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A szülők és az iskola

Szülői Közösség

A Szülői Közösség a közvetlen környezetünknek szeretnéne hasznára lenni. Osztályon-
ként delegált 2-2 fő, akiket a diákok szülei választanak meg a tanév első szülői értekez-
letén. 

A Szülői Közösség üléseit havonta egyeztetett időpontban tartjuk, melyen az iskola 
vezetése is részt vesz. Az elmúlt tanévben jól összeszokott csapat dolgozott együtt-
működve az iskolával. Az ülésen az aktuális feladatokat, a felmerülő problémákat, és 
felvetéseket beszéljük meg, ill. iskola jobbá tételéért újabb és újabb célokat tűzünk ki. 

A szeptemberi első alakuló ülésen tartottuk az elnökválasztást. Majd a mentálhigiénés 
szakember mutatkozott be nekünk, és pár szóban elmondta, hogy miben is mutatkozik 
meg az ő segítő-támogató munkája. Ezt követően az iskola munkatervét beszéltük át.

A SZK tagjai rész vesznek a nyílt napon, jelenlétükkel és tanácsaikkal segítik a leendő 
szülők tájékozódását, hiszen sokkal könnyebb kérdezni egy szülőtől, mint egy tanártól.
 
Az aktualitásokon kívül a menzai ételek gyenge minőségét bíráltuk. A diákok és szülők 
jelzései alapján és jobb megoldás keresését az iskola partnerként fogadta, és a tanulók 
kérdőívben nyilatkozhattak róla. A következő tanévben más vendéglátóhelyről érkezik 
az étel.

Az alapítványi bált az SZK szervezi. A tagok a bált megelőző feladatokban vállaltak 
oroszlánrészt, illetve a bál lebonyolításában is segédkeznek (pl. díszítés, terítés, süte-
ményosztás, a családok által felajánlott ajándékok csomagolása).

Az idei évben első alkalommal családi napot is szerveztünk, melynek az alapját egy 
szülő által tombolán megnyert, majd később az iskola részére felajánlott birka képez-
te. Egy szép délutánt töltöttünk együtt, ahol felszabadulhattunk, beszélgethettünk, 
sportolhattunk, ehettünk-ihatunk együtt. Ezt szeretnénk az iskolában hagyománnyá 
tenni. Az iskolai vezetés véleményünket és segítségünket kérte az iskola környezetének 
kialakításához.

Horváth Szabolcsné
a szülői közösség vezetője
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ALAPÍTVÁNYI BÁL

A Dugonics András Alapítvány bálját 
2017. január 21-én tartották, több mint 
háromszáz fő részvételével. E rövid 
tényszerű megállapítás mögött van 
az igazi tartalom. Az iskolaalapítvány 
bálján szülők, tanárok és dolgozók, az 
iskola barátai, támogatói voltak jelen. 
A szervezést, a berendezést döntően a 
szülői közösség és Zsova Tamás tanár 
úr végezte.  A kötetetlen együttléten 
műsort adtak diákjaink, táncbemu-
tatót tartott az egyik végzős osztály, 

valamint az erre alkalomra szerveződött szü-
lő-tanár tánckar. A vacsora és a táncos mulat-
ság olyan társasági együttlét, ahol a szegedi 
közösséget vidám pillanatokban éljük meg. 
2001 óta van piarista bál, immáron tizenhete-
dik éve. A bál bevételéből, 670 ezer Ft, mely-
ből az aula és a sportcsarnok hangosítását 
fejlesztettük.
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TámogatÁSOK ÉS PÁLYÁZATI PROGRAMOK

Nyertes
Program

Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
Oktatási Keret Pályázat – A Dugonics András Piarista 
Gimnáziumban tanuló, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, szegedi lakhelyű, nappali 
tagozatos tanulók elsősorban kulturális, közművelődési 
és sport rendezvényeken, valamint az iskolai osztály-
kiránduláson vagy tanulmányi kiránduláson történő 
részvételének támogatása.
50 000 Ft
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztály

6720 Szeged, Széchényi tér 11.
www.szegedvaros.hu

Nyertes
Program 

Összeg
Támogató

Dugonics András Alapítvány
Alkoss Te is közösséget! – PIPACS kisközösségek programjai
712 500 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program 

Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
A matematikai, a természettudományos és a digitális 
kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli 
tehetségsegítő programok támogatása  –   
Labor gyakorlatok  a természettudományos  
tehetséggondozó osztályok tanulóinak
1 300 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
HATÁRTALANUL! –Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
1 846 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program

 
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
Egyházi közösségi célú programok és beruházások 
támogatása – PIPACS – Piarista ifjúsági kisközösségek 
fejlesztése
1 000 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program

 
Összeg
Támogató

Dugonics András Piarista Gimnázium
EFOP-1.3.5-16  Társadalmi szerepvállalás erősítése a 
kisközösségek fejlesztésével – PIPACS- Piarista ifjúsági 
kisközösségek fejlesztése
24 794 688  Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága
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Nyertes
Program 

Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
A gimnáziumi vegyeskar szakmai  
programjainak megvalósítására
275 000 Ft
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló jogszabályi feltételek 
alapján a kultúráért felelős miniszter, mint Támogató 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Dugonics András Alapítvány
Segítség
500 000 Ft
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nyertes
Program

 
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Szeret vize martján… - koncertek és táncházak Csángó-
földön. A klézsei-, somoskai és dumbravényi magyar 
iskolák és a Népzenei Kamaraműhely közös népzenei 
lemezanyagának felvétele és táncházak tartása.
530 000 Ft
NEA-NO-17-Működési támogatás

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Az alapítvány állandó programjainak működtetése
1 100 000 Ft
NKA- Halmos Béla alprogram

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
XVII. Moldvai népzenei kurzus
697 000 Ft
NKA- Halmos Béla alprogram

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Mézespálinka karácsonyi nagykoncert. Az AMI növendé-
kei és népzenei előadóművészek közös produkciókban 
való szerepeltetése.
620 000 Ft
NKA- Halmos Béla alprogram

Nyertes
Program 
Összeg
Támogató

Mester Tanoda Alapítvány
Népzenei Kamaraműhely regionális koncertsorozata. 
A hat koncertből álló, határokon átívelő koncertsorozat 
megvalósításának támogatása.
864 000 Ft
NKA- Halmos Béla alprogram
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A Dugonics András alapítvány 
2016. évi beszámolója

 BEVÉTEL  ezer Ft
 Adomány 12.354  
  Ebből:  társaságok 492  
  magánszemélyek 9.097
 SZJA 1 %  1.081
 Kamat  96  
 Összesen  13.531

 KIADÁS  ezer Ft
 Anyagjellegű ráfordítások 325
 Egyéb ráfordítások 10.987
 Ebből:  Dugonics András Piarista Gimnázium támogatása 5.682  
  Művészetoktatásban résztvevő diákok támogatása 703
  Szociális támogatás 495  
  Diákok étkezési és szociális támogatása 342 
  Kulturális, szabadidős tevékenység támogatása 704
  Tanulók év végi tárgyjutalma  92 
  Sík Sándor Kollégium támogatása 1.400
  Kiadványok megjelenítésének támogatása 1.569
 Pénzügyi műveletek ráfordításai 22
 Összesen 11.334

 TÁRGYÉVI EREDMÉNY 2.197

A Mester Tanoda Alapítvány  
2016. évi közhasznú tevékenység beszámolója

 Bevétel   ezer Ft  %
 
 Értékesítés nettó árbevétele 949  40
 Egyéb bevételek 1 470 60
 Összes közhasznú tevékenység bevétel 2 419 100

 SZJA 1% 201 9
 Adomány

 Kiadás ezer Ft %
 
 Bérköltség  - -  
 Személyi jellegű ráfordítások  135 3
 Értékcsökkenési leírás  23 7
 Anyagi jellegű ráfordítás 2 401 88
 Összes ráfordítás 2 559 100
 Tárgyévi adózott eredmény -140 6

Önkéntes tevékenységet végző személyek száma: 10 fő
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Mester Tanoda Alapítvány 
2016-17-es évi tevékenységének összefoglalása

Mottó: „Hagyományéltetés mesterfokon”

