…” Garamvölgyi Anett népzenei 
koncertje; Az idősek világnapján növendékek fellépése

December 19.  A Mentés Másként Trió Mézespálinka című karácsonyi koncertet 
adott.

December 20. Algyői Hírmondó Karácsony
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Január 10.  Hungarikum Ünnep a Dél-Alföldön, Deszk

Január 17. Őseink zenéje. Bacsa Orsolya fellépése Szenttamáson

Január 23.  Zenéljünk együtt! Beszélgetés a Mentés Másként Trió, a Népze-
nei Kamaraműhely tagjaival az IH Rendezvényközpontban

Március 29.  Az újszegedi passiójátékot Keserű György tanár úr rendezte, 
és iskolánk tanulói is szerepet kaptak.

2015

Csíksomlyói népi passiójáték  
az újszegedi templom mellett

A március 29-ei csíksomlyói népi 
passiójátékból készült feldolgozást 
a hagyományokat szem előtt tartva, 
ám modernizált szöveggel álmodták 
színpadra az újszegedi ligetben. 
A passiójáték Jézus szenvedésének és 
halálának színpadra írt feldolgozása, 
ami a középkorban, a városi polgárság 
körében igen népszerű volt. Egészen a 
16. századig, amikor is a népies passzi-
ójátékok megszűntek, a bibliai ihletésű 
témákat az iskolai színjátszás keretében 
folytatták. A csíksomlyói passiójáték a 

helyi ferencesek repertoárjából maradt 
fenn, mintegy 47 darab a 18. századból. 
Az újszegedi ligetben, a Szent-Erzsébet 
Templom mellett felállított szabadtéri 
mozgószínpadon ezekből a fennma-
radt passiójátékokból ad elő részleteket 
a lelkes, mintegy 24 önkéntesből álló 
alkalmi társulat. A csíksomlyói népi já-
tékot a hagyományokat szem előtt tart-
va, ugyanakkor modernizált szöveggel 
álmodta színpadra Kaj Ádám, a Szegedi 
Nemzeti Színház rendezője, valamint Ke-
serű György piarista szerzetes. A darab szó-
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Május 5.  Koncertet adott a Népzenei Kamaraműhely a Szegedi Egyházzenei 
találkozón az Egyetemi Kórussal.

kimondó, helyenként humoros  valamint 
erős szimbolikával bír, bár a jelmezekkel 
nem a korhűségre törekedtek, sokkal in-
kább a karakterek személyiségét képezik 
le, mint „az ellenséges, az igaz, vagy a pén-
zember” – ismertette az előadás felépíté-
sét Thorday Attila, az újszegedi templom 
plébánosa. A prózai előadás zenei betéteit 
Fábri Géza, a Mestertanoda Népzenei Ka-
maraműhely vezetője válogatta. A hagyo-
mányos nagyböjti énekeken túl számos 
más népdal is felcsendül majd, többek kö-
zött az Ómagyar Mária-siralom.

Thorday Attila elárulta, ez az első alka-
lom, hogy ilyen jellegű produkció szüles-
sen egy többszereplős együttműködés-
ből, ugyanakkor reméli, a március 29-i 
egyszeri előadást nemcsak a keresztény 
felekezetek hívő tagjai, hanem minden 
szegedi szívesen fogadja majd. A temp-
lom mellett felállított ötállomásos moz-
gószínpadon 15 órakor kezdődik a pas-
siójáték.

 SzegedMa 2015. március 25.-

Május 23.  A Mester Tanoda növendékeivel lépett fel a Mentés Másként Trió a 
Hídivásárban.

Május 25.  Iskolánk diákja, Tóth Zsófia szerepelt a városi Hősök napja megem-
lékezésen.
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TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK ÉS  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALKALMAK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

Október 2.  Küldöttség utazott Temesvárra. A magyar kisebbség megemléke-
zésén sikert aratott a Népzenei Kamaraműhely, Klapka György szü-
lőházán megkoszorúzták az emléktáblát.

Közösen ünnepelve Temesváron
Egy esős csütörtöki délután indultunk el Te-
mesvárra, rengeteg lelkesedéssel és öröm-
mel a szívünkben. Előző nap tudtuk meg, 
hogy mi voltunk azon szerencsés emberek, 
akik lehetőséget kaptak arra, hogy részt ve-
hessenek a Klapka György tiszteletére ren-
dezett megemlékezésen. Öten az igazgató 
úr kocsijában utaztunk, a többiek pedig – 
Fábri Géza, Fábri-Ivánovics Tünde és Lipták 
Dániel művészeti iskolás tanáraink vezetésé-
vel – a kisbusszal keltek útra. Mikor átkeltünk 
a határon, az igazgató úr mesélt nekünk pár 
történelmi érdekességet azokról a települé-
sekről, ahol áthaladtunk (pl. Csanád mint XI. 
századi püspöki székhel vagy a nagyszent-
miklósi fejedelmi kincslelet), és meglepődve 
tapasztaltuk, hogy sokkal jobban érdekel 
minket a történelem, ha a saját szemünkkel 
látjuk. Nem volt ritka az sem, hogy minden 
harmadik ház a legmodernebb funkciókkal 
volt felszerelve, még a többi küzdött azért, 
hogy ne váljon a földdel egyenlővé. A több 
mint két órán át tartó folyamatos nevetés 
és viccelődés után végre megérkeztünk 
Temesvárra, ahol összeismerkedhettünk az 
iskola igazgatójával és pedagógusaival, akik 
nagyon kedvesek voltak velünk, és minden 
kérdésünkre szívesen válaszoltak. Felkísér-
tek minket egy tanterembe, ahol frissen 
sütött csörögefánkot és almát készítettek 

elő nekünk, hogy ne korgó hassal vegyünk 
részt az ünnepi megemlékezésen. Az épü-
let nagy előnye – a miénkhez hasonlóan –, 
hogy a templomot közvetlen az iskolához 
építették, így nem kellett sokat sétálnunk, 
míg odaértünk. A templom nagyon tetszett, 
bár jóval kisebb a befogadóképessége, mint 
a szegedinek. A meghitt ünnepség után 
(mely a szórványban élő magyarság össze-
tartozásáért, megmaradásáért bemutatott 
ökumenikus megemlékezés volt) pár per-
ces pihenő következett, majd bekísértek 
bennünket egy hatalmas terembe (ők Aula 
Magnának hívják), ahol érdekességeket hall-
hattunk Klapka György, Temesvár híres szü-
löttjének életútjáról, és meghallgathattuk 
Fábri tanár úrék gyönyörű népzenei bemu-
tatóját, ami eget rengető sikert aratott a diá-
kok és tanárok körében egyaránt. Mindezek 
után vacsora következett, majd részt vet-
tünk a táncházon, de sajnos csak kevés ide-
ig, hiszen vissza kellett indulnunk Szegedre. 
Nagy bánatunkra városnézésre nem jutott 
időnk, ami talán az egyetlen negatívum volt 
utazásunk során. De így is csodásan éreztük 
magunkat, és nagyon hálásak vagyunk az 
élményekért. Reméljük, hamarosan újra el-
látogathatunk majd Temesvárra!

 Tóth Zsófia 10. b-
 Piár Futár 2014. 7-8. szám-



Ka
pc

so
la

to
k

Október 10-12.  A krakkói piarista ifjúsági találkozón a diákküldöttségünk Böször-
ményi Géza és Keserű György tanár urak vezetésével vett rész. 

Október 17.  

Bilbaóból, a spanyolországi Em-
maus tartományból világi piaristák 
érkeztek hozzánk, és beszéltek a 
közösségeikről valamint a hivatá-
sukról tettek tanúvallomást.

November 5.  A halottainkért és a donátorokért tartottunk iskolai szentmisét.

November 22.  Közös, karolinás-piarista szalagavató bált rendeztünk.

Január 22-23.   Testvériskolánkban, a temesvári Gerhardinumban szerepeltek a 
diákszínjátszóink. A Rómeó és Júlia című tragédiát adták elő.

