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– akikre különösen büszkék vagyunk – 
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1. Akikre különösen büszkék vagyunk… 
 

A tizenkettedikes osztályzó konferencia felemelő pontja, amikor a magatartás-szorgalom-tantárgyi 
dicséretek után olyan diákok díjait szavazza meg a nevelőtestület, akiket példaként állíthatunk a többi-
ek elé. Rájuk különösen büszkék vagyunk… 

 
A KALAZANCIUS ÉRMET, a Piarista Rend magyarországi működésének 300 

éves jubileuma alkalmával 1942-ben alapított díjat, olyan tanuló kaphatja, aki példamutató 
jellemű, a gimnáziumi évek alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt ért el, osztályközösségében pedig 
építő és megbecsült volt. A díjat a tanári kar konszenzusos felterjesztése alapján a 
Tartományfőnök Úr ítéli oda. 

 

MORVAI  
GÁBOR 
(12.b) 

 

Gimnáziumi tanulmányai alatt végig kitűnt tanulmányi 
eredményeivel, emellett az osztályközösség meghatározó 
tagja, az osztályprogramok egyik szervezője és fellépője 
volt. Mind a hat tanév végén nevelőtestületi dicséretben ré-
szesült kiváló tanulmányi munkájáért és példamutató köte-
lességteljesítéséért. Az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny döntőjében történelem tantárgyból 7. helyezést ért 
el. Az iskolai kosárlabdacsapat csapatkapitányaként a sport-
pályán éppúgy méltóképpen képviselte a Piarista Gimnázi-
umot, ahogy ösztöndíjaként Kanadában. 

 
A SÍK SÁNDOR DÍJAT 1964-ben egy hálás öregdiákunk alapította, hogy Sík 

Sándornak, a magyar piarista diákok önzetlenszívű atyjának emlékét megörökítse. A Sík 
Sándor díjat olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű és szorgalmú; osztályában közösségi 
munkát végző és megbecsült volt. 
 

VELKEY 
VINCE 
(12.a) 

 
 

A 6 éves gimnáziumi páyafutása alatt végig jeles tanuló volt. Ki-
emelkedő tanulmányi teljesítménye mellet a tehetséges fiúkat moti-
válta és inspirálta a jobb teljesítmény elérésére. Jellemével kiegyen-
súlyozott példaképet állított a tehetség kamatoztatása és a közös-
ségben való szerepvállalás megfelelő mértéktartásával. Az iskola 
életében több színtéren szerepet és feladatot is vállalt. Tagja volt 
több évig az énekkarnak és az AVK szakkörnek is. 12-esként angol 
nyelvű matematikai versenyfeladat szakkört tartott a 11. és 12. év-
folyamosoknak. Utolsó két évben 4-4 tárgyból indult az OKTV 
versenyeken, ahol matematika és latin nyelvből mindkétszer a dön-
tőbe jutott. Tanulmányait a King's College - University of Camb-
ridge-en folytatja. 

EGRESSY 
JÁNOS 
(12.a) 

 
 

A 6 éves gimnáziumi pályafutása alatt végig jeles átlagú ta-
nuló volt. Az osztály életében több szerepet és feladatot is 
vállalt. A szalagavató program érdemi szervezését ő koordi-
nálta, valamint a ballagási tabló is az ő ötlete és keze mun-
kája. Tagja volt több évig az AVK szakkörnek is. 11-esként 
a Magyar nyelv OKTV győztese lett. (Az utolsó két fordu-
lóban 100-100%-os eredménnyel.) 12-esként a Latin nyelv 
OKTV döntő első 10 helyezettje közé jutott. A Magyar 
Nyelvészeti Diákolimpia csapat tagja volt 2017-ben. Vissza-
fogott és intelligens jellemével az egész osztályban elismert 
és elfogadott személy volt. 
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ISKOLA EMLÉKÉREMMEL tüntetjük ki azt a végzős diákot, aki a piarista közösségért 
áldozatos munkát végzett. 

 

DESSEWFFY 
DOMONKOS 
(12.a) 

 
 

PIGLER 
DONÁT 
(12.a) 

 
 

Gimnáziumi évei alatt végig jeles átlagú tanuló volt. 
Különösen a természettudományos területen – azon 
belül is a fizika tudománya – nyújtott kiemelkedő 
eredményei voltak példaértékűek. Jellemében csen-
des, szabálykövető, visszahúzódó, de szorgalmas és 
megbízható. A Piaristák az űrben és a ESA CanSat 
projektek egyik fő motorja, valamint saját projektjei-
vel a BME innovációs fejlesztések elismert és kitün-
tetett diákja. Tagja volt több évig az énekkarnak is. 

Gimnáziumi évei alatt végig jeles átlagú tanuló volt. A 
versenysport mellett példaértékű szorgalmával mind-
végig kiemelkedő eredményeket ért el, különösen a 
matematika és latin nyelv területén. Az osztályközös-
ség megbecsült tagjaként a közösségi programokon is 
aktívan részt vett. 

SZÉKELY 
GYÖRGY 
(12.a) 

 

TOMKA 
BENEDEK 
DONÁT 
(12.b) 

 
Gimnáziumi évei alatt végig jeles átlagú tanuló volt. 
Különösen a földrajz tudomány területén elért ki-
emelkedő eredményei voltak példaértékűek. (Több 
országos verseny döntőse volt.) A tanulmányokban 
leszakadó diákok korrepetálásában és motiválásában 
jelentős szerepet vállalt. Szabálykövető és megbízha-
tó magatartásával példaértékű tagja volt az osztálykö-
zösségnek. 

Kitűnő tanulmányi eredményei és példás magatartása 
mellett az iskolai rendezvények műszaki lebonyolítá-
sában is segítséget nyújtott. A Piaristák az űrben bal-
lonkísérlet egyik résztvevőjeként tovább öregbítette a 
Piarista Gimnázium hírnevét. 

 
Az egyes szaktárgyi területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzős diákokat oklevéllel tüntet-
jük ki. 
 

EGRESSY  
JÁNOS 
(12.a) 

 

A Humán tudományok  
– különösen a Magyar és a Latin nyelv − területén 
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. 
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MORVAI 
GÁBOR 
(12.b) 

 
 

A Humán tudományok  
– különösen a Történelem – területén és 
a Sportok 
– különösen a kosárlabda sportág – területén nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményéért. 

URBÁN 
VINCE 
(12.a) 

 
 

A Humán tudományok  
– különösen a Magyar irodalom − területén nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményéért. 

VELKEY  
VINCE 
(12.a) 

 
 

A Humán tudományok  
– különösen a Latin nyelv – területén, és 
A Természettudományok 
– különösen a Matematika – területén nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért. 

CSEH 
DOMONKOS 
(12.a) 

 
 

A Természettudományok 
– különösen a Csillagászat – területén nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért. 

DESSEWFFY  
DOMONKOS 
(12.a) 

 
 

A Természettudományok 
– különösen a Fizika – területén nyújtott kiemel-
kedő teljesítményéért. 
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ILLYÉS 
ANDRÁS 
(12.a) 

 
 

A Természettudományok 
– különösen a Biológia – területén nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért. 

MÁTÉ 
CSABA 
(12.a) 

 
 

A Természettudományok 
– különösen a Földrajz – területén nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért. 

SZÉKELY 
GYÖRGY 
(12a) 

 
 

A  Természettudományok 
– különösen a Földrajz – területén nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért. 