A Mester Tanoda Alapítvány 2001. au-
gusztus 1-jén jött létre Simon Miklós 
festőművésznek köszönhetően, alko-
tóművész mestertanárok összefogásá-
val. Az alapítvány lehetőséget biztosít a 
különféle művészeti ágak iránt fogékony 
emberek taníttatására, képzésére, sőt – 
nyilvános tevékenysége és programkíná-
lata révén – tágabban értelmezett társa-
dalmi kapcsolatot alakít ki környezetével, 
szolgálja a közösségét.
A közhasznú jogállású civil szervezet fő 
céljai a magyar népi hagyományok ápolá-
sa és felelevenítése, kulturális tevékeny-
ség, a kulturális programok szervezése, 
tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés, 
az alapfokú művészetoktatás támogatá-
sa, mesterkurzusok szervezése, a magyar 
népi kultúra terjesztése és terjesztésének 
elősegítése társadalmi eszközökkel, ha-
táron innen és túl.
2016-ban tovább folytattuk program-
jaink kínálatát. A Népzenei Kamaramű-
hely koncertsorozata több helyszínen és 
változatos zenei anyaggal színesítette a 
határon átívelő kistérség népzenei kíná-
latát. Koncertjeink: Bálint-napi koncert a 
Millenniumi Kávéházban, közös koncert 
a Nádizumzum zenekarral, koncert az 
Összetartozás Napja alkalmából Aradon, 
Klapka-szobor koszorúzás zenei műsora 
és koncert a temesvári Gerhardinumban.  
„Ha folyóvíz volnék…” erdélyi-mold-
vai-gyimesi karitatív kulturális missziónk 
keretében ismét táncházakat tartottunk, 
és egy újabb moldvai CD lemez anyagát 
készítettük elő, amelyben a Népzenei 
Kamaraműhely a klézsei, somoskai és 
dumbravényi magyar iskolák tanulóival 
értékes régi csángó gyűjtéseket elevenít 
fel. A lemez 2018-ban a Csángó Bálra 
jelenik meg, és majd minden csángó 

magyar iskolának ingyenesen juttatunk 
a lemezből. Magas szakmai színvonalú 
XVII. Koboz-Ének-Hegedű-Furulya Mold-
vai Népzenei Kurzust szerveztünk a 
Dugonics András Piarista Gimnáziummal 
közösen. A klasszikus zenét kedvelők 
örömére segítettünk a IX. Gitártalálkozó 
lebonyolításában. Az adventi időszakban 
számos gyönyörű koncertet szerveztünk.  
A Szeged-Cambridge Kórustalálkozó so-
ron következő helyszíne Cambridge volt, 
ahol a Népzenei Kamaraműhely a camb-
ridge-i St. Catharine’s College kórusával 
közös koncerteket adott Londonban és 
Cambridge-ben. Karácsony misztériumát 
és az év zárását Mézespálinka karácsonyi 
ünnepi koncertünkkel ünnepeltük, mely-
nek idei vendége Kátai Zoltán énekmon-
dó és Csizmadia Anna az első Fölszállott 
a páva című televíziós népzenei tehetség-
kutató verseny győztese volt. A kiterjedt 
kultúraközvetítő tevékenységünkön túl 
pályázati forrásokkal és önkéntes mun-
kával erősítjük a Dugonics András Piarista 
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium munkáját. A Népzenei Kama-
raműhely ifjú tehetségeinek nevelését 
kiemelt feladatunknak tekintjük, akik a 
Szeged városi és tágabb vidéki rendez-
vények rendszeres fellépői, valamint Te-
mesvár, Arad és Nagyszentmiklós magyar 
közösségeivel folytatott regionális kap-
csolatok aktív résztvevői. A II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítás zenei koncert-
jén nagy sikerrel vettünk részt. 
Közfoglalkoztatott munkatársunk se-
gítségével sikerült a népzenei oktatók 
értékes moldvai népzenei gyűjtéseit 
digitalizálni és az oktatásba bekapcsol-
hatóvá tenni.

 Fábri Géza-
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A PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG  
TÁMOGATÁSÁVAL ÖSZTÖNDÍJAS

A rendtartomány Biofil-ösztöndíjasa: Bíró Dominik 10. c, Tóth Zsanett 12. b
A Dugonics Alapítványtól támogatást kapott: Horváth Cintia 7. a, Pintér Emese,  
Siroki Éva 9. b, Nagy Fanni Réka 9. c, Aleksza Magdolna, Dogan Ezgi Mária, Lengyel 
Anna, Pintér Dorottya 10. b, Bali Erika, Piti Richárd, Sávai Petra, Sziráczki Norbert, Rózsa 
Tímea, Tóth Viktória 10. c, Gárgyán Róbert 11. a, Miklós Ádám Pál 11. b, Balogh Bence 
12. a, Kertész-Farkas Dóra, Fazekas Gábor, Tóth Zsanett 12. b, Hunyadkürti Diána 12. c
Tarczay Géza-díjas: Aleksza János 12. b

ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ

Április 22-én tartottuk hagyományos öregdiák-találkozónkat. Ebben az évben is a 10 
éve végzett „öregek” szervezték a rendezvényt.

A nap programja:
10.00-17.00  Focimeccsek osztályok között
18.00-19.00  Szegedi piarista iskola: 25 éve kezdtük újra
 Ea.: Károlyi Attila igh.
 Nevelni, hirdetni, átalakítani – 400 éves a Piarista Rend
 Jusztinné Nedelkovics Aliz igazgatónő köszöntője
19.00  A 10 éve végzettek pohárköszöntője
 A focimeccs eredményhirdetése
19.00-23.00 Vacsora, kötetlen együttlét

Az öregdiák focitorna végeredménye: 1. az 1997. a, 2. a 2013. a, 3. az 1998. b
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Szeptember 22.  Csongrád megye bemutatkozik a II. Országos Közfoglalkozta-
tási Kiállításon (Vajdahunyad vára, Budapest). Fellépett a Nép-
zenei Kamaraműhely.

DIÁKOK SZEREPLÉSE SZEGEDI  
ÉS VÁROS KÖRNYÉKI HELYSZÍNEKEN

2016

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Itt állunk ma ezen az őszi napon, a Du-
gonics téren a Dugonics-szobor előtt. Ta-
lán minden nap elmegyünk a környéken, 
talán néha megnézzük magunknak ezt a 
szobrot, keressük acélos bronz tekinte-
tét, és talán elgondolkodunk, ki is volt Ő, 
Dugonics András.

Szegedi az biztos... az Etelkát is Ő írta... meg 
kitalált néhány szakkifejezést a matemati-
kához... Hirtelenjében talán többet nem is 
tudunk róla elmondani.  Ki is volt hát Ő?

1740. október 18-án, 276 éve született itt, 
Szegeden. Apja városi kapitány. Gyerek-
ként is kitűnt szorgalmával és tehetségé-
vel. A kegyesiskolában végezte a gimná-
ziumot, és eldöntötte, hogy csatlakozik is 
a rendhez. Épp akkor volt a szegedi pia-
rista jelenlét 25. éve – mi pedig az iskola 
újraindításának 25. évfordulóját ünne-
peljük, Dugonics nevét viselő gimnáziu-
munkban. Nagykárolyban bölcseletet, 
Nyitrán teológiát tanult, majd ő maga 
is tanító lett. Ezidőtájt kezdett írással 
foglalkozni. Drámákat, kisebb műveket 
írt, legjelentősebb alkotása az Etelka, az 
első magyar regény. Írásai azért tűntek 
ki a kor művei közül, mert azok a magyar 
irodalmi és tudományos nyelv megte-
remtésére irányultak, és hagyományok 
megtartását tartotta fontosnak. II. József 
idejében temették a nemzeti kötődése-
ket, ő új élettel töltötte meg a nemzeti 
karaktert.
1773-ban a nagyszombati majd a bu-
dai egyetemre került. Rektorrá nevez-
ték ki. Az egyetemi tanársága alatt írta 

Október 18.  Dugonics András szobránál koszorúztunk. Beszédet mondott 
Körmendi Zoltán 12. a osztályos tanuló. A Népi Kamaraműhely 
éneke és zenéje tette meghitté az ünnepet.
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meg matematika szakkönyvét, a Tudá-
kosság könyveit. Kárhoztatták, mert a 
tankönyben kerülte nem magyar sza-
vak alkalmazását. Neki köszönhetjük a 
következő matematikai szakszavakat 
is: bizonyítani, csonka, egyenlet, gömb, 
gyök, háromszög, sugár, húr, szög, ter-
mészettudomány, véges, végtelen. Amit 
mi talán nem is hallunk ki, de a jellegze-
tes ö-zés, melyet Dugonics, mint vérbeli 
szegedi csempészett a szakzsargonba 
jól tükrözi kapcsolatát anyaföldjéhez. 
Ahogy Ő fogalmazott: „nincs a világon 
semmi, amit magyarul ki ne lehessen mon-
dani, csak ésszel és tudománnyal forgo-
lódgyon az ember.” 

