
ÉVKÖNYV
2017  2018

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM



Dugonics András Piarista Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

ÉVKÖNYV
A 2017/2018-as tanévről

az iskola alapításának 297. évében
a gimnázium 255. tanévében

az újraalapítás 27. évében

kiadja
Jusztinné Nedelkovics Aliz

igazgató
Szeged, 2018



Szerkesztő: Boldog Zoltán és Szalóki Noémi
Műszaki szerkesztő: Káprai Tamás

Tartalomjegyzék

Ki drónnal száll fölébe – előszó ............................................................................7

Képes adattár ...........................................................................................................9

A tanulók statisztikai adatai ......................................................................9

Tanárok adatai ...........................................................................................11

A vezetői csapat .........................................................................................14

Osztályfőnökök és nem pedagógus dolgozók .......................................15

Osztálynévsorok, osztályfotók ................................................................16

A tanév krónikája .................................................................................................30

Tanév végén jutalmazott tanulók, versenyeredményeink ...................74

Sportsikereink ...........................................................................................78

Az Alapfokú Művészeti Iskola versenyeredményei ..............................88

Osztálykirándulások .................................................................................90

Nyári túrák ................................................................................................98

Továbbtanulási eredmények ..................................................................102

Itt végeztük a TESZI-t ............................................................................104

Közösségeink .......................................................................................................110

A diákönkormányzat ..............................................................................110

A diákszínpad ..........................................................................................111

Kalazancius Mozgalom ..........................................................................112

A kollégium .............................................................................................114

Piarista Ifj úsági Találkozó ......................................................................116

Sítúra ........................................................................................................120

Piár Futár és Szülők iskolája ..................................................................124

Munkaközösségeink ...............................................................................125

Matematika-fi zika-informatika munkaközösség ...............................125

Idegen nyelvi munkaközösség ..............................................................127

Történelem munkaközösség ..................................................................129

Magyar munkaközösség ........................................................................131

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium .............................................133



Szerkesztő: Boldog Zoltán és Szalóki Noémi
Műszaki szerkesztő: Káprai Tamás

Tartalomjegyzék

Ki drónnal száll fölébe – előszó ............................................................................7

Képes adattár ...........................................................................................................9

A tanulók statisztikai adatai ......................................................................9

Tanárok adatai ...........................................................................................11

A vezetői csapat .........................................................................................14

Osztályfőnökök és nem pedagógus dolgozók .......................................15

Osztálynévsorok, osztályfotók ................................................................16

A tanév krónikája .................................................................................................30

Tanév végén jutalmazott tanulók, versenyeredményeink ...................74

Sportsikereink ...........................................................................................78

Az Alapfokú Művészeti Iskola versenyeredményei ..............................88

Osztálykirándulások .................................................................................90

Nyári túrák ................................................................................................98

Továbbtanulási eredmények ..................................................................102

Itt végeztük a TESZI-t ............................................................................104

Közösségeink .......................................................................................................110

A diákönkormányzat ..............................................................................110

A diákszínpad ..........................................................................................111

Kalazancius Mozgalom ..........................................................................112

A kollégium .............................................................................................114

Piarista Ifj úsági Találkozó ......................................................................116

Sítúra ........................................................................................................120

Piár Futár és Szülők iskolája ..................................................................124

Munkaközösségeink ...............................................................................125

Matematika-fi zika-informatika munkaközösség ...............................125

Idegen nyelvi munkaközösség ..............................................................127

Történelem munkaközösség ..................................................................129

Magyar munkaközösség ........................................................................131

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium .............................................133



7

Ki drónnal száll fölébe

Rendalapítónk, Kalazanci Szent József 400. születésnapjával kezdtük iskolánk 255. tanévét. 
Ez adott lendületet a mozgalmas nyár után, hogy belevágjunk a tanévbe, a közös munkába, 
hogy tanárok és diákok együtt, egymást segítve járjuk az ő útját – Kalazanci álmának meg-
valósítása felé.

A jelen forgatagában az előző tanévre visszagondolva egy gomolygó, színes massza jelenik 
meg előttem. Egy évkönyv a színes gombolyagot újra szálakra bontja. Előbukkannak belőle 
események, arcok, találkozások. A képeket nézve felidéződnek a hangok is, az iskola alapmo-
raja, a csengő, a lábdobogás és a kacagás. 

Egyik kedvenc képem a 400. év emlékére készült drónos felvétel. Együtt, egy pályán. Fölé 
kell szállni, el kell távolodni, hogy mindenki látszódjon, hogy együtt tudjunk megjelenni. 

Valahogy így keltjük újra életre az elmúlt évet is. Kicsit csalunk is, kicsi photoshop is belefér 
– hisz a számunkra fontosat, a szépet, az emlékezésre érdemest tesszük csak az évkönyvbe, 
segítve, hogy a karcok és harcok feledésbe merüljenek. És az idő már nem napokban, hetek-
ben, hanem csak találkozásokban mérhető.

Zsebekben rejtőző kincsek keresésére hívtam ebben a tanévben a diákjainkat. Végiglapozva
ezt az évkönyvet közösségünk hétköznapjainak és ünnepeinek kincseiből szemezgethet az 
olvasó. Köszönet a Jóistennek a diákjainkért, akik lehetővé teszik, hogy hivatásunknak él-
jünk ebben az iskolában. Köszönet a szülőknek, hogy ránk bízták gyermeküket. És köszönet 
a kollégáknak, akikkel együtt dolgozunk, hogy a diákjainkat nevelve jobbá tegyük a világot.

Jusztinné Nedelkovics Aliz
igazgató
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A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI

Az iskola tanulói

Tanulók létszáma
Gimnázium 442
Ebből hatosztályos 187
Ebből négyosztályos 255
Négyosztályosból sport-tehetséggondozó 116
Alapfokú művészetoktatás 245
Kollégium 58

  
A gimnázium tanulói

A gimnázium tanulói közül
SNI 12
BTMN 12
Hátrányos helyzetű 2
Halmozottan hátrányos helyzetű 1
RGYK 11
Tartósan beteg 18
Három- vagy többgyermekes családból származik 135

KÉPES 
ADATTÁR