Január 22-én délután indultunk a gimnázi-
um 14 fős „színPad” csoportjával Temesvár-
ra, hogy előadjuk az iskolai patrocínium-
ra megtanult Rómeó és Júliát (fordította 
Varró Dániel) az ottani testvériskolánknak. 
A helybéliek finom vacsorával fogadtak, 
előkészítettük a helyszínt, még új színpadi 
elemeket is beépítettünk iskolai táblákból, 
paravánokból (amelyek az előadás alatt 
nem dőltek le, csak majdnem), és egy na-

gyon kellemes szálláson töltöttük az estét. 
Másnap délelőtt helyi idő szerint 9 órakor 
adtuk elő a darabot. Jelen volt az iskola 
magyar tagozata, és egy szomszéd isko-
la (Bartók Béla) diákszínpada. Az előadás 
után egy kis beszélgetésre és játékra volt 
még idő, majd következett a búcsúzkodás 
és a két és fél órás út Szegedig. Segédveze-
tőm Károlyi Attila tanár úr volt.

 Keserű György SchP-
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Február 28.   A piarista iskolák diákönkormányzatainak vezetői először talál-
koztak. Iskolánk volt a meghívó házigazda.

Hosszas szervezés után iskolánkba látoga-
tott az ország számos piarista iskolájának 
DÖK-elnöke. Igazgató úr jóvoltából adha-
tott otthont iskolánk ennek a (remélhető-
leg) hagyományteremtő DÖK-elnök-talál-
kozónak. Az egyik főszervező a budapesti 
diákönkormányzat elnöke volt, valamint 
nagyban támogatta az összejövetelt a 
tartományfőnök atya is, aki a már emlí-
tett elnöktársammal tartotta a kapcso-
latot. Megbeszélésünk célja nem egyéb 
volt, mint a diákélet jobbá tételére való 
törekvés, valamint az önkormányzatunk 
csorbáinak kijavítása, illetve az erényeink 
továbbfejlesztése. 

 Oláh Bálint 12. a-

Március 19-24.   A Népzenei Kamaraműhely Cambridge-ben szerepelt.
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Angliába visszük a szilaj moldvai éne-
keket és a véget nem érő táncházak 
hangulatát – ezt választotta mottójá-
ul a Népzenei Kamaraműhely március 
18-a és 24-e közötti turnéján. Tavaly áp-
rilisban iskolánk meghívására vendé-
geskedett Szegeden testvérvárosunk-
ból, Cambridge-ből a St Catharine’s 
College Girls’ Choir kórus, akik Buda-
pesten, Kecskeméten és végül Szege-
den nagy sikerű koncerteket adtak. En-
nek folytatásaként az idén a Népzenei 
Kamaraműhely utazott Cambridge-be. 
Egyedi zenei élménynek számító kon-
certeket adtak az elyi katedrálisban, 
az Oxford Oriel kápolnában, a camb-
ridge-i Wolfson College-ben, majd 
gálakoncertet tartottak a londoni St 
James Paddington-templomban. Nagy 
megtiszteltetésben volt részük, miután 
a Wolfson College-i koncertjükön Gerri 
Bird képviselő asszony, Cambridge pol-
gármestere is megtisztelte jelenlétével 
a szegedi együttest. Vele májusban, a 
Szeged napi protokollrendezvényeken 
is találkozhattak. 
A Virágom! turné minden egyes napján 
koncertet adtunk, így több műsorral ké-
szültünk. Önálló koncertjeinken elsősor-
ban a frissen megjelent Hegyek-völgyek 
között című lemezünkről válogattunk, de a 
helyszínekhez és a közönséghez igazodva 
magyar historikus énekek, Balassi-versek 
és egyházi népénekek saját hangszerelé-
sű változatait is megjelentettük. A St Cat-
harine’s College leánykórusával előadott 
közös műsorrészek alkalmával Seiber Má-
tyás műveit, óangol népdalfeldolgozást 
és moldvai magyar énekeket adtunk elő. A 
turné címe (Virágom!) egyrészt a magyar 
népzene markáns jelenlétére, másrészt a 
testvérvárosok értékmegőrző együttmű-
ködésére utal. A koncertek mellől termé-
szetesen nem hiányozhatott a táncház 

sem, amelyet az angol fiatalok már na-
gyon vártak. Jó volt találkozni testvérkó-
rusunkkal! Cambridge és Szeged testvér-
városi kapcsolatának 28. évében végre 
sikerült kiutaznia a magyar értékeket őrző 
fiatal zenei műhelynek. Cambridge-ben 
Julia  Seiber-Boyd vezetésével és Edward 
Wickham karnagy szervezői csapatának 
jóvoltából nagy volt a készülődés, állandó 
kapcsolatot fenntartva Szegeden Fábri-Ivá-

novics Tünde aranygyűrűs népdaléneke-
sünkkel. Ezt a páratlan összefogást hat 
szervezet – három angol és három magyar 
– támogatta, név szerint: a St Catharine’s 
College, a Cambridge Szeged Society és a 
The Mátyás Seiber Trust Cambridge-ből, a 
Dugonics András Piarista Gimnázium és a 
Mester Tanoda Alapítvány Szegedről, vala-
mint a Balassi Intézet Londoni Magyar Kul-
turális Központ.

 Fábri-Ivánovics Tünde-  
 tanárnő-
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Április 16.   Diáktáncház a Karolinával – Moldvai csángó-magyar hagyomá-
nyos kultúra értékeinek terjesztése

Április 16-22.   Diákjaink Brühlben jártak, kísérőjük Dékány Zoltán és Nemes 
Zsuzsanna tanárnő volt.

Minden március 12-én kezdődött. Nyolc 
diák és Nagy Mariann tanárnő útnak indult. 
Utazásunk hosszú volt, mivel vonattal men-
tünk fel Budapestre (Ferihegyig) és onnan 
repülővel Brüsszelig, majd Manchesterbe. 
Hogy miért utaztunk Manchesterbe? Min-
den Nagy Mariann tanárnő több éves mun-
káján alapszik, ugyanis egy Manchester 
melletti kisváros (Colne) iskolájával kialakí-
tott testvériskolai kapcsolatunk adott lehe-
tőséget nekünk, hogy kiutazzunk  Angliába, 
ami az idén már harmadik alkalommal 
történhetett meg. Akik vállalták az uta-
zást: Horváth Csongor, Rácz Barnabás 9. a, 
 Kismarczy-Antalffy Regő, Rozgonyi Boglárka   
9. b, Balogh Dénes, Józsa Levente 10. a, Vé-
kony Vivien 10. b valamint Urbán Balázs 10. c 
osztályos diákok. Manchesterbe érkezésünk 
után a repülőtéren várt minket a testvéris-
kolánk egyik kapcsolattartó tanára. Ő vitt el 
minket autóval Colne-ba, az iskolába, ahol 
először találkozhattunk a cserepartnerünk-
kel és a családjával. Egy kis ismerkedés után 
(mivel már késő este volt) szétváltak útjaink, 
és mindenki elindult az ideiglenes otthoná-
ba. Ettől a perctől kezdve magunknak kel-
lett megbirkóznunk a megértéssel/önma-
gunk megértetésével és a beköltözéssel. 
Már ekkor észrevehettünk egyre furcsább 
dolgokat, érdekességeket (pl. baloldali köz-
lekedés). De az én esetemben itt nem ért 
véget a sor, mert amikor megérkeztünk a 
cserecsaládom házához, nagy meglepetés 
ért (szó szerint), amikor egy labrador kutya 
fogadott. (Megsúgom, nem szeretem, ha a 
kutyát bent tartják a házban.) Ez nem kese-
rített el, csak az, amikor reggel ő keltett fel 

egy nyálas puszival az arcomon...  A felkel-
tés után elindultunk az iskolába. Ott döb-
bentünk meg csak igazán, mivel az ottani 
oktatás semmi a miénkhez képest. A többi 
napot mindenki a saját családjával töltötte. 
Viszont többen többször is találkoztunk a 
pár nap alatt, például elmentünk étterem-
be, bowlingozni és sétálni. A hétvégén 
mindkét nap Manchesterben voltam. Vasár-
nap az egész csapat elment egy lézerharcra. 
Hétfőn pedig megint várt minket az iskola. 
Kedden reggel egy nagy búcsúzkodás után 
elindultunk a repülőtérre. Egy egész nap 
állt előttünk, így mindenki mesélhetett az 
élményeiről a hazafelé úton. Közös tapasz-
talataink alapján kiderült, hogy mindenki 
harcolt az angol étkezési szokások ellen (itt 
a mennyiségre gondolunk, és nem a minő-
ségre), viszont erre előre fel voltunk készít-
ve, még mielőtt megtapasztalhattuk volna. 
Az is meglepett minket, hogy sokan nem is 
ismerik Magyarországot. Mindezek ellené-
re összegezve mindenki jól érezte magát, 
mindenki jó családot kapott. Ez az öt nap 
talán kevés is volt, ott is maradtunk volna 
még egy hetet, mivel felejthetetlen élmény 
volt, és többet is megtudhattunk volna a 
kultúrájukról, a szokásaikról, a környezetük-
ről. Szerintem ez az utazás mindenki nyelv-
tudásának a fejlesztéséhez is hozzájárult. 
Hazafelé sokat beszélgettünk arról, hogy 
mi mit fogunk nekik nyújtani, és lesz-e elég 
időnk bemutatni Szegedet, a kultúránkat. 
Már alig vártuk, hogy újra találkozhassunk 
velük áprilisban...