KÖRÖSHEGYI 
BENEDEK 
(12.a) 

 
 

A Művészetek  
– különösen a zene – területén nyújtott kiemelke-
dő teljesítményéért. 

TAKÁCS 
TAMÁS 
MÁRK 
(12.a) 

 
 

A Sportok  
− különösen a kosárlabda sportág – területén 
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.  
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2. Eredmények 

a. Országos és nemzetközi versenyek 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY (OKTV) 
FIZIKA 3. hely − Svastits Domonkos 11.b − tanára: Chikán Éva 
TÖRTÉNELEM  7. hely − Morvai Gábor 12.b  − tanára: Bán Róbert 
LATIN  7. hely − Velkey Vince 12.a   − tanára: Kormos Zoltán 
LATIN  9. hely − Egressy János 12.a  − tanára: Kormos Zoltán 
SPANYOL 17. hely − Jakab Levente 11.a  − tanára: Pálfi Eszter 
MATEMATIKA  19. hely − Svastits Domonkos 11.b − tanára: Kiss Gergely 
LATIN 20. hely − Hargittay Levente 11.b − tanára: dr. Acél Zsolt 
LATIN 21. hely − Szathury Márk 11.b  − tanára: dr. Acél Zsolt 
BIOLÓGIA  23. hely − Bohus Gyula 11.b   − tanára: dr. Müllner E. 
MATEMATIKA  24. hely − Velkey Vince 12.a   − tanára: Urbán János 
FÖLDRAJZ 29. hely − Székely György 12.a  − tanára: Bán Róbert 
MATEMATIKA  32. hely − Telbisz Csanád 11.a  − tanára: Kiss Gergely 
BIOLÓGIA  33. hely − Illyés András 12.a   − tanára: dr. Müllner E. 
MATEMATIKA  46. hely − Wochna András 11.b  − tanára: Kiss Gergely 
MATEMATIKA  48. hely − Lelkes Zoltán 11.b   − tanára: Kiss Gergely 

SZILÁRD LEÓ ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY 
1. hely   Marx György Vándordíj (csapatverseny)− tanár: Chikán Éva 
    Lipovics Dániel, Illyés András, Telbisz Csanád, Svastits Domonkos 
3. hely   Lipovics Tamás Dániel 10.a − tanárai: Chikán Éva, Moór István 
6. hely   Illyés András 12.a − tanára: Chikán Éva 
7. hely   Telbisz Csanád Ferenc 11.a − tanára: Chikán Éva 
14. hely  Svastits Domonkos 11.b − tanára: Chikán Éva 
17. hely  Kádár Barnabás 11.a − tanára: Chikán Éva 

ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS VERSENY 
Fizika különdíj  Dessewffy Domonkos 12.a − tanára: Horváth Gábor 
a "saját készítésű plazmahangszóró" c. pályamunkájáért 

JEDLIK ÁNYOS ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY 
Arany minősítés   Szőke-Brandt Áron 8.a − tanára: Chikán Éva 
Bronz minősítés   Babai András 8.a − tanára: Chikán Éva 
Bronz minősítés   Csenger Nándor 8.a − tanára: Chikán Éva 
IV. hely     Villám Barna Fülöp, Bóné Márton 8.a; Szilágyi Máté,   

        Végső Dávid 8.b − tanáruk: Chikán Éva 

ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 
Ezüst minősítés  Szőke-Brandt Áron 8.a – tanára: Chikán Éva 

ABACUS PONTVERSENY 
Fizika, 7. hely   Gulyás-Balla Márk 7.a − tanára: Futó Béla 

ARANY DÁNIEL MATEMATIKAVERSENY 
51. hely    Faller András 9.b – tanára: Kiss Gergely 
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52. hely    Stier Máté 9.a – tanára: Kiss Gergely 

VARGA TAMÁS MATEMATIKAVERSENY  
33. hely Szilágyi Máté 8.b − tanára: Urbán János 
49. hely Szőke-Brandt Áron 8.a − tanára: Urbán János 
70. hely Babai András 8.a − tanára: Urbán János 
70. hely Bóné Márton 8.a − tanára: Urbán János 
81. hely Perczel Jakab 8.b − tanára: Urbán János 

KALMÁR LÁSZLÓ ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY 
22. hely Perczel Jakab 8.b − tanára: Urbán János 

BUGÁT PÁL TERMÉSZETISMERETI VETÉLKEDŐ 
Döntős: Kádár Barnabás, Rein Péter, Telbisz Csanád (11.a) – tanáruk: dr. Müllner E. 
Döntős: Bodó Barnabás, Bohus Gyula, Szigeti Péter (11.b) – tanáruk: dr. Müllner E. 

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZVERSENY  
3. hely Varga Olivér 12.b − tanára: Bán Róbert 

FÖLDGÖMB NEMZETKÖZI KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZVERSENY  
6. hely Máté Csaba 12.a − tanára: Bán Róbert 

INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE 
Országos forduló, 1. hely: Szabó Márton, Szathury Márk 11.b − tanáruk: Farkas 

Zsófia (a nemzetközi döntő 2018. júliusában, Freiburgban) 

NEMZETKÖZI ARPINOI CICERO-VERSENY 
Döntő − B csapat − Szathury Márk 11.b − tanára: Dr. Acél Zsolt 
Döntő − A csapat − Hargittay Levente 11.b − tanára: Dr. Acél Zsolt 

WORLD CHILDREN'S PICTURE CONTEST 
"Honorable mention" Rácz Balázs 8.b − tanára: Nyitrai Péter 

ORSZÁGOS RAJECZKY BENJÁMIN VERSENY 
Kiemelt Arany és Arany minősítések Énekkarunk − tanára: Melegh Béla 
Kiemelt Arany minősítés     Turú András 10.a 
Arany Minősítés        Boldizsár Botond 11.b 

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 
Röplabda, B kategória  6. hely: Joós András, Nemes Botond, Martos  
         Domonkos, Takács László, Tirczka Barnabás, Tóth  
         Gellért, Varga Balázs 11.a; Urbán Balázs 9.b 
Kardvívás, csapat:    1. hely: Kis-Tamás Bence 9.a, Kis-Tamás Levente  
         11.a, Máttyus Sebestyén 10.a, Szabó Márton 11.b 
Ergométer       1. hely: Schreiber Attila 9.a  
Evezés, kétpár     2. hely: Gödölle Pál 9.a, Varga Koppány 10.a 
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b. Regionális / fővárosi versenyek 

KATOLIKUS ISKOLÁK KÁROLY IRÉNEUSZ FIZIKAVERSENYE 
1. hely (egyéni feladatmegoldás, III. kcs.): Illyés András 12.a – tanára: Chikán Éva 

ÖVEGES JÓZSEF EMLÉKVERSENY (TATA) 
3. hely: Pollner Zsigmond 9.b – tanára: Chikán Éva 

DUGONICS ANDRÁS KATOLIKUS MATEMATIKAVERSENY 
1. hely: Babai András 8.a – tanára: Urbán János 
4. hely: Szőke-Brandt Áron 8.a – tanára: Urbán János 
7. hely: Bóné Márton 8.a – tanára: Urbán János 
8. hely: Szilágyi Máté 8.b – tanára: Urbán János 
9. hely: Csenger Nándor 8.a – tanára: Urbán János 

TAKÁTS SÁNDOR TÖRTÉNELEM VERSENY 
6. hely:  Piarista Sárkányos Lovagrend csapat (Balla Ákos, Bezák Olivér, Radnics  
   Levente 8.a, Kovács Márk 8.b) – tanáruk: Kormos Zoltán 