Míg kortársai sokszor hamis kritikával és 
gáncsoskodással voltak felé, mára be kell 
látnunk, Dugonics egy olyan korban  élt, 
amikor a magyar nyelvet nem gyarapíta-
ni és felemelni kívánták, hanem háttérbe 
szorítani. Ő maga azon kevesek közé tar-
tozott, akik ennek fordítottját gondolták 
anyanyelvünkről. Dugonics munkássága 
annak a nemzeti öntudatnak első haj-
tása, mely később a nyelvtörvényért, a 
magyarok elismeréséért, Magyarország 
függetlenedéséért küzdött, melynek cél-
ja az érdekegyesítés, a magyar nemzet 
egységének elérése. Ha nincs Dugonics, 
talán nem beszélhetnénk ma reformkor-
ról, a népi írókról, sőt talán nem is beszél-
nénk olyan formában magyarul, mint azt 
tesszük most.
Dugonics András nemcsak egy bronzszo-
bor itt a téren, hanem piarista, egy szege-
di, egy tudós és nyelvújító, egy talpig ma-
gyar. Ahogy kortársa írja le Őt: „Termetére 
nézve magas, tömött, egyenes szálú em-
ber. Férfiasan hangzó szava,  belső tűzre s 
nemes indulatra mutattak és hizelkedésre, 
alacsonyságra soha nem hajlott.” 
 

Hiszem és bíztatok mindenkit arra, hogy 
érdemes megemlékeznünk róla, nem 
csak most, de akkor is, ha eljövünk szobra 
mellett, és akkor is mikor legközelebb azt 
mondjuk, hogy derékszög, egyenlet vagy 
jegyzet. Dugonics példája annak, hogy 
ha valamiért küzdeni érdemes, akkor azt 
tudással és akarattal, minden követ meg-
mozgatva elérhetjük. Amit a jelenben 
képesek vagyunk megformálni, az a jövő 
alapját fogja képezni. A gépnek forognia 
kell, de az alkotók nem pihenhetnek. Fe-
lelősséggel vagyunk jelenünk és jövőnk 
iránt, a következő korok magyarjaiért, 
akik minket emlegethetnek majd úgy, 
mint mi most Dugonics Andrást.
Köszönöm a figyelmet!

 Körmendi Zoltán 12. a-
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2017

TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLATOK 
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI  

ALKALMAK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

CSERÓRÖPI 2016.  
CSERKÉSZEK STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁGA
Az idei évben augusztus 28-án rendez-
ték az Országos Strandröplabda Bajnok-
ságot. A program a szegedi piarista gim-
názium udvarán bonyolódott le kalózos 
keretmesébe bújtatva. A rendezvényre 
négyfős csapatokban lehetett nevezni, 
de a magányos tengerészek is bandára 
találtak – ha máshol nem, a helyszínen.
A napot egy reggeli bemelegítő tor-
na indította. A zene és a jókedvű társa-

ság láttán még a vén tengeri medvék is 
megmozgatták rozsdás kampókezeiket 
és a lassan szuvasodni készülő falábai-
kat. Ezek után kezdődtek a mérkőzések. 
Szigorú bírók kezei közt még a mogorva 
hajórablók sem mertek csaláshoz folya-
modni. A csaták közt lehetőség volt ka-
lózfotó készítésére is, de a tájfutó-expe-
díciók sem voltak tétlenségre ítélve. Kora 
délután megkezdődött a vizes program, 

November 11. Magyar Nyelv Napján fellépés. Szervező: Szalkai Sándor tanár úr

Február 14. Repülvén áldjalak… koncert és táncház Millenniumi Kávéházban

Március 31. Szereplés a Honismeret napján (Csongrád Megyei Honismereti Egyesület)

Május 8. Koncert a Borfesztiválon

Május 13. Fellépés Kovács Zoltán emlékeseten

Május 20.  A Hídivásáron a művészeti iskola önálló, délelőttöt kitöltő progra-
mot mutatott be.

Június 1. Táncház a MÁV óvodában

Február 14.  Iskolánk adott helyett a cserkészek Országos Strandröplabda  
Bajnokságának.
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Kapcsolatokahol a bandák összemérhették tudásu-
kat vízikarabély-forgatásában, valamint 
bombavető-lepedő kezelésében való 
jártasságukat. A sorverseny sem marad-
hatott ki a keretből, melynek során a csa-
patok mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy a korsókból minél kevesebb 
igazgyöngy hulljon a földre, és az nyert, 
ki a legkevesebbet hullajtotta el. 
A gyönyörű kocsmáros lányok mindent 
elkövettek a tengeri rablók éhségének és 
szomjúságának csillapítása érdekében, 
ugyanis ínycsiklandó étkekkel és finom 
koktélokkal várták az arra tévedő hölgye-
ket, legényeket. 
A nap már nyugvóban volt, mikor a csa-
ták helyezettjeit kihirdették. Kik elértek 

valamit, nem kerülhették el a jutalmat 
– csoki, gumicukor –, melyet később jó 
szívvel osztogattak a dobogóról lemara-
dó matrózok között is. Ezek megtörténte 
után mindenki derült mosoly tarkította 
arccal tért otthonába. Szervezők: Vel-
key Réka, Velkey Nóra, Vilmos Réka és 
az 1507. számú Árpád-házi Szent Margit 
cserkészcsapat lelkes segítői.

 Szegfű András 11. a- 
 PiFu 2016. 7-8. sz.-

KLAPKA, KOSZORÚZÁS, KONCERT
Évek óta gyakorlat, hogy a testvériskolá-
val, a Gerhardinummal együtt október 
5-én temesvári magyar megemlékezé-
sen veszünk részt, Klapka szülőházánál. 
A Népzenei Kamaraműhely képviselte a 
gimnáziumot, műsort adott, és elhelyez-
tük Szeged koszorúját. 
Különös érzés átélni létet néhány percre 
a kisebbségi.  Miért vagyok ott? Miért ka-
meráznak a rendőrök? Mit üzen október 
6-a, Klapkaként? Különös nagyon különös 
zivatarban énekelni a Himnuszt, egyre 

nagyobb hangerővel, és derülni annak, 
hogy jégesőben állunk, miközben a mel-
lettünk lévő nagy téren süt a nap. A városi 
program ökumenikus imaórával folytató-
dott: egyházi vezetők és pedagógusok 
„kérték Isten segítségét és áldását, hogy 
megmaradásunk két alappillére, a Temp-
lom és az Iskola megerősödjön.” Az est 
programja Fábri Géza és Lipták Dániel ve-
zette Kamaraműhely koncertjével zárult.

 Károlyi Attila- 
 igazgatóhelyettes-

Október 5.  Küldöttség utazott Temesvárra. Klapka György szülőházán meg-
koszorúzták az emléktáblát, ökumenikus imaórán vettünk részt.
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Október 8.  Pappá szentelték Serényi Tamás SchP gödi szerzetest, ki évekig 
 iskolánk tanára volt, és ez idő alatt döntött arról, hogy piarista  
szerzetes szeretne lenni.