 Vékony Vivien 10. b- 
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A labradortól a lézerig 

Egy hónap elteltével a csereprogram ang-
liai felén volt a sor, hogy új kultúrát ismer-
hessen meg. Április 21-én, csütörtökön 
Nagy Mariann tanárnő elindult vonattal, 
hogy eljuttassa az angolokat Ferihegyről 
Szegedre. Miután ez sikerült, mindenki 
boldogan fogadta őket, akkor is, ha az es-
tébe egészen belenyúlóan kellett várakoz-
ni az állomáson. Az előre megszervezett 
programokat teljes egészében sikerült 
véghezvinni, hisz csapatunk és tanáraink 
munkája kifogástalan volt. Ezek a prog-
ramok időrendbe szedve a következők 
voltak: pénteken, a velünk boldogan vagy 
néha nem olyan boldogan töltött tanítási 
órák után, melyek egy része angolul folyt, 
Czeglédi Zsolt tanár úrnak köszönhetően 
elindultunk várost nézni. Utunk az Öreg 
Hölgy víztoronytól a Dugonics téren ke-
resztül egészen a Tisza-partig tartott, és 
hogy ne mulasszunk el semmit, közben, 
az angol cserediákokkal közösen, egy fel-
adatlapot kellett kitöltenünk. A városné-
zés végén jól megérdemelt fagyi várta a 
csapatokat, ezután pedig mindenki ment 
a maga dolgára, haza, esetleg étterembe 
vagy filmet nézni. Szombaton délelőtt be-
vásárlókörútra mentünk, délután pedig a 
szegedi vadasparkot látogattuk meg. Itt 
mindenki maradandó élményeket gyűj-
tött, hisz megtekinthettük a sok pingvint, 
vagy azt, hogy mekkora egy óriáscsótány. 
Késő délután ért véget a kalandunk, ami-
kor megint szétváltunk. Én vacsorázni vit-
tem a cserediákomat; voltak, akik kisebb 
társaságokra bomolva folytatták a napot, 
de akárhogy is történt, mindenki meg 
volt elégedve az aznapi programmal. Va-
sárnap mi, gyerekek szerveztünk egy ösz-
szejövetelt. Rácz Barnabás 9. a meghívta a 
csapatot a házukba, természetesen a szü-
lei segédletével, s itt tölthettük a délutánt: 

játszhattunk (csocsó, asztalitenisz), beszél-
gethettünk, és kipróbálhattuk a jakuzzit is. 
Megérte a fáradozást, hisz mindenki rend-
kívül jól érezte magát. Az angolok egy 
részének sikerült annyira rákapni a jakuz-
zizás ízére, hogy az iskolába indulás előtt 
tíz perccel kellett kirángatni őket a pezs-
gőfürdőből. Ezután a tradicionális, éven-
te megrendezett búcsúbuli következett, 
Nagy Mariann tanárnő szervezésében. Itt 
a magyar szülők megint megmutathatták 
összetartásukat és felkészültségüket, hisz 
amint beléptünk az iskola aulájába, étellel 
megrakott asztalok fogadtak minket. Ezen 
asztalok megcsupaszítása után megmu-
tattuk vendégeinknek az igazi magyar 
focit, kosarat, valamint hogy milyen jó 
is a játszótér. A buli levezető szakaszán a 
röplabda, valamint a beszélgetés volt a 
központban, ezeket mindkét csapat él-
vezte. Hétfőn, az utolsó napon, amikor itt 
voltak a partnereink, felvittük őket Buda-
pestre, a Városba. Itt Czeglédi Zsolt tanár 
úr volt segítségünkre mint idegenvezető. 
Végigmentünk nevezetességeinken, mint 
a budavári Mátyás-templom (melynek 
tornyába is felmehettünk, köszönet ezért 
egykori igazgatónknak, Pető Gábor tanár 
úrnak), a Parlament, a Lánchíd, valamint 
a kihagyhatatlan budapesti Piarista Gim-
názium. Napközben egy, az angolok által 
is kedvelt gyorséttermet választottunk, 
hogy táplálékhoz jussunk. Itt már lehe-
tett érezni bennünk, valamint a partne-
reinkben is, hogy mindenki ellövi utolsó 
poénjait, hisz nemsokára újra el kell egy-
mástól válnunk. Az út a Ferihegyi reptérig 
zajosan telt, amit meg lehet érteni, hisz 
összeszokott kis csapat jött össze még 
ezen rendkívül rövid idő alatt is. A köny-
nyes búcsú megvolt, mindenki egymás 
nyakába borulva, szomorúan sírt, hogy 
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szétszakítanak minket. Számomra nagy 
élvezet volt a program, hisz sikerült új, 
jó embereket megismerni. Végül hadd 
mondjak köszönetet Nagy Mariann ta-
nárnőnek, valamint Czeglédi Zsolt tanár 

úrnak a megszervezett programokért és 
a sok szórakozásért!

 Kismarczi-Antalffy Regő 9. b- 

A német-magyar cserekapcsolat 

Első felvonás
A németek nálunk

Idén én is bekerültem a már hosszú évek 
óta létező német-magyar cserediák-kap-
csolatba, amelyet Dékány tanár úr és 
Nemes tanárnő a kezdetektől koordinál. 

Március 19-én először ők jöttek hozzánk. 
Csütörtök este érkeztek meg az iskolához, 
ahol csak gyorsan bemutatkoztunk egy-
másnak, és indultunk haza, mert másnap 
már kezdődtek a programok. Pénteken az 
Anna-kútnál találkoztunk, ahonnan egy 
városismereti versenyt kezdtünk meg. 
Majd annak befejeztével elmentünk az 
Agórába, ahol megnéztük a napfogyat-
kozást. Aztán vissza a menzára ebédelni, 
és végre elkezdődhetett a nagyon várt 
közös hétvége, mivel annak a programját 

mindenki maga szabta meg. Összebeszél-
tünk, és így sikerült az, hogy szombaton 
összesen 32-en paintballoztunk. Hétfőn 
ismét találkoztunk. A programja egyszerű, 
de mégis nagyon jó volt, mivel elmentünk 
az állatkertbe. Érdekes, hogy a németek 
nagyon kicsinek tartották az állatoknak 

szánt helyet: náluk a farkasoknak egy 
egész hegyoldaluk van, nálunk pedig csak 
össze vannak zárva a medvékkel. Délután 
Dékány tanár úr és Smilla bemutatta az 
iskolánkat, majd ezt követően kürtőska-
lács-sütögetésen vettünk részt, amelyet 
egy volt és egy jelenlegi diákunk szülei 
segítségével tudtunk véghezvinni. Amíg 
ők sütöttek, addig mi kosaraztunk, és mint 
utólag kiderült, nem csak mi szeretjük ezt 
a sportágat. Másnap az első három órára 
bejöttünk, majd ismét siettünk az Agórá-
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ba, mivel a látványlaboratóriumot néztük 
meg. Délután bowlingozásra mentünk el 
mindnyájan, amelyet mindenki nagyon él-
vezett. Este pedig, mivel ez volt az utolsó 
nap, hogy a német barátaink itt voltak, tar-
tottunk egy záró bulit. Sajnos akkor még 
az óraátállítás előtt voltunk, így gyorsan 
ránk sötétedett, ráadásul hűvös is volt, 
ezért kénytelenek voltunk naplemente 
után hazamenni. Másnap reggel kikísértük 

őket a Nagyállomásra, és búcsút vettünk 
tőlük, de nem keseredtünk el, mivel tud-
tuk, hogy egy jó hét, és ismét találkozunk. 
Ők még másfél napot Pesten töltöttek, és 
csak azután repültek haza. Elmondásuk 
szerint az is nagyon tetszett nekik.

