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„Keresni – örömöt lelni benne – építeni”
Iskolánk 256. tanévét Pedro Aguado generális atya � atalokhoz szóló üzenetével indítottuk: 

„Isten számol a � atalokkal, és várja tőlük az életet. Feleleteket, hivatást, munkát, elköteleződést, 
örömöt vár tőlük.” Arra hívtam a közösségünket, hogy az Iskolánk legyen ez a hely: a keresés, 
az öröm és az építkezés helye. Tudtuk, hogy ez a munka erőfeszítésekkel jár, nem lesz minden 
tökéletes, de egy közösségben leszünk.A Piarista Ijfúsági Szinódust idéztük: „Veled több”.

Egy eseményekben és programokban gazdag, több szempontból is rendkívüli tanév emlékeit 
tartjuk a kezünkben. Hisz egy káptalani éven vagyunk túl, amikor is nemcsak egy tanévet, ha-
nem egy négyéves ciklust is zártunk. A rend működésének négyéves lüktetése az iskolában is 
megjelenik, bár a diákok kevésbé, a tanárok jobban érzékelték ezt. 

A piarista karizma, amelyet Kalazanci Szent József ránk hagyott, egy közösségbe hív minket. 
Arra hív benneteket is tanárként, diákként, szülőként, hogy – ki-ki a maga módján – találja 
meg a Szentlélek segítségével azt a formát, amellyel a piarista világhoz csatlakozik. Köszönet 
mindazoknak, akik ebben a négy évben jelen voltak – tanároknak és minden munkatársnak –, 
akik együtt, saját munkakörükben helytállva segítették az iskolában folyó munkát.

Az évkönyvet lapozgatva poroljuk le az emlékeket, idézzük fel a szépet, az örömöt, a küzdel-
meket, a mi valóságunk pillanatait!

Ne feledd: „Veled több!” 
„Nem tökéletesek vagyunk, hanem együtt.”

Jusztinné Nedelkovics Aliz
igazgató
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A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI

Az iskola tanulói

Tanulók létszáma
Gimnázium 446
Ebből hatosztályos 192
Ebből négyosztályos 254
Négyosztályosból sport-tehetséggondozó 119
Alapfokú művészetoktatás 270
Kollégium 53

  
A gimnázium tanulói

A gimnázium tanulói közül
SNI 15
BTMN 7
Hátrányos helyzetű 2
Halmozottan hátrányos helyzetű 0
RGYK 7
Tartósan beteg 25
Három- vagy többgyermekes családból származik 136
Egyedül neveli a szülő, nagycsaládosok 5

KÉPES ADATTÁR
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