„KALAZANCIUS CSODÁI” – PIARISTA ISKOLÁK MŰVÉSZETI PÁLYÁZATA 
Arany (plasztika kat.): Fejér Balázs 12.a 
Ezüst (általános iskolás kcs.): Kiss-Komjáthy Andor 8.a 
Ezüst (gimnazista kcs.): Wettstein Márk 10.a 
Ezüst (plasztika kat.): Czuczor Domonkos András 8.a 
Bronz (általános iskolás kcs.): Győri Ádám 8.b 
Bronz (gimnazista kcs.): Boros Boldizsár 11.a 
Bronz (plasztika kat.): Szőke-Brandt Áron 8.a 

REGIONÁLIS SPORT CSAPATVERSENYEK 
„B” kategóriás Röplabda Diákolimpia Budapesti Döntő    1. hely 
„A” kategóriás Röplabda Diákolimpia Budapesti Döntő    2. hely 
Budapesti Amatőr Diákolimpia (kosárlabda, IV. kcs.)     2. hely 
Budapesti Amatőr Diákolimpia (kosárlabda, VI. kcs.)     5. hely 
Orsz. Amatőr Diákolimpia Budapesti Döntő (kosár, VI. kcs.)   2. hely 
Bp. XI. kerületi kosárlabdabajnokság (V. kcs.)       4. hely 
Budapesti B33 kosárlabdatorna (V-VI. kcs.)        16 közé 

KIDS VERSENYEK 
Kardvívás (V. kcs.)  1. hely: Kis-Tamás Bence 
        3. hely: Máttyus Sebestyén 
Kardvívás (VI. kcs.)  1. hely: Szabó Miklós 
Ergométer (IV. kcs.)  3. hely: Babai András 
Ergométer (V. kcs.)  1. hely: Varga Koppány 
        3. hely: Arató Gábor 
        csapat 1. hely: Arató Gábor, Gödölle Pál, 
        Göncz Bertalan, Varga Koppány 
Kispályás labdarúgás  4. hely: Pintér Artúr, Urbán Balázs, Dunay 
        Benedek, Juhász Márton, Werner András, Őri  
        Hunor, Trauttwein Péter, Gregor András (V. kcs.) 
Kötélhúzás     4. hely 
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c. Iskolai versenyek 
HÁZI BAJNOKSÁGOK 

TAVASZI KISPÁLYÁS FOCI BAJNOKSÁG 
alsósok: arany −  
felsősök: arany −  
   
TANÁR-DIÁK FOCIMECCS 

győztes: tanárok  
 
TAVASZI KOSÁRBAJNOKSÁG 
alsósok: arany − 9.b  
felsősök: arany − 11.b 
 

HÁZI VERSENYEK 

ISKOLAI VERSMONDÓ VERSENY 
I.kategória 
1. hely: Kóródi Márton 9.b 
2. hely: Mudra Milán 7.b 
3. hely: Krúdy Sebestyén 7.b 
 
II. kategória 
1. hely: Maróth Márton 10.b 
2. hely: Krúdy Kristóf 10.b 
3. hely: Illényi János 11.a 
 
Különdíj „a kötelező vers egyéni értelmezéséért és kiemelkedő előadásáért”:  
Liber Ágoston 11.a 
 
ISKOLAI METAFORAVERSENY 
 
1. helyezettek: 
Dudás Márk 10.a 
Nyiri Dániel 10.b 
Nagy Kristóf 8.b 
 
2. helyezettek: 
Wettstein Márk 
Búza Botond 
 
3. helyezettek: 
F. Tóth Gergely 
Koltai Álmos 
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HÁZI ANGOLVERSENY KIEMELT DOLGOZATAI 
 

“Halt the whistle!”  
Our story begins in the North-English town of Haltwhistle, and is about the 

origin of its name. 
Back before the invention of the steam engine, everything was transported 

using horses. However, in Haltwhistle people used donkeys for this reason and so, 
naturally, the donkey industry was thriving. But times change, and a new entrepre-
neur wanted to revolutionize the means of transportation by bringing a fancy new 
steam powered trolley car into town. By Jove, did the trolley draw a lot of attent-
ion, mostly due to its iconic whistle that it used when it pulled up to a stop. On the 
other hand, the donkey industry shareholders were stunned that they were going 
out of business. Obviously, they could not allow to be made bankrupt by a boiler 
with a whistle. Under the slogan “Halt the whistle”, when the lights went out, they 
raided the trolley garage with torches and set fire to it. Everything burned down 
and the businessman who brought the trolley into town retired to obscurity, never 
to be heard from again. 

The status quo was restored, the whistle silenced, and thus the name 
Haltwhistle was born. 

Pfemeter Márton 10.b 
 
 

The enchanted electrician 
Once upon a time, in a big town, there was an honest electrician, called Sam.  
On a rainy day, his boss sent him to repair the lights of a house. When Sam 

arrived, he went in, and turned on his torch, because it was dark. In a big pot 
something was boiling, and an old ugly woman was sitting in front of it. As he was 
changing the bulb, he accidentally knocked off a saltcellar. The ugly woman said: 
“You knocked off my magic dust, so I must transform you.” The next second, she 
took out her magic wand, and converted Sam into a frog. The witch said: “You’ll 
have to stay this enchanted animal until your son hugs you and says: Jove.” 

Sam was really sad, because it took him three days to leap back to his home. 
His son was just landing with his parachute into a meadow of daffodils, just next 
to his frog-father. The young man was a little bit short-sighted, so he looked into 
his binoculars and cried out: „You are the biggest frog I’ve ever seen. You must be 
the boss, so I call you Jove.” He hugged it dearly, and was very stunned when the 
frog transformed into his father. 

They lived happily ever after. 
Boros Boldizsár 11.a 
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3. Nevelőtestületi dicséretek 
 

Kiemelkedő tanulmányi munkájukért és / vagy példamutató kötelességteljesítésükért tan-
testületi dicséretet kaptak: 

Beniczky Tamás, Gulyás-Balla Márk, Páldi Botond Balázs, Varga Aurél Csaba, Varga 
Bálint Béla, Vibling Bendegúz Attila (7.a); Ghiurca Márk, Gödölle Dénes, Hegedűs 
Bence, Kincses Tamás, Stahl Zsigmond, Szövényi-Lux Gergely (7.b); Babai András István, 
Bezák Olivér Tibor, Bóné Márton, Branczik Benedek, Csenger Nándor, Janitsáry 
Ágoston, Kis Szabolcs Tibor, Magyari Zsombor, Novák Tamás, Rogán András Bercel, 
Szőke-Brandt Áron (8.a); Broczky István János, Győry Ádám, Kovács Márk, Nagy 
Kristóf, Perczel Jakab, Szilágyi Máté, Végső Dávid (8.b); Izsa Szabolcs Hunor, Kiss Domon-
kos Pál, Stier Máté András, Takács Imre (9.a); Bíró Zsombor, Faller András, Hunyár Ke-
néz Sebestyén, Jaczkó Sándor Gellért, Kiss Benedek Zoltán, Molnár János, Pollner 
Zsigmond Sándor (9.b); Dudás Márk, Lipovics Tamás Dániel, Trauttwein Péter Pál, 
Werner András Levente (10.a); Kiss Ágoston György, Kotschy Balázs Levente, Krúdy Kristóf 
György, Lengyel Domonkos Endre, Nyiri Dániel, Pályi Lőrinc, Pfemeter Márton Géza, Tomka 
Botond (10.b); Drobilich Benedek, Farkas Levente Örs, Jakab Levente, Kádár Barnabás, 
Martos Domonkos, Piller Botond Ákos, Telbisz Csanád Ferenc (11.a); Berky Bence Ti-
bor, Bodó Barnabás Tamás, Csanády Vince Mihály, Forián-Szabó Máté, Pázmány László 
Tádé, Szathury Márk Miklós, Végvári Domonkos Ferenc (11.b); Dessewffy Domonkos, Eg-
ressy János, Illyés András, Máté Csaba, Pigler Donát István, Székely György József, 
Velkey Vince István (12.a); Arató Márton, Dudás Ágoston, Eperjesi Levente, Iván 
Szabolcs Ferenc, Morvai Gábor, Tomka Benedek Donát, Werner Márton Benedek 
(12.b) 