 Novák Ádám 10. a- 

Második felvonás
Egy hét Németországban

Április 16-án, csütörtökön délután kez-
dődött a felejthetetlen német túránk 15 
diákkal, valamint Nemes Zsuzsanna tanár-
nő és Dékány Zoltán tanár úr vezetésével. 

Az odaúttal szerencsére nem volt semmi 
gond: sikeresen megérkeztünk éjjel 11 
előtt a Köln-Bonn repülőtérre, és a tavalyi 

évvel ellentétben még a repülő is pontos 
volt (azaz nem késett hat és fél órát). A ki-
járatnál fogadtak minket a német diákok 
szüleikkel, majd mindenkit hazavittek. 
Pénteken reggel az iskolában kezdtünk. 
Részt vettünk az első órán, ami az én ese-
temben matek volt. Miután megvolt az 
óra, az iskola udvarán gyülekeztünk, majd 
indultunk Bonnba a „távolsági villamossal” 
(olyan, mint egy villamos, csak kb. 40-50 
km hosszú egy vonal). Az egykori nyugat-
német fővárosban megnéztünk egy érde-
kes múzeumot Németország II. világhábo-
rú utáni történetéről, majd részt vettünk 
egy városnézésen, és végül kaptunk egy 
bő másfél óra kimenőt, amelyet mindenki 
oly módon töltött el, ahogy akart. A bon-
ni túra után német partnereink elvittek 
minket este Brühl egyik szórakozóhelyére, 
ahol mindenki nagyon jól érezte magát. 
Szombaton az én partnerem szervezett 
egy biciklitúrát. Elvileg délben kezdtük 
volna, de csak fél három fele tudtunk el-
indulni. Ahogy odaértünk a találkahely-
hez, egy lánc egyből el is szakadt, amelyet 
Dóczi mester másfél óra alatt sikeresen 
megjavított. A Rajna mentén túráztunk 
egészen Kölnig. A táj és az időjárás egya-
ránt csodálatos volt. Miután bicikliztünk 
egy jót, odatekertünk a mi házunkhoz, 
ahol grillezés volt. Miután egy jót ebédel-
tünk, beszálltunk a „távolsági villamosba”, 
és Brühlbe mentünk. Ott a városban kü-
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lönváltunk a többiektől: ők hazamentek, 
én és a partnerem maradtunk még 11-ig, 
mert hívták az ismerősei egy összejöve-
telre. Vasárnap délután háromig nem volt 
semmi különösen nagy program, de utána 
elmentünk Bonnba a Telekom Bonn kosár-
labdacsapat egyik meccsére. Hatalmas 
élmény volt mindenki számára. A meccs 
után az egyik német család házában szer-
veztek a tiszteletünkre egy házibulit, amit 
szintén mindenki nagyon élvezett. Hétfőn 
reggel Brühlben kezdtük a napot egy a 
városismereti kvízzel. Majd körbevezet-
tek minket az ottani iskolában. (Sok min-
denben különbözik az a suli a magyartól.) 
Utána elmentünk ebédelni egy döneres-
hez (török étel, hasonlít a gyroshoz), majd 
szabadprogram volt a városban. Öt órakor 
indultunk Kölnbe lézerharcozni. Utána en-
gem a család elvitt egy török étterembe 
Kölnben, amelyhez hasonlót még soha 
nem láttam. A vacsora után sétáltunk 
még egyet a városban, meg megettünk 
egy fagyit. Kedden reggel ismét a suliban 
meglátogattuk az első három órát, én egy 
történelmet és egy dupla filozófiát. Suli 
után mentünk csak mi, magyarok Kölnbe. 
Volt városnézés idegenvezetéssel, majd 
kaptunk egy hosszabb kimenőt, hogy 

mindenki tudjon vásárolni, csodálkozni 
vagy esetleg csak szétnézni a környéken. 
A németek tartottak nekünk az iskolában 
egy búcsúestet, ahol volt minden földi jó. 
A hivatalos búcsúest után a partnereink 
elvittek minket a Hütte nevezetű törzs-
helyükre, ahol szintén nagyon jól érezte 
magát mindenki, a hangulat is nagyon jó 
volt, hiszen akkor közvetítették a Bayern 
München – FC Porto Bajnokok Ligája mér-
kőzést. Szerdán reggel  részt vettünk az 
első órán. Utána indultunk rögtön a ka-
landparkba, ahol nagyjából három órát 
töltöttünk el. Baleset szerencsére nem 
történt, mindenki élvezte a magas fákon, 
köteleken töltött időt. A program után a 
család elvitt engem egy BMW Cabrióval 
pizzázni. Ott kaptam egy nagyjából 50 
centis pizzát, úgyhogy a felét fel tudtam 
vinni a repülőre is. A reptérre fél ötre kel-
lett odaérni. A legtöbben ott voltunk pon-
tosan, majd becsekkoltunk, és kaptunk 
bő negyven perc kimenőt nézelődésre. A 
repülő nem késett, senki csomagját nem 
küldték Kenyába Budapest helyett, úgy-
hogy éjjel tizenegy óra körül itt voltunk 
Szegeden.

 Paragi Dominik 10. a- 
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Június 8.  A Népzenei Kamaraműhely a temesvári Gerhardinumban adott kon-
certet, majd táncházat tartott.
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Hálózat

Szeptember 19-21.   A XIII. Koboz-ének-hegedű-furulya kurzust rendezte meg az 
alapfokú művészeti iskola, hetvenen vettek részt rajta.

Moldvai népzenei kurzus a Szepiben

„Meg kell a búzának érni,  
Ha minden nap meleg éri...” 

– árad tömören a népdal-
ból az évszázadok alatt 
művészi képpé szűrődött 

igazság. Talán ez az idézet 
fejezi ki legvilágosabban 
a Dugonics András Pia-

rista Gimnázium Mester 
Tanodájában folyó nép-
zenei oktatás lendületét. 
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A tizenhárom éve csírájá-
ban már meglévő egyé-
ni és csoportos népzenei 
fejlesztések, a népzenei 
tiszta forrással való dina-
mikus kapcsolat, a népze-
nei műhelymunkák során 
elért eredmények aktív 
publikálása és az oktatási 
folyamatba történő köz-
vetlen bekapcsolása olyan 
iskolai, illetve tágabb szak-
mai közösséget teremtett, 
amely valódi művészi érté-
kek létrehozására képes, a 
népzenét. Szeretve és tisz-
telve, közösségben is újra 
kívánja énekelni, tovább 
akarja éltetni. A szegedi 
népzeneoktatással nagyjá-
ból egyidős a Kobzos kur-
zus, amely ezt a titokzatos, 
rövid nyakú, belső-ázsiai 
eredetű népi hangszert 
hozza közel a zenészekhez, 
miközben a legveretesebb 
ősi dallamokat ismerteti 
meg a lelkes kobzosokkal. 
Már 2002-ben hatalmas si-
ker a kurzus, és az elkövet-
kező években a résztvevők 
száma megsokszorozódik. 
A kobozoktatás mellé a 
moldvai énekek, a mold-
vai hegedűs darabok és a 
furulya oktatása társul. A 
sikeres növendékek ekkor 
már az országos Új élő nép-
zene és Táncház – Népzene 
lemezpályázatok nyertesei. 
Kialakul a moldvai népze-
nei kurzus oktató csapa-
ta: Fábri Géza a kobozt, 