Október 8-án, szombaton, 11 órakor Beer 
Miklós váci egyházmegyés püspök pappá 
szentelte Serényi Tamás piarista szerzetest, 
a gödi szakképző iskola tanárát. A Duna-par-
ti Piarista Kápolnában családja, rendtársai és 
munkatársai voltak jelen.
Az ünnepségen Labancz Zsolt tartomány-
főnök köszöntötte Beer Miklóst mint piaris-
ta konfrátert és öregdiákot is, aki a piarista 
„nagycsalád” közeli barátja egyben.
A püspök régi kedves ismerősként köszön-
tötte Serényi Tamás piaristát, akit ő szentelt 
diakónussá 2015. november 5-én. Szemé-
lyes hangvételű beszédet mondott, majd 
megkezdődött a szentelési szertartás.
A püspöki felszentelő ima és kézrátételt kö-
vetően a jelen lévő paptársak, rendtársak 
kézrátétellel fogadták be a papi közösségbe 
Serényi Tamást. Gödi rendtársai pedig újmi-
sés ruhába öltöztették a frissen felszentelt 
papot. A mise végén Serényi Tamás primíci-
ás áldásban részesítette az ünneplő közös-

séget. A szentmise ünneplése után a jelen-
lévők asztalközösséget alkotva ünnepeltek 
tovább.
SERÉNYI TAMÁS (XXIII. János pápáról neve-
zett) 1975.10.27-én született Szabadszállá-
son. 
Kecskeméten nőtt föl, majd egyetemi tanul-
mányait a Szegedi Tudományegyetemen 
folytatta, tagja volt az Eötvös Loránd Szak-
kollégiumnak. Aktív tagja volt a Magyar Fizi-
kushallgatók Egyesületének, amely később 
tiszteletbeli tagjává is választotta. 
Több éves katekumenátus után 2004-ben 
volt a keresztelője a Szegedi Katolikus Egye-
temi Lelkészségen. Azon az őszön kezdte 
tanári pályáját a szegedi Dugonics András 
Piarista Gimnáziumban, amelyet a jelöltség 
alatt is folytathatott. 
2008-ban lépett be a Piarista Rendbe, 
örökfogadalmat 2015. október 3-án tett. 
2015. november 5-én szentelte Beer Miklós 
váci megyéspüspök diakónussá. 2009-2013 
között Budapesten gimnáziumi tanárként 
működött, majd ezt követően a gödi szak-
képző iskola tanára lett.
Tanulmányok, végzettségek: SZTE TTK 
matematika-fizika szakos középiskolai ta-
nár (1994/95-2000/01), SZTE TTK fizikus 
(1997/98-2000/01), Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola - teológia (2009/10-
2013/14). 

 piarista.hu-

Szegeden kezdte a legújabb kegyesrendi áldozár
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Október 13-16.  Krakkóba, a Piarista Ifjúsági Találkozóra (PYM) utaztak diákjaink.

Mint minden ősszel, most is megrendezték a 
krakkói piarista ifjúsági találkozót, ami idén 
egy extra nappal bővült, így már csütörtök 
hajnalban elindult a 32 fős szegedi csapat.

Az odaút
Ez a 32 fő eredetileg 60 fölé rúgott, de a 
lengyel szervezők csak korlátozott számú 
piarista diákot tudtak fogadni, így sorsolás 
következett. A megszokottól eltérően most 
nem egy buszba sűrűsödött az összes ma-
gyarországi piarista, hanem indult egy másik 
osztag Nagykanizsáról is, így mi csak a kecs-
kemétieket vettük fel. Az út 11 és fél óráig 
tartott, így kora este értünk a krakkói piarista 
gimnáziumhoz. A regisztráció után kaptunk 
egy nyakba akasztható kártyát, illetve egy 
tornazsákot (a megszokott póló idén sajnos 
elmaradt). A nyitó rendezvény 8-tól volt az is-
kola hatalmas aulájában. Itt a nyári „nagy ta-
lálkozó” eseményeit eleveníttették fel videós 

formában, majd vacsora gyanánt kapott 
mindenki egy muffint. Az este további részét 
a tornateremben töltöttük szentségimádás-
sal és énekléssel.

Városnézés és elmélyülés a hitben
A pénteki nap egy előadással indult. A talál-
kozó során mindig tartanak egy lengyel előa-
dást egy hitét megtaláló emberről. Ezalatt a 
magyarok többsége bepótolta a nem-alvás 
nagy részét. Délelőtt egy kiscsoportos be-
szélgetésben vettünk részt, „sajnos” csak 
nemzeti körben, internacionális csoportok 
idén nem alakultak. Az ebédet követően 
ismét egy prezentáció következett, de ezt 
mi magyarok városnézésre használtuk fel, 
ami egy kicsit rövid lett. Krakkót nem lehet 
megunni, sokan voltunk már itt korábban, 
de mindig sikerült valami újat és szépet fel-
fedezni. Este a misére érkeztünk vissza, ami 
után a vacsora következett. Este pedig egy 

Hosszú hétvége Krakkóban
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lengyel filmet néztük meg, felirat nélkül. 
Előtte a szervezők egy flashmob-szerű pi-
arista táncos megmozdulást rögtönöztek.  
A késő este az előző naphoz hasonlóan telt, 
nagyjából hajnali 1-kor kerültünk ágyba – 
pontosabban hálózsákba.

Keresztút és a keresztény buli
A szombati napon a reggeli után 9 órakor 
mentünk Kalwaria Zebrzydowskába, ami 
Krakkótól kb. egy órára volt busszal. Ez egy 
közismert lengyel zarándokhely, ide járt 
még maga II. János Pál pápa is elmélkedni 
és imádkozni megválasztása előtt. Volt még 
ott ezen kívül egy monostor is. A hegyes-völ-
gyes tájon teljesítettünk egy keresztutat. A 
program szerint egy zenés fesztivál követke-
zett volna, de mi, magyarok ezt kihagytuk, 
és inkább Krakkó két modern stílusban épült 
templomát néztük meg. Az első a Szent II. 
 János Pál-templom volt, amelynek érdekes-
sége, hogy az épületen belül legalább még 
5-6 kisebb kápolna van. Az aljában pedig 
volt egy külön magyar kápolna is, amelynek 
falán magyar szentek és boldogok voltak lát-

hatóak. Jó volt ilyennel találkozni, de ha be-
legondolunk a lengyel-magyar barátságba, 
ez teljesen érhető is. Legjobban a szombat 
estét vártuk, mivel ekkor volt a Christian Par-
ty, vagyis a papok és a diákok együtt ropták a 
piarista táncokat. A mulatság idén is fergete-
ges volt, természetesen a csángó tánc is be-
lefért, ami sokak kedvence. A késő esti imát 
most egy lengyel katolikus együttes segítet-
te kiváló énekekkel. Volt, hogy az egész tor-
naterem egymásba kapaszkodva énekelte a 
nyári világtalálkozó himnuszát. Nagyon szív-
melengető élmény volt, és csodaszép zárása 
volt ennek a hosszú hétvégének. Az utolsó 
nap a búcsúzásról szólt. A reggeli mise után 
elindultunk a hosszú hazafelé vezető útra. Ez 
viszont egyáltalán nem volt szomorú, mert a 
szegedi végzősök és kecskeméti diákok ba-
rátságot kötöttek egymással. Mondhatnánk, 
hogy „this is the begining of a beautiful fri-
endship”.

 Boga Szabolcs 12. a-
 PiFu 2016. 9-10.-

November 9. A halottainkért és a donátorokért tartottunk iskolai szentmisét.

November 19. Közös, Karolina-piarista szalagavató bált rendeztünk.

December 7.  Iskolai küldöttség utazott a Csiky Gergely Főgimnázium (Arad) isko-
lanapjára.

December 12-16. A Népzenei Kamaraműhely Cambridge-ben lépett fel.
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Idén április 21-23. között rendezték Budapes-
ten a Piarista Ifjúsági Találkozót (PIT). Kísérő-
ink Nagy Mariann tanárnő és Keserű György 
tanár úr voltak, akiknek ezúton is köszönjük a 
szervezésre szánt időt és energiát.