 

Az egyes tantárgyakból szaktanári dicséretet kaptak 
7.a: Beniczky Tamás (mnyi, n, k, r), Gulyás-Balla Márk (mnyi, n, f, b, k), Melegh Bernát (mnyi, 

r), Páldi Boton (mnyi, m, f, k, b), Varga Aurél (m, b), Varga Bálint (mnyi) 
7.b: Beniczky Márton (n, r), Ghiurca Márk (m), Gödölle Dénes (mnyi, m, f, k, b), Hegedűs 

Bence (mnyi, m, n, b, k), Jaczkó Mátyás (mnyi), Kincses Tamás (mnyi, m, f, b), Stahl 
Zsigmond (r), Szalay Botond (m, f) 

8.a: Arató Kristóf (h, é), Babai András (l, m, f), Bezák Olivér (mnyi, a, h, t), Bóné Márton 
(mnyi, m, h, f), Botos Huba (h), Branczik Benedek (a, é, t), Czuczor Domonkos (r), 
Csenger Nándor (f), Janitsáry Ágoston (t), Kis Szabolcs (m, n, h, l, b, t), Kiss-Komjáthy 
Andor (r), Magyari Zsombor (mnyi, n, m, h, f, k, b, t), Pitter László (a), Radnics Levente 
(k, t), Rogán András (a, l, k), Szőke-Brandt Áron (l, m, h, f, k, b, r), Trönnberg-Révai Mi-
kael (a, r), Villám Barna (f), Zaránd Márk (l, k) 

8.b: Antók Etele (l, k, r), Broczky István (n, f, k, é), Gulyás Levente (a), Győry Ádám (n, b, r, 
t), Hernádi Bence (h), Jakab Attila (f), Nagy Kristóf (a, m, h, k, t), Perczel Jakab (m, é), 
Tömösvári Barnabás (r), Végső Dávid (a, m, l, f), Viola Gellért (é) 

9.a: Baráz Aba (r), Búza Botond (mnyi, a), Izsa Szabolcs (l, b, é, t), Kiss Domonkos (m, é), 
Simon Benedek (fr), Stier Máté (m, k, b), Takács Imre (t), Zaránd András (mnyi) 

9.b: Bíró Zsombor (k), Csiky Botond (f, b, k), Faller András (l, m, r), Fináczy Balázs (fr, r), 
Gazdag László (é), Greschik András Zsombor (k, r), Molnár János (é, l), Pollner Zsig-
mond (m, f, b, k) 

10.a: Benedek Zsombor (é), Dalmadi Bálint (k, b, t), Dudás Márk (mnyi, é, t), Forián-Szabó 
Miklós (t), Goschler Levente (b), László István (mnyi, h, t), Lipovics Tamás Dániel (mnyi, 
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h, f, k, b, n), Párkányi László (k, b), Stróbl Tamás (h), Takácsi-Nagy Bence (k, t), Trautt-
wein Péter Pál (h, k, n), Wettstein Márk (r) 

10.b: Antók Zerind (k, r), Kiss Ágoston (mnyi, n, m, h, f, k, é, r), Lengyel Domonkos (n), Mol-
nár Márton (a), Nyiri Dániel (l), Óvári Mihály (r), Pályi Lőrinc (m, f, n, r, t), Pfemeter 
Márton (fr, b, t), Sebők Hunor (b), Somogyi Farkas (l, b), Vannay-Skody Benedek (r) 

11.a: Baranyi Genaro (a), Boros Boldizsár (r), Drobilich Benedek (f, n), Farkas Levente Örs 
(b), Hugauf Dániel (n, a), Illényi János (é), Jakab Levente (m, s), Kádár Barnabás (f, b, é), 
Kis-Tamás Levente (f), Malczanek Donát (n), Martos Domonkos (m), Piller Botond (n, f, 
b, s), Telbisz Csanád (m, f, fr, b, é), Vitek Márk (a) 

11.b: Bodó Barnabás (r), Bodolai Bendegúz (r), Bohus Gyula (b), Csanády Vince (r), Fejér 
András (r), Hargittay Levente (l), Kerekes Márton (l), Lelkes Zoltán (m), Svastits Do-
monkos (m, f), Szathury Márk (n, l), Szigeti Péter (r), Szőke István (r), Wochna András 
(m, r) 

12.a: Borboly István (a), Dessewffy Domonkos (f), Egressy János (l, t), Illyés András (f, b), 
Máté Csaba (l), Pigler Donát (l, m, t), Székely György (m, b), Takács Tamás (te), Velkey 
Vince (l, m, f, t) 

12.b: Arató Márton (t), Kováts Keve (t), Morvai Gábor (t, m, te), Szalay Gergely (t), Tomka 
Benedek (f) 
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1. Énekkar 
 

A budapesti Piarista Gimnázium Kórusainak 
2017/2018. évi tevékenysége 

A. Az együttesek 

I. A Vörösmarty Diákkórus 
A tagok: Izsa Szabolcs, Kiss Domonkos*, Zaránd András 9.a, Belcsák Be-

nedek, Csapodi Mátyás, Fináczy Balázs, Hunyár Kenéz, Molnár 
János, Zsigmond Sebestyén 9.b Benedek Zsombor, Börcsök Ist-
ván*, Dudás Márk*, Fábián Ferenc, Pintér Artúr, Tímár István, 
Wettstein Márk* 10.a, Berszán Domonkos*, Gelley Koppány, 
Kiss Ágoston*, Kotschy Balázs, Maróth Márton*, Nyeste Ágos-
ton 10.b, Illényi János*, Kádár Barnabás*, Liber Ágoston*, Pour 
Domonkos, Telbisz Csanád* 11.a, Boldizsár Botond*, Csanády 
Vince, Fehér Márton*, Konta Csanád, Nagy Mátyás 11.b, Des-
sewffy Domonkos, Fehér Balázs, Győrfi Márton, Komesz Ró-
bert, Köröshegyi Benedek, Nagy Boldizsár 12.a, Galsa Balázs, 
Mándoki András, Morvai Gábor 12.b osztályos tanulók 

A *-al jelölt tanulók a Rajeczky Gregorián Verseny Ki-
emelt Arany Minősítést megszerző tagjai 