Fábri-Ivánovics Tünde a 
népi éneket, Lipták Dániel 
a népi hegedűt, Hodorog 
András klézsei népművész 
mester pedig a furulyát ta-
nítja. A 2008-ban a Mester 
Tanoda Alapítvány által ki-
adott Koboziskola DVD-so-
rozat újabb érdeklődőket 
kapcsol be. Az oktatók 
minden évben egy-egy 
moldvai faluban töltenek 
egy hetet a növendékek-
kel, a környező falvakat 
is meglátogatva, hogy a 
táncházak, a közös éneklés 
örömét átadják egymás-
nak. A moldvai napoknak 
Hodorog András is állan-
dó résztvevője. A furulyás 
növendékek vele együtt 
muzsikálva tanulnak, a 
kobzosok pedig figyelik az 
általa életre keltett dalla-
mok ritmusát, belső lükte-
tését, mert érzik és tudják, 
lekottázhatatlan zenei ér-
tékeket kell elsajátítaniuk, 
s egyszer majd tovább-
adniuk. Ezeken a misszi-
ós körutakon, a népzenei 
kurzusokon és a tanórákon 
edződik a zenész csapat, a 
Népzenei Kamaraműhely, 
amely ekkor már a histo-
rikus zene és az egyházi 
népénekek megújító ele-
mének tekinti a népzenét. 
Ennek szellemében, nép-
zenei közjátékok átirataival 
születnek meg a Népzenei 
Kamaraműhely előadásá-
ban Kalazanci Szent József 

kis zsolozsmája, a moldvai 
énekeket és Kájoni-mise-
énekek feldolgozását tar-
talmazó Égig érő énekek, 
valamint a Balassi-verseket 
és moldvai énekeket tar-
talmazó Repülvén áldja-
lak CD. Idén nyáron, 2014 
júniusában pedig a Nép-
zenei Kamaraműhely a 
klézse-budai gyerekekkel 
és ifjakkal együtt felvette 
új lemezanyagát, amely 
újabb válogatás klézsei, 
trunki, magyarfalusi, vala-
mint lészpedi énekekből és 
hangszeres közjátékokból. 
A 2014. szeptember 19-én 
megrendezett moldvai 
népzenei kurzusra minden 
eddigi létszámot megha-
ladó jelentkező érkezett az 
egész országból és a hatá-
ron túli magyarlakta vidé-
kekről. A mestereknek idén 
páratlanul érdekes zenei 
anyagot sikerült kiválasz-
taniuk. Moldva népzenei 
hagyományőrző vidékein 
még tíz-húsz évvel ezelőtt 
olyan érdekes dallamvari-
ációkat tudtunk gyűjteni, 
amelyeket még a nagy elő-
döknek (pl. Domokos Pál 
Péter, Veress Sándor) sem 
sikerült. Ezeket a dallamo-
kat énekelve, illetve hang-
szeresen megszólaltatva 
a hatvanas-hetvenes évek 
csodálatos moldvai közös-
ségei: guzsalyasok, tánchá-
zak jelennek meg előttünk, 
amelyekben a népdal, a 
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népzene közösségformá-
ló erő volt, az emberek az 
éneklés, a tánc révületében 
feloldódva élték át életük 
katartikus pillanatait, meg-
osztva ezeket a közösség 
tagjaival, s így élt tovább 
a csángó kultúra több 
ezer éves hagyományokat 
őrizve. Hodorog András 
édesanyja, Hodorog Luca 
klézsei nótafa mellett ne-
velkedve maga is átélte 
ezeket a hangulatokat, így 
ezt zenéjében még ma is 
meg tudja jeleníteni. And-
rás bácsi gyakorlatilag 11 
éve folyamatosan oktat 
Szegeden. Első szegedi 
tanítványai már táncházat 

tartó, koncertező zenekar-
rá fejlődtek keze alatt. Mél-
tán tekinti őket tanítványa-
inak, akikre büszke lehet. A 
Mester Tanoda Alapítvány, 
a moldvai népzenei kurzus 
szervezője idén először 
adta át az általa alapított 
Néptanító Hagyományőr-
ző Mester Díjat, amelyet 
olyan hagyományőrző 
mester nyerhet el, aki a 
mesterségét megújító al-
kotások létrehozása mel-
lett a hagyomány tovább-
adását, tanítását is aktívan 
felvállalja. Ezt a díjat Ho-
dorog András, a moldvai 
népzenei kurzusok furulya-
oktatója nyerte el. A díj át-

adására a szegedi piarista 
templomban került sor a 
vasárnapi búcsús szentmi-
se keretében. A díjat Kál-
mán István, az Alapítvány 
elnöke adta át. Nagyon sok 
feltárásra váró anyag van 
még, s főleg a furulyás és 
énekes anyagok kapcsola-
tában nagyok az adóssá-
gaink. Reméljük, sok évig 
tudunk még együtt dol-
gozni András bácsival. Jó 
egészséget, hosszú életet 
kívánunk neki!

 Fábri Géza tanár úr-
 Piár Futár 2014. 7-8. szám-

Birkózó bemutató 

Október 22-én bemutatót tartott az 
SZVSE Birkózó Szakosztályának néhány 
tehetséges sportolója, iskolánk torna-
termében.

Azzal a szándékkal szerveztük, hogy 
megismerjük az egyik legöregebb, de 
a világon ma is népszerű küzdősportot. 
Az egyesület birkózói az iskola diákja-
inak először megmutatták a birkózó 
sport szépségeit és nehézségeit. Krem-
ser Péter edző azokat a versenyzőket 
léptette szőnyegre, akik rendszeresen 
éremmel térnek haza a bajnokságok-
ról. Majd iskolánk vállalkozó kedvű ta-
nulói küzdhettek a fiatal birkózókkal. 
Mint a képek bizonyítják, nemcsak a 
nézőknek tetszett az amatőr-profi küz-
delem, hanem a nem mindig azonos 
súlycsoportban tartozó ellenfelek is jó 
hangulatban küzdöttek egymással.
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December 5.   Iskolánk támogatásával regionális honismereti találkozót szerve-
zett épületünkben a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület.

December 5. Garabonciás terepgyakorlat Temesváron

December 19. X. Mézespálinka koncert

Február 6.  I. Regionális honismereti műhely – regionális középiskola találkozó 
házigazdája az iskolánk

Február 7. Lemezbemutató a XIX. Csángó Bálon

A Csángó Bál az országos 
hagyományőrző rendez-
vények között az egyik 
legrangosabbnak számít. 
A 2015. február 7-i XIX. 
Csángó Bált idén először 
köztársasági elnökünk, 
Áder János is megtisztelte 
jelenlétével. Díszbeszédé-
ben hangsúlyozta, mennyi-
re fontos a csángókért való 
munkában a hagyományok 
közös ápolása.  A Népzenei 
Kamaraműhely, a Dugonics 
András Piarista Gimnázi-
um kamaraegyüttese hat 
esztendeje minden évben 
eltölt egy hetet a moldvai 
és gyimesi csángó falvak-
ban, hogy műsorokkal és 
táncházakkal tovább éltes-
se a népi hagyomány tiszta 
forrásait. 2014 júniusában 
lemezanyag felvételére 
került sor Klézse-Budán, a 

Klézse patak partján, ahol a 
szél, a madarak és a békák 
hangjai éppúgy megszólal-
nak, mint a több ezer éves 
ótörök hagyományaink dal-
lamai. A CD-lemez a Nép-
zenei Kamaraműhely és a 
Klézse-budai Magyar Iskola 
közös produkciójaként je-
lent meg. A Csángó Bálon 
nagy sikerű lemezbemuta-
tó koncertet tartottunk a 
lemezanyagból.  Emellett a 
főműsorban, ahol a csángó 
hagyományőrző előadáso-
kon túl a népi hagyományt 
továbbgondoló országo-
san népszerű művészek 
zenei produkciói is helyet 
kapnak. Két számmal is 
szerepeltünk. Büszkék va-
gyunk rá, hogy Csipkebo-
kor című zeneszámunk a 
legnagyobb tapsot kapta. 
Erdélyi Luca kilencéves nö-

vendékünk Herczku Ágnes 
(a Fölszállott a páva vetél-
kedő bemondója), Kacsó 
Hanga (a vetélkedő énekes 
kategóriájának győztese) 
és Petrás Mária moldvai ha-
gyományőrző énekes mű-
vészek társaságában a Bá-
ba-játék című produkcióval 
aratott nagy sikert szintén 
a főműsorban. A hazatérés: 
az éneklés, a közös öröm 
kitörései a buszban felejt-
hetetlenek mindannyiunk 
számára. Moldvai missziós 
körútjaink során újra és újra 
eszünkbe jut, hogy a világ 
életet adó tiszta forrásai 
elapadnak, ha a lelkek pa-
takjai nem táplálják vissza 
őket.

 Fábri Géza tanár úr-
 Piár Futár 2015. 1-3. szám-
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Február 28.  Iskolánk támogatta a Csongrád Megyei Honismereti Egyesü-
let I. világháború emlékezete című regionális versenyt, melyet a 
díszteremben tartottak.