Péntek délután a nagyállomáson volt a gyü-
lekező, s innen indultunk vonattal Budapest 
felé. Megérkezésünk és a regisztráció után 
elfoglaltuk szálláshelyeinket a kijelölt tan-
termekben. Aznap késő délután került sor 
a megnyitóra, ahol minden iskola egy rövid 
produkcióval mutatkozott be.
Külön öröm volt, hogy idén Lengyelország-
ból és Szlovákiából, továbbá Nagykároly-
ból is érkeztek diákok. Még aznap este ösz-
szeálltak az első kiscsoportok, ahol játékos 
formában ismerkedtünk. A szervezők céljai 
közt szerepelt, hogy mi, diákok minél több 
ismeretséget szerezzünk, ezért a csoportok 
mindig „új” tagokból álltak. A beszélgetések 
során előtérbe került egy-egy komolyabb 
téma, ez alkotta a foglalkozások „gerincét”. 
Péntek este már eléggé fáradtak voltunk, ki 
az utazás, ki az iskola miatt, ezért az esti ima 
után nem sokkal elcsendesedtünk. 
Másnap Czeglédi tanár úr előadását hallgat-
tuk személyes és spirituális határainkról, s 
a témánál maradva következett a délelőtti 
blokk. Az ebéd után városismereti vetélke-
dőn vettünk részt, némi szabadidővel meg-
toldva. A sok gyaloglás megtette a hatását, 

mindenki alig várta, hogy visszaérjen a Piár-
ba. Akinek volt még energiája, az elmehetett 
valamely szabadon választott program egyi-
kére.
Az esti órákban indultunk a szentségimádás-
ra. Mindenkinek lehetősége nyílt gyónásra, 
lelki beszélgetésre vagy ima általi elmélyü-
lésre. Ez utóbbit segítette zenekar is, akik 
egyházi énekekkel és evangéliumi részletek-
kel adták meg az alaphangulatot. 
Ezután következett a találkozó csúcspontja, 
amit rábíztunk a lengyelekre, akik fantaszti-
kus légkört teremtettek. Felszabadultan és 
önfeledt szórakozással telt az este, a végén 
még egy „Érik a szőlő” remix is belefért. Mon-
danom sem kell, hogy ezek után elég nehe-
zen lehetett lenyugodni, az esti ima után so-
kan fennmaradtunk csocsózni, beszélgetni. 
Kialakult egy kiscsoport is az éjszakázókból, 
ott gitáros énekléssel telt az idő. 
Másnap délelőtt volt az utolsó csoportos be-
szélgetés, ahol lezártuk, összegeztük ezt a 
pár napot. A találkozó utóhangjai még a vo-
naton is érződtek, de végül mindenkit hatal-
mába kerített a fáradtság. Visszanézve min-
denkinek csak ajánlani tudom a PIT-et, hisz 
életre szóló élményekkel leszel gazdagabb, 
nem beszélve az ott kötött ismeretségekről.

 Ruszcsák Bori 10. a-
 PiFu 2017. 4-5.-

A PIT nem pite

Január 25.  Iskolai szentmisével kezdődött a tanítás az ökumenikus imahéten. 
Igét hirdetett Barthel-Rúzsa Zsolt evangélikus lelkész, egykori diák.

Február 24. Piarista kórustalálkozó (Budapest)

Február 25. Iskolánk adott helyszínt a Curie Kémiaverseny területi fordulójának.

Április 21-23. A budapesti Piarista Ifjúsági Találkozón (PIT) vettek részt diákjaink.
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Brühliek jártak Szegeden
Cserediákjaink (összesen 12-en) és két ta-
nárunk csütörtökön késő este érkeztek meg 
a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-
térről. Pénteki programjainkat a németek – a 
változatosságnak köszönhetően – nagyon 
élvezték. Egy feladatsorral a kezében min-

den páros bejárta Szegedet, és elkészültek az 
első közös szelfik is. A városból visszatérve, az 
ebédet követően Dékány tanár úr mutatta be 
az iskolát, majd Nemes tanárnő jobbnál jobb 
ismerkedős játékokba vont be minket. A to-
jáseregetés után beindult a magyar diákok 
által megtervezett hétvége. A péntek estét 
bowlingozással alapoztuk meg, amely után 
egy felejthetetlen Ivan&the Parazol koncer-
ten vettünk részt. Ekkor engedtek csak fel 
igazán a németek, és akikkel eddig nem be-
széltünk, most azokkal is megismerkedtünk. 
A szombati nap az Aquapolis-szal indult. Mi-
után mindenki kifürödte magát, a Kapcában 
előre lefoglalt asztal várt ránk. Mindenki jó 
étvággyal tüntette el a különböző méretű 
hamburgereket. Este a diákok a Tiszát cso-
dálhatták meg a rakpart lépcsőiről. Vasár-
napunk egyéni programokkal (pl. Ópuszta-
szer), paintballozással és egy kerti partival 
telt el. (A kerti parti szervezést és a helyszínt 
ezúton is köszönjük a Szatmári családnak!) 
Este kezdtük el úgy érezni, hogy ez a csapat 
szétválaszthatatlan lesz... Nagyon  erős és jó 

közösség lettünk pár nap alatt. Hétfő reggel 
9.15-kor találkoztunk a Dóm téren. Ott be-
mutatták a németeknek a dóm és a Dóm tér 
történelmét egy német idegenvezetés kere-
tében. Ezután volt egy kis szabadidőnk, majd 
11-kor beültünk a filharmónia koncertre, ahol 
egy jazzről szóló előadást hallgattunk meg. 
Miután ennek vége lett, az iskola felé vettük 
az irányt, és megebédeltünk. Ezt követően 
meglátogattuk a Vadasparkot, ami nagyon 
tetszett a németeknek is. A program után 
visszamentünk az iskolába, és az iskolaudva-
ron tartottunk egy közös záró vacsorát, ahol 
mindenki összegyűlt. Itt hirdettük ki a váro-
sismereti verseny eredményét is. Másnap, 
kedden bementünk a második órára, és a né-
metek is bejöttek velünk a mi nyelvóráinkra, 
illetve a többi osztály nyelvóráira is. Az „utol-
só ebéd” után elkísértük a cserediákjainkat 
a vasútállomásra, ahol elbúcsúztunk tőlük. 
Nagyon jó volt ez a pár nap. Jó kis társaság 
alakult ki, hatalmas élmény volt. 

Szeged-Brühl 1: 1
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Április 27-én csütörtökön, alig néhány héttel 
német testvériskolánk diákjainak látogatása 
után mi is elindultunk vonattal Budapestre, 
hogy onnan repülővel Köln felé vegyük az 
irányt. Késő este érkeztünk meg, és siettünk 
is „hazafelé”, mert másnap reggel korán kel-
lett kelni: péntek reggel iskolába mentünk. 
Beletekinthettünk különféle tanórákba (tör-
ténelem, biológia és francia), majd a har-
madik óra után vonattal Köln belvárosába 
mentünk. Megcsodáltuk a kölni dómot (a to-
ronyból is!), sétáltunk a Rajna-parton, és egy 
sportmúzeumba is betértünk, mielőtt egy 
söröző éttermében megebédeltünk. Ezek 
után megkezdődött a hétvége, mikor is min-
den német diák különféle programokra vitte 
el magyar társait. Voltak, akik kirándultak, 
mások vidámparkba mentek, lézerharcoltak, 
buliztak, vagy éppen sütögettek. Május 1-jét 
legtöbbünk a partnere családjával töltötte. 
Néhányan megnéztük még egyszer a dómot, 
kávéztunk és vásárolgattunk. A vacsora is na-
gyon különleges volt, hiszen az egyik német 
lány édesapja megvendégelt bennünket a 
Rajnától tíz méterre lévő nagyon elegáns 
éttermében. A vacsi után szétszéledtünk. 
Voltak, akik hazamentek pihenni, viszont 
akadtak olyanok is, akik „csavarogtak” még 
egy utolsót. Másnap reggel ismét iskolába 

kellett mennünk, de megint csak 2-3 órát 
töltöttünk ott, mivel a magyarok csapata 
Bonnba indult. Ott megnéztük Beethoven 
szülőházát, a katedrálist, az egyetem épüle-
tét, valamint a Haribo boltját is, és még egy 

utolsó vásárlásra is jutott időnk. Ezután jött 
a legrosszabb: a búcsúzás. Visszamentünk az 
iskolába, ahol vártak minket a németek. Volt, 
aki a búcsú alatt még egy pár könnycseppet 
is hullajtott... Egyszer csak úton is voltunk a 
kölni reptér felé, és megkezdődött a hazafelé 
vezető utunk. A közös két hét – túlzás nélkül 
mondhatjuk – maradandó élményeket ha-
gyott bennünk.