II. Az alsós énekkar 
A tagok: Bagi Péter, Beniczky Tamás, Bónis Miklós, Csanády Jeromos, 

Gulyás-Balla Márk, Kapolcsi-Szabó Botond, Maloschik Márton, 
Mazura Gábor, Melegh Bernát, Molnár Ákos, Sárbogárdi András, 
Török Fülöp, Varga Aurél, Varga Bálint, Wagner Andor 7.a, Ber-
nát Martin, Broczky Imre, Dabóczi Máté, Dudás Fülöp, Kincses 
Tamás, Legeza Álmos, Micsik Zsombor, Stahl Zsigmond, Tamás 
Vince 7.b, Arató Kristóf, Balla Dániel Ákos, Branczik Benedek, 
Csabai Zsigmond, Csenger Nándor, Csoboth-Róbert Mátyás, Ke-
rekes János, Major András, Trönnberg-Révai Mikael Péter 8.a, 
Boldizsár Kolos, Broczky István, Horti Csanád, Jakab Attila, Per-
czel Jakab, Szilágyi Máté, Szőnyi Gáspár, Viola Gellért 8.b osztá-
lyos tanulók 

B. A koncertek és a repertoár 

2017. szept. 16. Vass Bálint és Szabó Gábor piaristák örökfogadalma a Duna-parti Piarista 
Kápolnában 

 Műsor:  (a szertartás énekein kívül) 
   Palestrina: Bonus est Dominus 
2017. szept. 19. Oláh György Nobel-díjas öregdiákunk temetése a Fiumei Úti Sírkertben 
 Műsor:  (a temetési szertartás énekein kívül) 
   Menegali: Parce, Domine 
   Menegali: Jesu, salvator mundi 
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2017. szept. 30. Vass Bálint, Szabó Gábor és Molnár Lehel piaristák diakónus-szentelése a Váci 
Piarista Templomban 

   (a szertartás énekein kívül) 
   Palestrina: Bonus est Dominus 
2017. október 6. Kodály-koncert a KPI 20. évfordulója alkalmából a Nemzeti Színházban 
 Műsor:  Orazio Vecchi: Rajta hát, cimborák 
   Kodály: A nándori toronyőr 
   Kodály: A magyarokhoz 
2017. november 15. Közreműködés a ’Hitre, tudásra – A piaristák és a magyar művelődés’ 

kiállítás megnyitó ünnepségén a Budapesti Történeti Múzeumban 
 Műsor:  Domine, ad adjuvandum me festina – rota 
   Alle, psallite – középkori cantio 
   Palestrina: Bonus est Dominus 
   Orazio Vecchi: Rajta hát, cimborák 
   Kodály: A nándori toronyőr 
   Bárdos: Szent Imre herceg 
   Bartók: Levél az otthoniakhoz 
2017. november 20. Közreműködés a Piarista Gimnázium 300. jubileumi éve alkalmából 

megtartott díszközgyűlésen az Új Városházán 
 Műsor:  Domine, ad adjuvandum me festina – rota 
   Alle, psallite – középkori cantio 
   Palestrina: Bonus est Dominus 
   Orazio Vecchi: Rajta hát, cimborák 
   Kodály: A nándori toronyőr 
   Bárdos: Szent Imre herceg 
   Bartók: Levél az otthoniakhoz 
2017. november 25. Rövid koncert az iskola nyílt napján a Duna-parti Piarista Kápolnában 
 Műsor:  Alle, psallite – középkori cantio 
   Bárdos Lajos: Szent Imre herceg 
   O. Vecchi: Rajta hát, cimborák 
2017. december 1. Ünnepi Patrocínium a gimnázium 300., jubileumi évében a-parti Piarista 

Kápolnában 
 Műsor:  (a szertartás énekein kívül) 
   Bárdos Lajos: Missa Tertia (Kyrie, Sanctus-Benedictus, Agnus. 

Szólót énekeltek: Melegh Bernát, Stahl Zsigmond (S), Illényi 
János (A), Telbisz Csanád (T), Komesz Róbert (B); org. km. 
Farkas Domonkos, vez. Melegh Béla) 

2017. december 17. Adventi vesperás és rövid egyházzenei hangverseny a Pécsi Bazilikában 
 Műsor:  (az adventi gyertyagyújtás és népvesperás énekein kívül) org. km. 

Őri Gergely László és Kovács Szilárd 
   Domine, ad adjuvandum me festina – középkori kánon 
   Nun komm, der Heiden Heiland – korál 2 szólamú letétje 

(J.H.Schein – Dobszay L.) 
   Salve, Sancta Parens – 3-sz. középkori carol (szólót énekeltek 

Illényi János (T) és Köröshegyi Benedek (B)) 
   Palestrina: Bonus est Dominus 
   Alle, psallite – kozépkori cantio 
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2018. március 22. XIX.. Országos Rajeczky Benjamin Gregorián Ének Verseny: Kiemelt 
Arany Minősítés (nagyok), Arany Minősítés (kicsik) 

   a zsűri tagjai: elnök: Kercza Asztrik OFM, tagok:, dr. Bubnó 
Tamás, Rudolf Krisztina 

 Műsor:  Rorate coeli – introitus (kötelező anyag) 
   Eljön királyunk, Krisztus – Alleluja (kötelezően választott anyag, 

nagyok) 
   Verbum caro – responzórium 3 szólamú tropusokkal (Plenum 

gratia, In principio; szabadon választott anyag, nagyok) 
   O Emmanuel – Magnificat-antifona (kötelezően választott anyag, 

kicsik) 
   Sanctus Omnes unanimiter –  Sanctus (2 szólamban, tropusokkal; 

szabadon választott anyag, kicsik) 
2018. március 22. Közös koncert a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vegyeskarával és 

hangszeres együttesével a Deák Téri Evangélikus Templomban 
 Saját műsor: Eljön királyunk, Krisztus – Alleluja 
   Verbum caro – responzórium 3 szólamú tropusokkal 
   Alleluia psallat – a Worchester töredékből 
   Lassus: Adoramus te, Christe 
   Bárdos: Szent Imre herceg 
   Purcell: Your hay it is mow’d – trió az Artúr királyból (angolul és 

saját magyar fordításban (készítették Dudás Márk, Kádár 
Barnabás, Telbisz Csanád)), szólót énekeltek Csanády Vince 11.b, 
Berszán Domonkos 10.b, Telbisz Csanád 11.a, Nyeste Ágoston 
10.b., km. Börcsök István, Fehér Márton, Boldizsár Botond, 
Fináczy Balázs, Liber Ágoston vl., Dudás Márk vc., Horváth 
Bálint ig. org.) 

 Közös műsor: Carl Loewe: Kleine Passionsmusik (magyarul, km. a két iskola 
egyesített kórusa és zenekara, Melegh Béla org. Vez. Bence 
Gábor) 

2018. április 6.  Jótékonysági Koncert a Piarista Iskola javára Mosonmagyaróvárott (a 
Piarista Iskolák Kórusainak Országos Találkozóján) 

 Műsor:  Alleluia psallat - a Worchester töredékből 
   Bárdos: Szent Imre herceg 
   Purcell: Your hay it is mow’d – trió az Artúr királyból (angolul és 

saját magyar fordításban (készítették Dudás Márk, Kádár 
Barnabás, Telbisz Csanád)), szólót énekeltek Csanády Vince 11.b, 
Berszán Domonkos 10.b, Kádár Barnabás 11.a, Nyeste Ágoston 
10.b., km. Börcsök István, Fehér Márton, Boldizsár Botond, 
Fináczy Balázs, Liber Ágoston vl., Dudás Márk vc., Farkas 
Domonkos org.) 

2018. április 7.  Koncert a mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomban 
 Műsor: Heinrich Schütz: Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz 
  km. a mosonmagyaróvári Piarista Iskola Kórusa (karig. 

