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Előszó
 

Nehéz egy tanévet könyvbe sűríteni. Olyan, mint felidézni a családi múltat: fogódzók kel-
lenek hozzá. Még akkor sem könnyű, ha ez már a 253., hiszen a szavaknak meg kellene ele-
veníteniük azt a közösséget, amelyről jelen kiadvány beszél. Megeleveníteni, mert az iskola 
olyan, mint egy élő szervezet, megvan az állandósága, mégis folyton változik, alakul. 

A múltidézés talán kicsit csal is: könnyebben juttatja eszünkbe a szép emlékeket, mint a 
rosszakat. Ne féljünk ettől, ez így természetes!

Már az évkezdés is izgalmas volt a tanári karban történt rengeteg változás miatt, nem be-
szélve a vezetőségről. Új, angol tagozat indult a kilencedik évfolyamon. Oda kellett figyel-
nünk a most érkezőkre, hogy minden segítséget megkapjanak a beilleszkedéshez, a sikeres 
munkához. 

Bővelkedett az év vidám együttlétekben, kirándulásokban, nagy győzelmekben, kiemel-
kedő eredményekben. Hiszen az iskola a mindennapi örömök, titkok helyszíne. Fontos mo-
zaikjait alakítjuk ki itt életünknek. Ezek a mozaikok később segítenek abban, hogy felidézzük 
életünk ezen szakaszát. 

A mozaikok kialakításában segítenek nekünk a hagyományos iskolai programok: a Pat-
rocínium, a gitártalálkozó, az osztálymisék, az irodalmi csapatverseny, a szavalóverseny, a 
lelkigyakorlatok, az osztálykirándulások és a témahét. Ezek között is akadnak újabb megle-
petések, például legutóbb Samson Ehemba atya látogatása, vagy a piarista kisközösségek 
útnak indulása. 

Jó látni a boldog tekinteteket, akik örömüket lelik mindezekben. Ezek a pillantások valahol 
ott bújnak az írásokban, a betűk közötti térközökben. Az évente ismétlődő programok min-
dig képesek a megújulásra, ahogy közösségünk is. Jó visszatekinteni erre, és látni az élmé-
nyekben gazdag hónapokat. Azt, hogy ezek vagyunk mi: legszebb emlékeinkből felépített 
színes mozaikok. 

Hálás vagyok a diákoknak és a tanároknak a mindennapokért. Köszönöm Dékány Zoltán 
tanár úrnak, Károlyi Attila igazgatóhelyettes úrnak valamint Veres Dániel és Mórocz Sándor 
műszaki szerkesztőknek az évkönyv összeállítását. 

Legyen minden évünk legalább ilyen színes!

Jusztinné Nedelkovics Aliz
        igazgató
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