Március 7.   Az VII. Tavaszi Regionális Dél-alföldi Gitártalálkozót rendezte 
meg a Mester Tanoda.

Március 14. Garabonciás túra Aradra

Március 25.  Tehetségnapon, a nagyszünetben az aulában sportbemutató 
tartott a Phoenix Fitness. Délután a templomban komolyzenei 
koncert volt.

Március 27.  Fellépés és táncház az Anyanyelv és hagyomány. III. Országos 
Határmenti és Határokon Átívelő Konferencián

Április 14. Éneklő Ifjúság kórustalálkozó helyszíne volt az iskolánk.

Népek karácsonya koncert
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GLOBAL OUTREACH-ÖSZTÖNDÍJ

Papp Sándor 11. a az Egyesült  Államokban folytatta tanulmányait a 2014-2015-ös 
tanévben.

Lehetőséget kapva Amerikában

A Global Outreach program 
minden évben lehetőséget 
ad kelet-európai (jó, mi tud-
juk, hogy közép-) katolikus 
fiataloknak, hogy egy teljes 
tanévet az USA-ban tölt-
senek cserediákként Wis-
consin és Nebraska állam 
katolikus iskoláiban. Az ala-
pötlet az, hogy a magyar, 
cseh, szlovák, lett, litván és 
lengyel fiúk és lányok olyan 
emberekké váljanak, akik 
visszatérve az országukba 
igaz katolikusként segítsék 
azt, jóllehet ma már ez sok-
kal inkább egy egymástól 
való tanulást jelent. 25 diák 
érkezett Amerikába, köztük 
négy magyar. Mind nagy-
szerű fiatalok, akik közt a kö-
zös élmények sokasága igaz 
barátságokat szült, és így 
fantasztikus közösség ala-
kult ki. Velük együtt sodród-
tam én is ilyen távol az ott-
hontól, iskolámtól, családtól 
az óceán túlsó felére, a neb-
raskai Omahába, a Daniel J. 
Gross Catholic High School 
iskolapadjába. Nebraskáról 
tudni kell, hogy egy dolog-
ról híres igazán, a kukoricá-
ról (jóllehet ott van még ne-
kik a College futballcsapatuk 
és Marlon Brandójuk). Azt 

azért nem sejtettem, hogy 
a házunk valóban egy kuko-
ricaföld mellett áll majd, de 
Nebraskában már csak így 
néz ki a külváros. Persze az 
első benyomásom az volt, 
hogy itt minden olyan, mint 
a filmekben. Gyorsétterem 
minden sarkon, magas, üve-
gablakos épületek, amerikai-
foci-szurkolók, óriási családi 
házak medencével, edzett 
sportemberek és szokatla-
nul kövér figurák. A fogadó 
családdal nagyon jól jártam, 
ha nem hinnétek, kérdezzé-
tek csak Oltványi Lacit, hi-
szen az ő korábbi fészkében 
kaptam szállást. A program 
szándéka, hogy a cserediá-
kok ne vendégek legyenek, 
hanem családtagokká vál-
janak. Ez pedig nálunk na-
gyon jól működött, teljesen 
őszinte és nyitott tudtam 
velük lenni. Magukkal vittek 
az összes családi összejö-
vetelre, kirándulásokra is. 
Úgy gondoltam, hogy ha 
már kint vagyok, igyekszem 
minél több mindenben ak-
tívnak lenni. A sportolást 
itt elég komolyan veszik az 
iskolákban, így a fiatalok 
gyakorlatilag nem tartoznak 
egyesületekhez, mint ott-

hon. Az őszi sportok közül az 
amerikai focit választottam, 
amit nagyon megszerettem, 
még akkor is, ha néhány hét 
alatt egyértelműen lehetet-
len volt utolérnem azokat, 
akik már kisgyerekkoruk óta 
ezzel fekszenek és kelnek. 
Én meg még a szabályokat 
is csak úgy nagyjából tud-
tam, mielőtt belekezdtem. 
Viszont a csapathoz tarto-
zást mindenképp nagyszerű 
dolog volt megtapasztalni, 
és a későbbi barátságok és 
ismeretségek kiépítésében 
is sokat segített. Tavasszal 
pedig az iskola trackcsapa-
tát (futás) fogom erősíteni. 
De a sportokon kívül még 
rengeteg lehetőség van az 
iskolában, például szerepet 
kaptam az iskolai musical-
ben, az európai akcentusom 
még jól is jött egy német 
admirális eljátszásához. 
Hasonlóan a sportokhoz, a 
drámára is nagy hangsúlyt 
fektetnek. Még egy ilyen 
kisebb iskola is remek szín-
paddal, függönyökkel, vilá-
gítással és hangtechnikával 
van fölszerelve. Az iskolának 
van egy keresztény ifjúsági 
csoportja is, ami egy olyan 
közösség, ahova jó tartozni. 
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Az év legmeghatározóbb 
és legnagyobb eseménye 
számomra eddig természe-
tesen a March for Life volt, 
ami az év egyik legnagyobb 
pro-life megmozdulása. Így 
az iskolai csoportomhoz 
csatlakozva én is ott voltam 
Washington utcáin a több 
ezer emberrel együtt (fő-
leg katolikusokkal). Nagyon 
bíztató volt látni a hatalmas 
emberáradatot, és mind 
azért jöttek, hogy a világ 
belássa végre: a terhesség-
megszakítás nem járható út! 
A vonuláson kívül imádkoz-
tunk is az anyákért. Persze 

jutott idő körülnézni az USA 
fővárosában is. Termézete-
sen  az élet nem habos torta 
– legalábbis nem egészen. A 
nyelvet hosszú ideig kellett 
szokni, és a fiatalok szleng-
je majdhogynem teljesen 
hiányzik a szókincsemből, 
ráadásul a futballszezont 
egy viszonylag komoly sérü-
léssel zártam. No meg per-
sze itt is kell/kéne tanulni, 
bár közel sem annyit, mint a 
most érettségiző volt osztá-
lyomnak (tedd le az újságot, 
és nyomás töritételt magol-
ni!). De a legnagyobb ne-
hézség az, hogy amikor kint 

vagy, hirtelen minden meg-
változik körülötted, és nin-
csenek ott a családod és a 
barátaid sem. Ám nincs sok 
idő ezeken törni a fejedet. 
A korábbi cserediákok közül 
sokan meséltek az amerikai 
élményeikről, de azt hiszem, 
mindenki teljesen másképp 
éli meg azt az évet, amelyet 
idekint tölt. Kíváncsi leszek 
majd az idén indulók beszá-
molójára, és ezúton is sok 
sikert kívánok nekik!
 

 Papp Sándor Tamás 12. a-

Fábri Géza kobzos és Fábri-Ivánovics 
 Tünde népdalénekes már számos alka-
lommal megtapasztalták, hogy távoli 

helyeken élő előadóművészek, akik nem 
beszélik egymás anyanyelvét, a zenei al-
kotásban milyen elemi erővel tudnak egy-
ként rezdülni. 2014. október 9-e és 19-e 
között, a művész házaspár svédországi 
turnéján, Daniel Fredriksson mandorással 
és  Anders Peev nyckelharpással két órás 
közös műsorral járták a koncert helyszí-
neket. Öt koncerten, Haninge viking mú-
zeumában, Järvsö kamarazenei koncert-
termében, Stockholm Stallet folk zenei 
helyszínén, Umeå Sagateatern színházá-
ban és a  Dalarna megyei Falunban adták 
elő a nem mindennapi sikerrel kecsegtető 
muzsikájukat. Umeåban Daniel  Pettersson 
nyckelharpás virtuóz, Falunban pedig, a le-
gendás népzene megújító Totte Mattsson 
basszus mandorás csatlakozott az együt-
teshez. A közönség visszajelzései szerint, 
ez a különleges svéd-magyar zene „az 
őszinte örömet és szeretetet sugározta”.

Lutes of the World - A Világ lantjai  
találkoztak Svédországban
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Az idei iskolaévben két cserediák is érkezett hozzánk, Emilio Gonzalez Mexikó-
ból és Smilla Todt Németországból. Emilio a 10. a, Smilla a 9. b osztály közössé-
gét erősítette. Az alábbiakban a velük készült interjú olvasható.