Keresztényné Barth Judit), a nagykanizsai Piarista Iskola 
Énekkarai (karig. Ráczné Bella Cecília) és a budapesti Piarista 
Gimnázium Kórusai; szólót énekeltek Melegh Bernát (S), 



 CSAPATAINK  

 

PIARISTA GIMNÁZIUM  BUDAPEST 

136 

Sárbogárdi András (S), Kapolcsi-Szabó Botond (A, lator), Illényi 
János (T), Köröshegyi Benedek (B, lator), Komesz Róbert 
(Jézus). A zenekarban játszottak Börcsök István, Kerekes János, 
Arató Kristóf, Csanády Jeromos (vl.I.), Fehér Márton, Boldizsár 
Botond (vl.II.), Dudás Márk (vc.I.), Stahl Zsigmond (vc.II.), Tóth 
Barnabás (vc.III.). Continuo-orgona: Farkas Domonkos. 
Vezényelt Melegh Béla 

2018. május 15. Zenei szolgálat Szervátiusz Tibor temetésén a Fiumei-úti Sírkertben 
 Műsor: (a liturgia énekein kívül) Palestrina: Bonus est Dominus 
2018. május 24. Közreműködés a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont évzáró 

gálahangversenyén a Patrona dísztermében 
 Műsor: Kodály: A nándori toronyőr 
  Bárdos: Szent Imre herceg 
  Vecchi: Rajta hát, cimborák 
 Közös műsor: Kodály: Magyarország címere 
  Kodály: A magyarokhoz 
  Singaba hambayo thina (zulu ének) 
  (km. a Patrona Leánykara, karig. és vezényelt Szőnyiné Lobmayer 

Margit) 

 

C. Az idei munka 

Az évet rendkívül sűrűvé tette a jubileumi év programjain való részvétel, soha még 
ennyi koncert és szereplés nem volt egy tanévben, mint az idén. 

A kicsiknél az eddigi évekhez képest sok szoprán és alt énekes állt rendelkezésre, így 
számos olyan darabot is meg lehetett tanítani nekik, amelyet egyébként nem tudunk vállal-
ni (4-5 szólamú fiú-vegyeskari művek). Ügyesek, használhatók voltak a Schütz szólóiban, a 
hangszeres játékban és az egyesített kórusokban egyaránt. 

A nagyok hozták a formájukat: tisztességes, szép koncerteket adtunk az idén, időn-
ként meglepően magas minőséget nyújtva a megszólalás, intonáció terén is. Köszönet érte 
különösen az énekes és hangszeres szólistáknak. 

D. Versenyek 

A Rajeczky Benjamin Gregorián Versenyen idén is tisztességesen teljesített az alsós és 
felsős schola. Az alsósok arany, a felsősök kiemelt arany minősítést szereztek. (A zsűri tag-
jai Kercza Asztrik OFM, dr. Bubnó Tamás és Rudolf Krisztina voltak.) 

E. Köszönetnyilvánítások 

Köszönöm Horváth Bálint igazgató úrnak az énekkar minden körülmények között 
való támogatását, beleértve az énekkari kirándulás kísérését is. Köszönöm Szekér Barna-
bás és Farkas Domonkos tanár uraknak, illetve Tóth Barnabás öregdiák csellistánknak, 
hogy segítettek az énekkari kiránduláson. Köszönöm Kovács Szilárd orgonaművész úr-
nak a kíséretet és a vendéglátás Pécsett. Köszönjük Bence Gábor tanár úrnak és a Deák-
térieknek a közös koncertet és a vendéglátást. Köszönöm Keresztényné Barth Judit ta-
nárnőnek a Piarista Kórusok Országos Találkozója idei megszervezését, lebonyolítását, a 
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segítséget és a közös zenélést. Köszönöm Szőnyiné Lobmayer Margit tanárnőnek a 
meghívást, közös koncertet és vendéglátást a Patronában. Köszönöm az osztályfőnök urak 
és a kollégák szolidaritását az énekkarosokkal. Végül az egész énekkar nevében köszönöm 
a Mindenhatónak, hogy tisztességes munkával együtt tölthettük a jubileumi év második ré-
szét. 

Melegh Béla 
énektanár-karnagy 
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2. AVK – Audiovizuális Kommunikáció Szakkör 
2017 nyarán az alkotótáborunk a szokásos helyen, Bükkmogyorósdon két turnusban 

került megrendezésre, július 3. és 15. között. Iskolánkból 10, a Patrona Hungariae 
Gimnáziumból 13 diák vett részt a táborban, vendégként pedig - az Ökumenikus 
Diákfilmszemlén létrejött ismeretség következményeként - az esztergomi Ferences 
Gimnázium volt diákja, Dózsa Endre és öccse, Márton érkezett. A lányok vezetője 
Lobmayer M. Judit iskolanővér volt. A 25 diák-résztvevő közül Keller-Deák Kristóf és 
Ignácz Anna régebben érettségizett AVK-s öregdiákként jött velünk, így a tábor 
lebonyolításában és mentorként a többiek filmjeinek létrehozásában sokat segítettek. 

A tábor alapvetően alkotótábor jellegű, vagyis önálló új alkotások létrehozása volt a cél, 
szabadon alakított csoportokban, szabadon választott témában. Mivel a tábor minden 
résztvevője már elvégezte a két éves AVK-s szakköri képzést, így idén videofilmeken 
dolgoztak. A mentorok a forgatókönyvírástól kezdve kísérték és segítették az alkotások 
létrejötték. Az idei táborban már négy csoport is alkalmazta a zöld-háttér technikát, 
amelynek segítségével sokféle kreatív ötletet valósítottak meg. Nemcsak az egyes 
csoportok munkája zajlott lendületesen és jó hangulatban, hanem - akár a saját filmük 
forgatását is felfüggesztve - egymás filmjeiben is önzetlenül szerepeltek, besegítettek. A 
tábor menetéhez szorosan hozzátartozott az esti három órás filmvetítés-sorozat, ahol régebbi 
AVK-s filmek, animációs filmek, filmtörténeti dokumentumfilmek és minden este egy-egy 
klasszikus nagyjátékfilm került vetítésre majd elemzésre. A falu lakosságával meglévő jó 
kapcsolatunkat is tovább építettük. Minden este közös foci volt a falubeli és a szomszédos 
faluból átjött fiatalokkal. Az utolsó előtti napon pedig falumozit tartottunk, ahol a tavalyi 
tábori filmjeinket vetítettük le, külön kiemelve azokat, amelyekben falubeliek is 
szerepeltek. 