 Finsztál Zsófi és Sári Bertalan 9. a-
 PiFu 2017. 4-5.-
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A Dugonics András Piarista Gimnázium Nép-
zenei Kamaraműhelye idén július 24-e és 
július 30-a között kilencedik alkalommal lá-
togatott el Csángóföldre, hogy a Szeret folyó 
menti Klézse, Somoska és Dumbravény falvak 
csángó magyar fiataljaival együtt szólaltassa 
meg e falvak csodálatos dallamait. Az ifjúsági 
csereprogram során moldvai szegény sorsú, 
tehetséges és hátrányos helyzetű gyerekek 
találkoztak népzenét tanuló, népzenével 
foglalkozó piarista növendékekkel. 

A találkozást kemény felkészülés előzte meg. 
Célunk az volt, hogy a zenei találkozóból a 
táncházak és barátkozás mellett értékes nép-
zenei lemezanyag szülessen.  Ki kellett, hát 
választani a koncertekre és lemezfelvételre 
leginkább alkalmas énekeket és hangszeres 

dallamokat. A szegedi próbákon a PIK-ben 
február óta szerkesztgettük a csokrokat, 
majd felvettük, és elküldtük a csángóföldi 
magyar iskolában tanuló barátainknak, hogy 
ők is próbálhassanak. Nehéz leírni azt az 
örömöt, amikor egy-egy dalcsokorról megé-
reztük, hogy szárnyakat ad és ezeréves távla-
tokba röpít el bennünket. Az ősi dallamokat 
sokszor találtuk hihetetlenül időszerűnek, 
mert feldolgozásainkban életre keltek, egy-
szerű szövegeik pedig szinte kivirágoztak 
lelkünkben. Nagyon vártuk már a találkozást. 
Vajon hogyan szólalnak majd meg a számok 
tíz helyett harminc énekessel?  A közös lelke-
sedés mellett tudunk-e majd együtt is pon-
tosan játszani, tisztán énekelni? Lesz-e elég 
erő a számokban?
Utunk első állomása Szászváros volt, ahol 

Szeret vize martján… a Népzenei Kamaraműhely 
missziós útja Csángóföldön és a Gyimesekben

Június 6.   A Népzenei kamaraműhely a Csiky Főgimnáziumban (Arad) 
adott koncertet 

Július 24-30.   Moldvai gyűjtőút
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Böjte atya szeretetotthonában megszállva 
az otthonban lakó árva gyerekekkel játszot-
tunk, táncoltunk, valamint hangszerbemu-
tatót tartottunk nekik. Másnap a fogarasi vár 
érintésével az Ojtozi-szoroson keresztül szel-
tük át a Kárpátokat, és érkeztünk meg Csán-
góföldre, a történelmi Etelközbe, hogy szál-
láshelyünkön, Somoskán a Benke családnál 
és szomszédságában megpihenve ébreszt-
hessen bennünket a reggeli kakasszó. 
Reggeli után legyalogoltunk a Somoskai 
hegyről a klézsei művelődési házba, ahol ta-
lálkozhattunk barátainkkal, akik ugyanolyan 
várakozással tekintettek a közös koncertek 
és a felvételezés elé, mint mi. A felvételek 
elkezdődtek. Többször meg kellett ismételni 
egy-egy számot, mert hol a mikrofonbeállí-
tást, hol pedig a zenei megszólalást kellett 
javítani. De már az első este éreztük, hogy 
nem hiába dolgoztunk, el fog készülni csán-
gó magyar barátainkkal a második közös le-
mezünk. 
Az első táncházat a kissé távol eső Dumb-
ravény községben tartottuk. Természetesen 
itt is előadtuk a közös számokat. További két 
nap telt el a lemezanyag felvételeivel és esti 
koncertekkel, táncházakkal. A harmadik nap 
délelőttjén már csak a hibákat javítottunk, 
hogy ebéd után búcsút véve moldvai baráta-
inktól megérkezzünk a Gyimesekbe az ezeré-
ves határhoz, hogy a gyimesbükki plébánián 

Salamon atyával felkészüljünk a másnap ese-
dékes. Negyvenévesek ünnepi miséjére. 
A Népzenei Kamaraműhely repertoárjában 
sajátos helyet foglal el a Kájoni-miseanyag, 
amelyet eredeti moldvai felállású zenekari 
kísérettel játszunk népzenei közjátékokkal.  
Ez az 1690-es években a Kájoni káncionálé-
ban közreadott liturgikus zenei anyag Erdély-
ben, a Gyimesekben, de főként Moldvában 
egykor általánosan ismert volt. Napjainkban 
már sajnos nem éneklik ezeket az énekeket. 
Feldolgozásaink újra erőt leheltek ezekbe a 
dallamokba. Az ünnepi misén tényleg aján-
dékot adtunk az erőteljes zenéjű, egyszerű, 
nyelvújítás előtti szövegű énekekkel.
A Kájoni-anyagunk moldvai barátainknak 
is igen megtetszett, rögtön el is kezdték ta-
nulni az énekeket. Utunk elején még nem is 
sejtettük, hogy már a következő évi mold-
vai-gyimesi utunk is kezd körvonalazódni: 
Csángóföldön művelődési házi koncertek 
keretében, a Gyimesekben pedig miséken 
fogjuk előadni a Kájoni-énekeket. Salamon 
atya pedig szeretne velünk jönni Moldvába, 
annál is inkább, mert a moldvai Lujzikalagor-
ban született, amelyet akkor még színtiszta 
csángó magyarok laktak. A népzenei kurzus 
Nemzeti Együttműködési Alap programjá-
nak támogatásával valósult meg.

 Fábri Géza-
 a Népzenei Kamaraműhely vezetője-
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Hálózat
Szeptember 16-28.   A XV. Koboz-ének-hegedű-furulya kurzust rendezte meg az alap-

fokú művészeti iskola.

Moldvai népzenei kurzus a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Az évente, immár tizenhetedik alkalommal 
megrendezett moldvai népzenei kurzus 
szorosan kapcsolódik ahhoz a népzenei 
pedagógiai munkához, publikációkhoz  és 
a „Ha folyóvíz volnék…” moldvai kulturá-
lis misszióhoz, amelyet a Dugonics András 
Piarista Gimnázium tanárai: Fábri-Iváno-

vics Tünde (népi ének), Fábri Géza (koboz) 
és Lipták Dániel (népi hegedű) végeznek. 
Oktatásuk sikerességét jelzi az is, hogy Ma-
gyarország mellett idén is több országból: 
Szerbiából, Romániából és Szlovákiából ér-
keztek kurzusrésztvevők. A furulyaoktatást 
ismét a klézsei Hodorog András Néptanító 
hagyományőrző mester, a Népművészet 
mestere tartotta, a népiének oktatásában 
Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem népié-
nek tanára és Csenki Zalán kobzos piarista 
öregdiák segített. 
Az oktatás és nevelés 2017. augusztus 10-
től 13-ig zajlott a gimnázium termeiben, 
családias, ugyanakkor alkotói közösségben. 
A népzenei ágak az új dallamok elsajátí-
tásában külön dolgoztak, később viszont 

 zenekari felállásban, illetve ének és kíséret 
felállásban gyakoroltak. Az eltérő tudássz-
intű kurzuslátogatók a szintjüknek megfe-
lelő differenciált oktatásban részesültek.  
A szakmai oktatás mellett minden résztve-
vő kapott egy oktató CD-t, valamint kotta-
füzetes szövegkönyvet, mely már az okta-
tás alatt és későbbiekben is sokat segített. 
Az esti táncházakba mindenki bekapcso-
lódhatott. 

A kurzus külön értékét képezi, hogy az ok-
tatók saját gyűjtéseiket is felhasználták és 
sokat meséltek gyűjtéseik tapasztalatairól 
és a moldvai falvak világáról. Hodorog And-
rás furulyaoktató édesanyja Hodorog Luca 
klézsei nótafa, akinek dalaiból a kurzuson 
többet is feldolgoztak furulya- és koboz-
kísérettel. A gálaműsoron koncertet adott 
a Korinda zenekar, amelyben három pia-
rista öregdiák is muzsikál. A koncert utáni 
táncház így még fergetegesebbre sikerült. 