– Miért Magyarországot vá-
lasztottad?
Emilio: Neumann János miatt 
választottam. A bátyámtól 
hallottam róla, és azonnal 
megnéztem az interneten, 
hogy ki is ez az ember. Na-
gyon megtetszett. Főként 
azért, mert okos volt – felta-
lálta a számítógépet –, és sze-
retett bulizni is.
Smilla: A célom az volt, hogy 
minél messzebb jussak el 
Németországtól, és a leg-
távolabbinak Magyaror-
szág bizonyult. Amúgy meg 
íjászkodtam egy ideig, és az 
edzőm félig magyar, félig 
német. Így kerültem egyszer 
Pest mellé Pomázra, ahol 
nagyon jó barátságokat kö-
töttem, és a magyar nyelv is 
nagyon megtetszett, mert 
ritkán hallom az embereket 
ezen a nyelven beszélni.
– Voltak-e nehézségek a beil-

leszkedéssel kapcsolatban?
Emilio: Egyáltalán nem volt. 
Mindenki teljesen befogadó 
volt.
Smilla: Szintén nem volt sem-
mi probléma. Kíváncsiak vol-
tak rám. Ők jöttek oda hoz-
zám beszélgetni.
– Melyek voltak a legnagyobb 
élményeid az itt töltött idő 
alatt (iskolán kívül is dolgok is 
lehetnek)?
Emilio: Krakkóban a piarista 
találkozó nagy élmény volt, 
továbbá meghívtak Románi-
ába egy esküvőre is, ami szin-
tén klassz volt.
Smilla: A YFU-Camp-nek a 
programjai nagyon tetszet-
tek. Voltam Ausztriában síel-
ni, és az itt töltött karácsony is 
csodálatos volt.
– Mi a véleményed a magya-
rokról?
Emilio: Tetszett a magyar nép-
tánc és a magyar zenék, de 

ha a személyiségeket nézzük, 
akkor mindenki nagyon ked-
ves volt hozzám. A magyarok 
jó természetűek, és szeretnek 
bulizni.
Smilla: Sokkal nyitottabbak 
az emberek, mint mi. Szintén 
tetszett a néptánc és a ma-
gyar zene.
– Mi a véleményed az iskoláról? 
Emilio: Itt tisztelni tudom a 
tanárokat. Többet lehet velük 
beszélgetni, nyitottak min-
den témára. Kifejezetten tet-
szettek a túrák és a kötelező 
programok. 
Smilla: Németországban sok-
kal zárkózottabbak a tanárok. 
Ott semmi privát információt 
nem osztottak meg a diákok-
kal, de itt meglepődtem, mert 
pont az ellenkezője történt.

 Az interjút készítette:- 
 Szatmári Keve és-  

 Tóth-Horgosi Gergely 10. a-
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Iskolánk jelentős partnerei

A MESTER TANODA PARTNEREI

Partner A kapcsolat tartalma, jellege

Liszt Ferenc Zeneakadémia, 
Budapest

Koboz tananyagfejlesztés, koboz kurzus

Hagyományok Háza, Budapest Moldvai népzenei kurzusok szervezése és lebonyolítása

Táncház Egyesület, Budapest Táncháztalálkozó, táncház-népzene lemezfelvételek

Szeged-Cambridge Baráti Társaság Kórustalálkozó szervezése Cambridge-ben - St Catharine’s College kórusa 
és Népzenei Kamaraműhely

Szeged Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata

Hídivásár, egyházzenei koncertek, a karácsonyi vásárban, a bálaszín-
házban koncertek, jeles napok rendezvényei, könyvbemutatók zenei 
illusztrációja

Gerhardinum,Temesvár Klapka-szobor koszorúzása, egyházzenei koncert, népzenei koncert, 
táncház, színi előadás

Szegedi Tudományegyetem BTK Erdélyi Zsuzsanna emlékest a rókusi templomban

Csángó Szövetség -  Pro Minoritate 
Alapítvány

„Hegyek völgyek között”  lemezbemutató koncert és a Csángó bálon a 
gálaműsorban való szereplés  
III. Tánc és Hujjogtató találkozó, Trunk (Románia, Moldva)

Dugonics Társaság, Szeged Dugonics Művészeti Fesztivál lebonyolítása, részvétel közös rendezvénye-
ken (pl. díszrendezvény, Dugonics-szobor koszorúzása)

Millenniumi Kávéház, Szeged Tárlatmegnyitók zenéje, táncházak

Szőregi Tömörkény  
Művelődési Központ

Rózsafesztivál programjaiban történő részvétel

Karolina Gimnázium, Szeged VII. Tavaszi Gitártalálkozó szervezése

Szegedi Egyetemi Énekkar Közös fellépések: 80 éves az Éneklő Ifjúság, egyházzenei koncertek

SZTE Vántus István Zeneművészeti 
Szakközépiskola, Szeged

népi ének főtárgy tanszak beindítása 
népi hegedű tanszak beindítása 
zenei alapfok – középfok összehangolása 
tananyagfejlesztés

Mester Tanoda Alapítvány,  
Dugonics András Alapítvány,  
Talentum Alapítvány, Szeged

művészeti oktatás fejlesztése 
művészeti rendezvények, kurzusok szervezése, lebonyolítása 
művészeti oktatás fejlesztése 
önkéntesség: művészeti feladatok
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Tehetséggondozó partner

Szegedi Vizipóló Suli Pick Szeged kézilabda csapat

Tisza Volán Focisuli SZTE-SZEDEÁK

EDF Démász Szeged Vizisport Egyesület Szegedi Úszó Egyesület

SZKKSE Női Kézilabda Egyesület Szegedi Vasutas SE

Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub Tuti Korcsolyázó Közhasznú Sport 
Egyesület

Csongrád Megyei Sportunió 
Atlétikai Tagozata

Katolikus Iskolák Diák Sportszö-
vetsége

Vallásos, önismereti képességek 
nevelésében, lelkiségben partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Piarista Rend, a Piarista Rend 
Magyar Tartománya és iskolái

tanártovábbképzés, diákönkormányzatok közötti együttműködés, ifjúsági 
találkozó, lelkigyakorlat, pályázati tevékenység

Szeged-Csanád Egyházmegye, 
CsaládKözPont, Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató

Házasság hete, TESZI, pályázati együttműködés, diák-tréningek (cik-
lus-show, Családi Életre Nevelés Program) 

Remény Háza 
Párkapcsolati és Családműhely diák-tréning (Társ-Suli)

Alsóvárosi Plébánia, Jezsu-
ita Lelkészség, Felsővárosi 
Plébánia, Belvárosi Plébánia, 
Mórahalmi Plébánia

lelki- és közösségi programok helyszínei 

Társas érzelmi képességek  
nevelésben partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Alsóvárosi Ferences  
plébániai szegénykonyhája TESZI

Brühl (D), Colne (GB) - testvériskola diákcsere, idegen nyelvi témahét

Cambridge, St Catharine’s College Girl’s Choir kórustalálkozó Nagy-Britanniában

Csiky Gergely Főgimnázium, Arad Garabonciás túra, közös megemlékezés

Csongrád Megyei Honismereti Egyesület
regionális civil és középiskolai honismereti műhelyek szerve-
zése, regionális középiskolai történelmi vetélkedő házigazda, 
honismereti rendezvényeken szereplés

Dugonics Társaság,  
Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozata megemlékezés, ifjúsági programok

Egyházmegyei Karitász TESZI

A SPORT TEHETSÉGGONDOZÓ KÉPZÉS PARTNEREI
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Társas érzelmi képességek  
nevelésben partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Gerhardinum Líceum, Temesvár diákprogramok, közös megemlékezések, Garabonciás túra 

Karolina Gimnázium szalagavató bál, tánciskola, testvérosztályok

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület TESZI

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Szakiskola, Diákotthon 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Pápay Endre Óvoda, Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakiskola, 
Diákotthon, Gyermekotthon

TESZI

Máltai Szeretetszolgálat (Játszóház, Adomá-
nyosztó Önkéntes Csoport, Nappali melegedő) TESZI