A tábor utolsó délelőttjére mindegyik csoport elkészült alkotásának egy már vetíthető 
változatával, amelyet még ott helyben meg tudtunk nézni. A nyár végi kisebb javítások 
után pedig a 2017. szeptember 17-i ünnepélyes bemutatón a filmek végleges változatait, 
továbbá az előző tanév során készített öt egyéb filmet vetítettünk le a Patrona Hungariae 
Gimnázium dísztermében: 

 

I./ Tanév során készült filmek (két gyakorlófilm, két dokumentumfilm, egy 
kisjátékfilm)  

1. Boros Boldizsár - Egressy János - Farkas Levente - Velkey Vince: Mozgásban  
2. Komáromy Lilla - Léta Jolán - Léta Judit - Léta Noémi: Álompár  
3. Martinovich Kristóf - Nagy-Bozsoky József: Tevékeny Szeretet Iskolája  
4. Kozma Luca - Petrovics Anna - és még más AVK-s operatőrök: Itt és most  
5. Barlay Anna - Fogarasi Dzsamila - Boros Boldizsár - Iván Szabolcs - Werner Már-

ton: Gólya  
II./ Tábori videofilmek 
6. Telbisz Csanád - Vida Gergely - Wochna András: Kerülőút 
7. Gábor Emese - Parászka Emese: Elzárkózva 
8. Dózsa Endre és Márton - Nagy-Bozsoky József - Őri Gergely - Szőke Ágoston: Az 

utolsó darab 
9. Papp Csengele - Petrovics Anna - Szócska Boróka: Nagyi Titka 
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10. Barlay Anna - Fogarasi Dzsamila - Boros Boldizsár - Iván Szabolcs - Werner Már-
ton: Error 

11. Léta Jolán - Léta Judit - Léta Noémi: Keresd a telód! 
 
A filmek értékelését idén is háromféle módon végeztük. Először a két 

szakkörvezető a filmek erősségeinek kiemelésére "Oszi-díjakat" osztott ki, majd a 
bemutatóra eljött AVK-s öregdiákjaink szakmai értékelése következett. Végezetül a 
hagyományos közönségdíj-szavazás eredményét hirdettük ki. Öregdiákjaink Az utolsó darab 
és az Error c. film tartalmi és formai megoldásait emelték ki, a közönségszavazás alapján 
pedig Az utolsó darab és a Nagyi Titka bizonyult a legjobbnak. Megemlítendő még, hogy a 
bemutatón is sikert aratott Itt és most valamint a Tevékeny Szeretet Iskolája c. 
dokumentumfilmek a 6. Ökumenikus Diákfilmszemlén első illetve harmadik díjat 
szereztek. A bemutatón levetített filmek megtekinthetőek az AVK weboldalán 
(avk.piarista.hu), ahol a szakkör 29 éves működése eredményeként már több mint 300 diák-
alkotás látható. 

Szeptember közepén a fotós képzéssel újra indult az AVK-szakkör. A piarista 9. 
és 10. osztályokból rekord-létszámú, 30 fő, a patronás 9-10. osztályokból pedig 20 diák 
vágott neki az alapismeretek elsajátításának, majd pedig fotózási gyakorlatokban való 
alkalmazásának. A szakköri munka a Piarban szombat délelőttönként 9 és 12.30 h között 
zajlott, de a résztvevők lelkesedésének köszönhetően gyakran 40-60 perccel is tovább 
tartott. A Patronában péntek délutánonként 14.15 és 16.15 óra között voltak a 
foglalkozások. 

Az első félév szakköri tanmenetének főbb összetevőit a következők alkották: az 
objektívek fajtái, az expozíció, mélységélesség, perspektíva, színek, a digitális kép, a DSLR 
gépek kezelése, fotózás digitális tükörreflexes géppel, képiskola, a plánok dramaturgiája, a 
kompozíciós hatások, emberfényképezés különböző plánokkal, bevezetés a Picasa és a 
Photoshop használatába. 

A Piarban az első félév foglalkozásai után - a szakkör meghirdetésekor ismertetett 
feltételeknek megfelelően - elméleti és gyakorlati vizsga következett. 100 perces 
feladatlapot és 100 pontos gyakorlati feladatsort kaptak a diákok, ezeket kellett legalább 66 
% -ra megoldaniuk. A továbblépés feltétele volt még az is, hogy a félévi bizonyítványban a 
magatartás és szorgalom osztályzatoknak legalább jónak kell lennie, továbbá egy félévben 
legfeljebb két hiányzás lehet a foglalkozásokról. E feltételek nem teljesítése miatt sajnos 13 
résztvevőtől el kellett búcsúznunk, azonban bízunk abban, hogy amit eddig elsajátítottak, 
azt eredményesen tudják majd a jövőben használni. 

A második félév nagy témája a képsorozatok dramaturgiájának megismerése, 
begyakorlása és egyre összetettebb videoporámákban való alkalmazása volt. Ekkor került 
sorra az Edius video-szerkesztő program alapelemeinek megismerése és alapfokú 
hangtechnikai ismeretek elsajátítása is. A fiúknál a második félévet egy kb. 60 képből álló, 
5-6 perces vizsga-videoporáma megtervezése, lefényképezése és összeállítása zárta, 
amelyek bemutatása a tábori filmek vetítésével együtt lesz.  

Ebben a tanévben is sok iskolai esemény fotózásában, videóra vételében működtek 
közre AVK-sok. Különböző pályázatokkal, iskolai ünnepekkel (jubileumi 
megemlékezések, szalagavató, ballagás, stb.) kapcsolatban videofilmeket is készítettek. A 
tanév során videoközvetítést is végeztünk a kápolna és a mellette lévő aula között, hogy 
akik nem férnek be, azok is képpel-hanggal együtt követhessék a bent zajló eseményeket. 
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A szakkör technikai fejlődésében jelentős lépés volt a nagy létszámhoz igazodóan 

újabb digitális tükörreflexes fényképezőgépek (EOS 30D) és objektívek (EF 28-105) 
beszerzése, továbbá az informatika-terem számítógépeihez csatlakozó eSATA SSD-
meghajtók számának 17-re növelése. Két EOS 7D fényképezőgépet is tudtunk - 
természetesen használtan - venni, amelyeknek nagy fényérzékenységével az iskolai 
események dokumentálását vaku nélkül is meg tudjuk már oldani, és még videofelvétel 
készítésére is alkalmasak. A tanév vége felé pedig - támogatóinknak köszönhetően - jó 
minőségű riporter-mikrofont és hozzávaló vezeték-nélküli szettet is vásárolhattunk. 

A tanév legnagyobb horderejű, AVK-hoz kapcsolódó országos méretű audiovizuális 
eseménye a 7. Ökumenikus Diákfilmszemle volt, erről részletesen egy másik írás 
számol be. 

Wettstein József 
 

 
* 

BESZÁMOLÓ A 7. ÖKUMENIKUS DIÁKFILMSZEMLÉRŐL 
Az immár hetedik alkalommal megrendezett országos diákfilmszemle iskolánk AVK 

szakkörének filmbemutatóiból nőtt ki. 2012-től kezdve az ország összes katolikus, 
evangélikus és református általános és középiskoláinak diákjait is megszólítjuk, és egyre 
növekvő létszámmal, egyre több filmet beküldve, egyre több iskolából érkeznek filmes 
csapatok. Idén 2018. június 2-án, szombaton rendeztük meg a szokásos helyünkön, a 
Sapientia Szerzetesi Főiskola Auditorium Maximum termében a 7. Ökumenikus 
Diákfilmszemlét. Kiemelt témaként az "ÚJRAJÁTSZVA - Amikor egy helyzetet szeretnénk 
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újraélni, hogy másként léphessünk benne" gondolatot tűztük ki, valamint meghirdettük a 
szabadon választott téma kategóriát is.  

A versenyfelhívásra a május 7-i beadási határidőig 24 iskolából 56 film érkezett. 
Öttagú ökumenikus előzsűri értékelte a beküldött filmeket, így alakult ki a június 2-i 
döntőbe jutott 21 film listája. 

A döntős filmeken kívül további 11 film alkotóit információs vetítésre hívtunk meg. 
A versenyfilmek vetítésével párhuzamosan, másik teremben ezek a filmek is bemutatásra 
és értékelésre kerültek. Ennek célja az volt, hogy minél több film készítői, minél több 
iskolai videoműhely tagjai kapjanak visszajelzést munkájukról és útmutatást, bátorítást 
következő alkotásaikhoz. 