A csapat a vasárnapi piarista szentmisén 
zenei szolgálattal köszönte meg a kurzust. 
Ennek kettős célja volt: egyrészt a kurzus 
résztvevői az egyházi népénekek világával 
is megismerkedhettek, másrészt a hívek 
a patinás egyházi népénekek szépségén 
közelebb kerülnek a kurzus által képviselt 
értékekhez. A népzenei kurzus Nemzeti 
Kulturális Alap Halmos Béla programjának 
támogatásával valósult meg.

 Fábri Géza-
 a kurzus vezetője-
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Szeptember 23.  Csongrád megyei alsós atléták VIII. Nyílt Atlétika Versenyének meg-
rendezése

December 20.  A XIII. Mézespálinka karácsonyi koncertet tartott a Mentés Másként 
Trió.

Immár tizenkettedik alkalommal rendezzük meg a piarista templomban Mézespálinka című 
adventi népzenei koncertünket, amely igen rövid idő alatt lett népszerű. A 2004-es első kon-
cert után három-négy évvel már több száz néző tekintette meg a műsort, amely nemcsak a 
piaristák számára jelzi a Kisjézus születésének közeledtét, hanem külsős családok számára is. 
A „Mézespálinka” cím arra a délvidéki népi hagyományra utal, hogy ilyen italt kizárólag kará-
csonyi ünnepkör idején fogyasztanak a tájegységen élők. 

A műsorban az év eseményeire is utalunk. A cambridge-i St. Catharine kórussal bemutatott 
közös koncert anyagából adventi énekeket szólaltatunk meg, külön szólószámmal szerepelt 
Erdélyi Luca és Ivánovics Viktor, akik az idei Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató ver-
senyen értek el szép eredményeket. A Mentés Másként Trió a Balladák és kolindák Bartóknak 
című lemezéről játssza el immár hagyományosan a karácsonyi ihletésű tételeket. Csizmadia 
Anna előadóművész-tanár gyimesi dallamokon, Kátai Zoltán énekmondó-művész pedig a 
historikus dallamainkon keresztül dicsőíti a karácsonyt.

 FG-
 PiFu 2016. 9-10.-

Mézespálinka 2016

Február 24.   A Csongrád Megyei Honismereti Egyesülettel közösösen rendez-
tük meg a 3. Regionális Honismereti-Helytörténeti Pedagógus 
Műhelyt, melynek házigazdája Károlyi Attila tanár úr volt.
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Február 24-én társrendezőként szervezte 
meg a Dugonics András Piarista Gimnázi-
um a III. Regionális Honismereti Műhelyt, 
regionális iskolai találkozót. A moderátor 
Károlyi Attila tanár úr volt. Közel negyven 
helytörténet tanításával foglalkozó, hon-
ismereti nevelést végző pedagógus gyűlt 
össze. Csongrád megye településeiről és 
határ mente – Nagyvárad, Nagyszalonta, 
Arad, Temesvár, Zenta, Szabadka – magyar 
iskoláiból érkeztek, és mutatták be peda-
gógiai gyakorlatuk módszertanát. Tizen-
hét hozzászólás hangozott el a műhelybe-
szélgetés során. Történészek, földrajz- és 
magyartanárok mellett művész-, nyelv-, 
fizika- és matematikatanárok beszéltek 

munkájukról. Az idei találkozó témája –  
A honismeret a pedagógus szabadsága, 
nevelői alkotó munka – arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a patriótává nevelés nem-
csak régióismereti lexikális tudás közvetí-
tését kívánja, hanem élménypedagógiára 
alapul, amelyet nem ír elő sem érettségi 
követelményrendszer, sem kerettantervi 
elvárás. Külön öröm megélni az összetar-
tozást helytörténészként a műhelyben, 
képződni mások ötletei, tevékenységei ré-
vén valamint anyaországiként, ill. határon 
túliként a – rendezvény értelmében a Sze-
gedhez képest 300 km-es déli, keleti – kö-
zös térséget élettérként egységben látni.

 KA-

III. Regionális Honismereti-Helytörténeti Műhely

Március 11-12.  A IX. Tavaszi Gitártalálkozót szervezte meg a Mester Tanoda és a  
Karolina művészeti iskolája. Főszervező Szalkai Sándor tanár úr volt.

Április 29.   Csongrád megyei alsós atléták IX. Nyílt Atlétika Versenyének meg-
rendezése

Május 20. II. Kalazanci Kupa megrendezése

Az alapfokú művészeti iskola hagyományos rendezvényei

Gitártalálkozó 2009-2015 - országos

Lemezkiadások

 Kalazanci-zsolozsma 2007

 Égig érő ének 2009

 Balassi-lemez 2013

Hegyek-völgyek között 2015

Kobzos-énekes-hegedűs-furulyás kurzus 2002-

„Ha folyóvíz volnék…” kulturális misszió 2008-

Kapcsolat a temesvári Gerhardinummal 2013-

Szeged-Cambridge kórustalálkozó 2014-



251

Kapcsolatok

Partner A kapcsolat tartalma, jellege

Táncház Egyesület, Budapest Táncháztalálkozó, Táncház-népzene lemezfelvételek

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

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

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

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

művészeti oktatás fejlesztése, művészeti rendezvények, kurzusok szerve-
zése, lebonyolítása, önkéntesség: művészeti feladatok

PARTNEREK

A MESTER TANODA PARTNEREI

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

A SPORT-TEHETSÉGGONDOZÓ KÉPZÉS PARTNEREI

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, egyházmegyei 
iskolák

előadások, diák-tréningek 

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

Alsóvárosi Plébánia, Jezsuita Lelkészség, Felsővárosi 
Plébánia, Belvárosi Plébánia, Mórahalmi Plébánia

lelki- és közösségi programok helyszínei
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Társas érzelmi képességek nevelésben partner A kapcsolat tartalma, jellege

Cambridge, St Catharine’s College Girl’s Choir kórustalálkozó

Gerhardinum Líceum, Temesvár diákprogramok, közös megemlékezések

Karolina Gimnázium szalagavató bál, tánciskola, testvérosztályok

Alsóvárosi Ferences plébániai szegénykonyhája TESZI

Egyházmegyei Karitász 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, Adományosztó 
Önkéntes Csoport, Nappali melegedő

TESZI

Odu Fejlesztő Központ Gáspár Zoltán utcai Óvoda 
Játszóháza

TESZI

Regionális Esélyegyenlőség Egyesület TESZI

Szegedi Görög Katolikus Egyházközösség TESZI

Szegedi Ősz Idősotthon TESZI

Szegedi Zsidó Hitközösség Szeretetotthona TESZI

Dugonics Társaság, Dugonics Társaság Ifjúsági 
Tagozata

megemlékezés, ifjúsági programok

Csongrád Megyei Honismereti Egyesület honismereti tevékenység

A szellemi, intellektuális  
képességek nevelésében partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Somogyi- könyvtár helytörténeti témahét

Új zsinagóga helytörténeti témahét

A fizikai, gazdasági 
képességek nevelésében partner

A kapcsolat tartalma, jellege

Vadaspark természettudományos témahét

Fűvészkert természettudományos témahét

A 2017-2018. TANÉVRE  
BEÍRATKOZOTT TANULÓK
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A 2017-2018. TANÉVRE  

BEÍRATKOZOTT TANULÓK

Hatévfolyamos, természettudományos orientációjú képzés
Osztályfőnök: Boldog Zoltán

Fábián Bernát Fülöp Dorottya Dóra Gera Dorottya Kata Hódi Petra

Berta Bendegúz Bodnár Bence Bohata Simon András Deda Noémi Brigitta

Kakuszi Vanda Kovács Anna Kovács Hédi  Lassú Melinda

Horváth Bence Attila Horváth Cintia Jánovszki László Jusztin András

Balogh Patrícia Vanda Barta Alexandra Éva Besesek Édua Borbás Bálint Imre

Ács-Sánta Jázmin Ale Izabella Bakó Amadé Bálint Béla

Hidegkuti Ádám Horváth Hunor Jáger Viktória Eszter Kiss Botond

Egedi Tamás Márton Finsztál Janka Gulkai Janka Flóra Halmai Kíra Renáta
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Mészáros Zsófia Gréta Mindszenti Gergő Molnár László Tamás Nedelkovics Nándor Vata