Nagykároly, piarista nővérek karitatív

Odú Fejlesztő Központ Gáspár Zoltán utcai 
Óvoda Játszóháza TESZI

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark helytörténeti témahét

Regionális Esélyegyenlőség Egyesület TESZI

Szegedi Görög Katolikus Egyházközösség TESZI

Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség TESZI

Szegedi Ősz Idősotthon TESZI

Szegedi Vasutas Sport Egyesület TESZI

Szegedi Zsidó Hitközösség Szeretetotthona TESZI

Talentum Alapítvány TESZI

Újszülöttmentő Szolgálat TESZI

A szellemi, intellektuális 
képességek nevelésében partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Emlékpont, Hódmezővásárhely Rákosi börtöneiben kiállítás szegedi helyszíne az iskolánk

Somogyi Könyvtár helytörténeti témahét

Új zsinagóga helytörténeti témahét

Móra Ferenc Múzeum, Fekete Ház helytörténeti témahét

A fizikai, gazdasági képességek 
nevelésében partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Vadaspark természettudományos témahét

Fűvészkert természettudományos témahét
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A 2015-2016. TANÉVRE  
BEÍRATKOZOTT TANULÓK

7. a Hatévfolyamos, természettudományos orientációjú képzés
Osztályfőnök: Keszeli Sándor

Besesek Béla Bohata Jázmin Hajnal Bürgés Eszter Csapó András

Angyal Kyra Viktória Balogh Domonkos Barbócz Gergő Berta Jázmin

Horpácsy Márk Donát Hrabovszky Marcell Kelemen Zsófia Krizsán Bálint

Gera Márton István Gonda Jakab Gulkai Barna Tádé Hódi Ádám
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A 2015-2016. TANÉVRE  
BEÍRATKOZOTT TANULÓK

Muhari Márton Manó Nógrádi Bence Márk Óvári Ambrus Papp Dániel Péter

László Imre Tádé Lehocki Dávid Liska Sára Anna Masa Kinga

Soós Izabella Soós Krisztina Szabó Boldizsár Tajti Ágnes Gréta

Pásztor Andrea Péics Hunor Pető Norbert Ferenc Rácz Gellért
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9. b Négyévfolyamos általános képzés
Osztályfőnök: Czeglédi Zsolt

Egyházi Ferenc Dávid Farkas Viktória Frankó Izabel Horváth Mercédesz

Aleksza Magdolna Bátki-Fazekas Ilona Chiliciuc Valentin Dogan Ezgi Mária

Urbán Zoltán Zöldy Márton

Koncz Péter Kós Zalán Lengyel Anna Renáta
Knipf Bendegúz
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Tóth András Péter Tóth Zsófia Veres Bálint Ferenc

Pintér Dorottya Rádóczi Ákos Scherer Lili Szilágyi Loránd

Magony Levente Mészáros Benjámin László Molnár Bálint Odrobina András

9. b Négyévfolyamos emelt óraszámú angol képzés

Hegedűs Mariann Fanni Hódi Laura Krisztina Janovics István Gábor Kocsis Kincső Dominika
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Ördög Máté Szilágyi Bori Tápai Anna

9. c Sport-tehetséggondozó osztály
osztályfőnök: Szabó Erzsébet

Kónya Kata Laura

Apró Tamás Patrik Balázs-Piri Bence Bíró Dominik Bitó Martin

Drávai Gergely  Kovács Bence  Nagy Vencel
Csűrös Balázs

Tóth Viktória Vér Kata
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Sávai Petra Szabó Martin  Sziráczki Norbert Tóth Alex

Papp Ákos Dávid Péter György Piti Richárd Pál Priváczki-Juhász Laura Réka

Tóth Martin  Toth Viktória Mónika  Varga Sára Éva  Zámbó Levente
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Becsatlakozók

Csonka Tímea (9. a)
Csóka Erik (9. a)

Kakuszi Sára (11. b)
Varga Domonkos (10. b)

Bodnár Dóra (11. c)
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12. a

Bacsa Ákos SZTE-ÁJTK politológia

Balázs Dávid -

Bauer József SZTE-TTIK mérnök informatikus

Böngyik Ádám SZTE-BTK altajisztika

Csőke László SZTE-BTK SZTE-BTK germanisztika

Dombi Balázs Vasvári Pál Szakközépiskola pénzügy és számvitel OKJ-s képzés

Fábián Péter SZTE-JGYTPK szociális munkás és ifjúságsegítő OKJ-s képzés

Fekete Gergely BME-VIK villamosmérnök

Ferenczi Márk SZTE-GK gazdálkodás és menedzsment

Garai Gergely SZTE-GK SZTE-GK gazdálkodás és menedzsment

Gerencsér Márk SZTE-TTIK mérnök informatikus

Horváth Márton SZTE-TTK magyar-olasz tanár

Kasza Bence SZTE-MK műszaki menedzser

Keszei Viktor Csonka János Szakközépiskola autószerelő OKJ-s képzés

Kiss Gellért BME-KJK járműmérnök

Ködmön Ádám SZTE-TTIK kémia

Kőröshegyi István Csonka János Szakközépiskola autószerelő OKJ-s képzés

Müller Miklós BME-KJK járműmérnök

Olajos Csaba SZTE-TTIK biológia

Oláh Bálint OE-BGK had- és biztonságtechnikai mérnök

Oltványi László BME-GPK energetikai mérnök

Pagonyi Olivér SZTE-ÁOK általános orvos

Putóczky Dávid SZTE-TTIK programtervező informatikus

Rácz Albert PTE-MIK építészmérnök

Szilágyi Csaba SZTE-GK gazdálkodási és menedzsment

Tombácz Zsolt SZTE-ÁOK általános orvos

Tóth Károly SZTE-ÁOK általános orvos

Vida-Szűcs István BME-KJK BME-KJK járműmérnök

Továbbtanulási eredmények
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12. b

Antal Tibor Kende SZTE-GTK közgazdász pénzügy és számvitel szak

Berki Dániel KEFO-GAMF műszaki menedzser; duális képzés

Bokor Dániel SZTE-FOK fogorvos

Bóna Vilmos Vagyonvédelmi cégnél projektmenedzserként dolgozik.

Borka Krisztián SZTE-MGK kertészmérnök felsőoktatási szakképzés

Cakó Dávid SZTE JGYPK sportedző OKJ-s képzés

Csomor Ádám -

Engi Attila SZTE-GTK gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Fabulya Hunor SZTE-JGYPK sportedző OKJ-s képzés

Farkas Tamás SZTE-JGYPK sportmenedzser OKJ-s képzés

Gellén Tamás SZSZC Csonka János Szakképző Iskola karosszérialakatos OKJ-s képzés

Haszilló Gergő SZTE-JGYPK gazdaságinformatikus OKJ-s képzés

Horváth Márk Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző Iskola épületgépész technikus szak

Horváth Zsombor -

Kis-Bicskei Márk -

Kovács Ádám OE-RKK ipari termék- és formatervező mérnök

László Gergő BCE- KERTK szőlész-borász mérnök

Liska Áron SZTE-ÁOK általános orvos

Modok Ferenc SZTE-MK gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Németh Richárd Szegedi Rendészeti Szakközépiskola rendőrtiszthelyettes képzés

Paplogó Balázs Szinergia Szakképző Iskola logisztikai ügyintéző

Rábai Szabolcs Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző Iskola épületgépész technikus szak

Rózsa Bence LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola vonós, illetve pengetős hangszerkészítő és -javító OKJ-s képzés

Stefaniga Tamás SZSZC Gábor Dénes Szakiskola elektronikai technikus OKJ-s képzés

Szabó Péter SZTE-MK gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Szőke Zoltán szakács, cukrász OKJ-s szakképzés

Urbán Egon SZTE-JGYPK testnevelő-edző

Veres Zoltán SZTE-JGYPK OKJ-s képzés
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Dugonics András Alapítvány
 

Az alapítvány célja:
A Kegyes Tanítórend Magyarországi Rendtartománya Szegedi Rendházának 
fenntartása és fejlesztése, úgyszintén a Rend vezetése alatt Szeged városában 
működő Gimnázium fenntartása és fejlesztése és végül ugyanezen Rend vezeté-
se alatt Szeged városában bármelykorú és bármelyszintű és formájú tanintézet-
ben tanulmányokat folytató diákok részére szolgáló diákotthon fenntartása és 
fejlesztése.

Az alapítvány székhelye: Szeged, Bálint Sándor u. 14
Tel-fax: 62/549-090

Adószám: 19083924-1-06
Bankszámla száma: 10402805-28012423-00000000

Támogató