Koltai Anna Sára Kothencz Bertalan László Kinga Teréz Medgyes Anna

Oroján Zsombor Tibor Pécz Ágota Suták Gergő Péter Szabó Zsombor Imre

Szalárdy Réka Szeles Bence Domonkos Tótpözsi Márk Vigyikán Zorka
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Zsiga Gréta Zsoldos Dávid

9. b Négyévfolyamos általános képzés
Osztályfőnök: Dékány Zoltán

Gáspár Zsófia Luca Kertész Laura Evelin Monostori Dorina

Bazán Botond Bogdán Tímea Buknicz Luca

Papp Kende Papp Vidor Szabó Diána Szelina Szarka Dominika Anna

Flosznik Dénes Gyula

Fóris Márton
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Bálint Kamilla Chabrecsek Albert Döbör András Pál Farkas Antónia Izabella

Széll Soma Szencz Eszter Tóth Panna Zoltai Máté

Gál Eszter Hegedűs András Márk Hudák Anna Ivánkovits Marcell

9. b Négyévfolyamos emelt óraszámú angol képzés
Osztályfőnök: Dékány Zoltán

Matovics Roxána Németh Hanna Repák Dárius
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Farkas Anna Feczák Zsolt Fejes Bianka Dóra

Bálint Ákos András Bálint Bence Boronkai Fruzsina
Czellár Botond

Csizmazia Barnabás Botond

9. c Sport tehetséggondozó osztály
Osztályfőnök: Kovács István Ferenc

9. b Négyévfolyamos emelt óraszámú német képzés
Osztályfőnök: Dékány Zoltán

Schell Tamás Szabó Réka

Bukosza Márk Hódi Mirella Virág Katona Petra Mária
Lukács Áron

Sághy Szabolcs
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Markovics Levente Márk Molnár Adrienn Judit Molnár Imre Dániel Muráti Márk Szilárd

Gárgyán Ádám Gulyás Zoltán Juhász Laura Kohonitz-Turbók Róbert

Nagy Fruzsina Rebeka Nagy Kende József Nagy Máté Nagy Norbert Lajos

Pakó Beatrix Sándor Péter Segura-Baranyai Dániel Sojka Maya Tamara
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Szalma Kanapriya Szekeres Réka Szombathelyi Ildikó Szőke Ákos

Takács Regő Zoltán Varga Réka Szandra Zahorán Flóra Zombori Evelin Eszter

Becsatlakozók

Szélpál István Dominik 10. c
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12. a

Balogh Bence Vasvári Pál 
Informatikai Szakgimnázium szoftverfejlesztő

Balogh Dénes BGE pénzügy és számvitel 
angol nyelvű szak

Baranyi Dávid SZIE-ÉTK  biomérnök

Boga Szabolcs NKE-ÁKK  közigazgatás szervező szak 

Csíkos Barna SZTE-BTK  szociológia

Dabis Máté BME-VIK  villamosmérnöki szak

Fábián Gellért SZTE-ÁOK  orvos

Horváth Ádám Déri Miksa Szakgimnázium  
és Szakközépiskola  mechatronikai technikus

Józsa Levente PAE-GAMF  járműmérnöki szak

Kaszper Boldizsár BME  vegyészmérnöki szak

Kovács Dénes Vasvári Pál Informatikai 
Szakgimnázium  pénzügy-számvitel

Körmendi Zoltán SZTE-TTK  történelem-magyar tanári szak

Lassú Botond SZTE-TTIK  programtervező informatika

Merlák Zoltán SZTE-GTK  gazdálkodás és menedzsment szak

Nagy Csongor GFHF, piarista prenoviciátus  teológia prenoviciátus

Novák Ádám Ferences Rend Budapest noviciátus 

Papp Bence SZTE-BTK  magyar szak

Ritka József pilótának tanul Németországban, egyelőre  
légiutas-kísérő képzésen vesz rész 

Rusz Gergő OE-BDGK  biztonságtechnikai mérnöki szak

Szabó Zsolt SZTE-TTIK  kémia

Szatmári Keve UK, Cardiff 
University of South Wales  BSc Hons Sound Engineering

Tóth-Horgosi Gergely SZTE-GTK  Gazdálkodás és menedzsment szak

Valkony Regő NKE-NETK  nemzetközi igazgatás

Továbbtanulási eredmények
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12. b

Aleksza János GFHF kispap

Bánfi Kristóf Kevin SZTE-GTK gazdálkodás és menedzsment

Berta Orsolya Piroska SZTE-JGYPK tanító

Czékus Tünde Brigitta SZSZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium általános ápoló

Détári Kálmán Alex SZTE- TTIK fizikus

Dóbé Luca nincs adat

Fazekas Gábor SZTE-TTIK fizikus

Godáts Nóra SZTE-JGYPK tanító

Ivánkovits Ádám SZTE-TKK angol-magyar

Kakuszi Sára Laura SZTE-TKK angol-spanyol

Kertész-Farkas Dóra SZSZC Kőrössy József Szakgimnázium Békéscsaba NB – I.

Király Krisztina SZSZC Hansági Szakközépiskola cukrász

Kocsis Levente Máté BME-GPK energetikai mérnök

Kolárszki Dóra SZIE élelmiszermérnök

Krajkó Fanni SZTE-JGYPK televíziós műsorkészítő

Maróti Enikő sportedző

Mikuska Bence Tibor Szent Benedek Gimnázium és Szakközép-
iskola és School of Business sportedző 

Mikuska  
Krisztián József SZTE-TKK angol-német 

Nagy Eliza Kitti nincs adat

Nagy Fanni Vivien SZSZC Móra Ferenc Szakgimnázium fodrász

Németh Vilmos SZTE- TTIK kémia szak

Ocskó Katalin SZSZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium ápoló

Papp Gábor András SZTE -ÁJK politikatudományok

Patik Ádám SZSZC Gábor Dénes Szakgimnázium környezetvédelem

Rácz Levente nincs adat

Sebők Fruzsina Alexandra SZSZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium fogászati asszisztens

Tanács Diána Szegedi Rendészeti Szakközépiskola rendőr

Tapodi Krisztián GFHF kispap

Telek Ákos SZTE-MK gépészmérnök
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12. b

Tóth Tivadar SZTE-GTK pénzügy-számvitel

Tóth Zsanett GFHF hittanár

Tóth Zsófia SZTE-ETSZK dentálhigiénikus

Vékony Vivien SZTE-TTIK mérnökinformatika

12. c

Behán Ábel SZTE-TTIK molekuláris bionika mérnök

Bondár Dóra fodrászversenyző/ munka

Csonka Erik Szegedi Rendészeti Szakgimnázium rendőr

Farkas Tamás Ádám épületgépész

Fejes Gábor nincs adat

Gedó Benjámin Martin munka

Hunyadkürti Diána kisgyermekgondozó-nevelő

Kecskés Balázs SZTE-JGYPK atlétika-edző szak

Lászka Gergő György SZTE-MK vidékfejlesztési agrármérnök

Magyar Tamás nincs adat

Mészáros Patrik Róbert SZTE-TTIK programtervező informatikus

Mitrik László GRUNDFOS Tatabánya KC kézilabdázó

Nagy Gergő munka

Oravecz Máté István SZTE-JGYPK sport és rekreáció

Piri Balázs Gábor nincs adat

Pók Imre Gábor Dénes Szakgimnázium logisztika és szállítmányozás

Rádóczi Dávid nincs adat

Szamos István Vilmos SZTE-TTIK programtervező informatikus

Szeri Levente munka

Szikora Tamás Zsolt bártenderi és felszolgáló tanfolyam

Sztán Anna SZTE-JGYPK rekreáció szervezés és egészségfejlesztés

Szűcs Attila SZTE-JGYPK sport és rekreáció szervezés

Ujvári Martin fitness wellness 

Urbán Balázs EKE-VMI tervezőgrafika