A döntős filmek egész napon át tartó bemutatását számos érdeklődő tekintette meg. 
Vetítési blokkonként a zsűri szakmailag elemezte az alkotásokat. A bizottság olyan 
szakemberekből állt, akik filmkészítésben és filmes ismeretek átadásában egyaránt 
elismertek: Varsányi Ferenc filmrendező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója, 
Mispál Attila filmrendező, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, Gelencsér Gábor 
filmesztéta, az ELTE Filmtudományi Intézetének docense, Tari János, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Kommunikációtudományi Intézetének vezetője. 

A vetítés-sorozat és a közönségszavazás után következett az ünnepélyes 
eredményhirdetés és díjkiosztás. Az ÚJRAJÁTSZVA-téma filmjeit két korcsoportra 
bontva rangsorolta a zsűri. Az általános iskolások korcsoportjában a halászteleki Bocskai 
István Református Oktatási Központ tanulói győztek az Új élet című filmjükkel. 
Ugyanebben a kategóriában a középiskolásoknál két alkotás is első díjban részesült: a 
piliscsabai Páduai Szent Antal Gimnázium diákjainak a Megtörve című kisjátékfilmje és a 
soproni Szent Orsolya Gimnázium alkotócsapatának Az Úriember című Lego-animációja. 
A szabadon választott téma-szekcióban a következő alkotások kaptak díjat: első helyezett 
lett a Paletta a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból, második a Hogy kerül a hal a lébe? a 
szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolából, harmadik pedig a Távkapcsolat a 
miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumból. 

Iskolánk diákfilmesei közül az Újrajátszva témában az általános iskolás 
korcsoportban Nagy Dániel és Magyari Zsombor (8.o.) 3. díjat kapott a 12 óra c. filmért, a 
középiskolás korcsoportban Berky Bence és Szabó Márton Egy pillantás c. alkotása szintén 
3. díjas lett. A szabadon választott témában Boros Boldizsár, Iván Szabolcs és Werner 
Márton Error c. filmje kiemelt dicséretet kapott. A részletes végeredmény és maguk a 
filmek is megtekinthetők az Ökumenikus Diákfilmszemle weboldalán: 
www.okudiakfilm.hu 

A díjakon túl különböző dicséreteket és különdíjakat is adott ki a zsűri. Ezek az 
elismerések tárgyjutalmakkal, az iskolai videostúdiók fejlesztését szolgáló felszerelésekkel 
jártak: zöld háttér-összeállítást, professzionális riportermikrofont, videoállványt, 
stúdiólámpát, derítőlapot vihettek haza a jól szerepelt filmek alkotói. Különdíj-felajánlással 
támogatta a filmszemlét a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Keresztény Élet 
Portál is. A jó hangulatú, sok találkozással és szakmai élménnyel járó filmszemle végén 
azzal köszöntünk el egymástól, hogy jövőre ismét találkozunk, a 8. Ökumenikus 
Diákfilmszemlén. 

Wettstein József piarista, a verseny főszervezője 
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3. PDSE – Piarista Diáksportegyesület 
A kosárlabda edzések idén két korcsoportban folytak.  Az egyik csoport a 7-8. 

évfolyam, a másik a 9-12. évfolyam. Nem túl szerencsés ez a beosztás, mert a 
kilencedikesek és a 11-12-esek között elég nagy a különbség tudás és fizikai teljesítmény 
tekintetében. Igaz idén az érettségiző korosztályból nem választotta senki ezt a sportot.  

A 7-8-os korosztálynak sajnos csak egy alkalommal tudtak edzésen részt venni. Ez 
hétfőn másfél óra kemény munkát jelentett. Ez nagyon kevésnek bizonyult. Sokkal több 
időre lenne szükség ahhoz, hogy még többet fejlődjenek. Ezen az egy alkalommal kell 
megtanulniuk az alapokat, technikai és taktikai tudást szerezniük. 23-an jártak 
rendszeresen. Az  újonnan érkezők között többen voltak, akik már alapokkal rendelkeztek. 
De voltak, akik most kezdték tanulni a játékot. A harmadik féle képzettséget, pedig a 
nyolcadikosok jelentették. Ők már rutinosnak számítottak. Nehéz ezt a differenciálást 
ebben a kevés edzésidőben megoldani. Inkább a technikai jellegű feladatok vannak 
túlsúlyban. A fizikai felkészülés marad a testnevelés órákra.  

Az első félévben csak edzéseken vettek részt. A bajnokság a második félévben 
kezdődött. A Budapesti Amatőr Diákolimpiát  több fordulós, több csoportban induló 
verseny. Csak olyanok szerepelhetnek, akik nem járnak az adott tanévben egyesületbe 
sportolni. Ezekre  mérkőzésekre elég sokat készültünk. Minden egyes mérkőzésen a mi 
csapatunk 12 fővel vett részt. Az állandó csapattagokon sokat cseréltünk. Így lehetőség 
nyílt azok számára is, akik nem tartoztak a legjobbak közé. A a nyolcadikosok nagyobb 
számban képviselték magukat. De azért a hetedikesek közül is játszottak pára. A többiek 
lelkesen szurkoltak apálya széléről. Rajtuk kívül több iskolatársuk is megnézte a 
mérkőzéseket. A végén a második helyet értük el. Ez azt jelenti, hogy Budapesten az 
amatőrök között ebben  korosztályban a második legjobbak voltak a fiúk. Az első 
helyezett csapattól csoportmeccseken is és a döntőben is kikaptunk. Jobbak voltak. A 
bajnokságon kívül több verseny sajnos ebben az évben nem indult a számukra. A 
következő tanévben igyekszünk több mérkőzésen részt venni. 

A résztvevők névsora: Arató Kristóf,Bagi Péter, Beniczky Márton,Beniczky 
Tamás,Bóné Márton,Branczik Benedek, Broczky Imre, Broczky István,Dusek Balázs, 
Fogarasi Levente,Hegedűs Bence, Horti Csanád,Jakab Attila, Kovács Márk, Kovács 
Vince,Krúdy Sebestyén, Nagy Lőrinc, Pitter László,Sass Olivér, Sebestyén Kristóf, Villám 
Botond,Viola Gellért, Zlinszky István 

A másik korosztálynak heti kétszer másfél óra edzéslehetősége volt. Hétfőn és 
kedden, két egymást követő napon tudtunk edzést tartani. Szerencsésebb lenne, ha nem ez 
a két nap lett volna, de sajnos máshogy nem tudtuk megoldani. Az edzéseken ugyan együtt 
van a 9-12. évfolyam, a versenyeken viszont külön szerepel. Ez sok esetben nezhézséget 
okoz, mert nem egyforma felkészültséggel rendelkeznek. A nagyobbak már előrébb 
vannak mind technikai, mind taktikai képzettségben. Egy fiú felversenyzett az ifi 
korosztályban is. 19-en jártak edzésekre. Közülük 3 fiú volt, aki idén kezdte. Őket sajnos 
nem tudtuk azonos szintre felhozni a többiekkel. Az edzéseken sok technikai feladatot 
kellett végrehajtani. De a taktikai jellegű képzés is előkerült. Mindkét korosztályban több 
edzőmérkőzést is játszottunk a felkészülés keretében.  

Sajnos a serdülő csapatnak idén elmaradt a Budapesti Amatőr Diákolimpia a kevés 
nevező csapat miatt. Ők így csaka  kerületi bajnokságban indulhattak, ahol a IV. helyen 
végeztek. Ez a bajnokság annyival másabb, hogy részt vehetnek rajta egyesületi játékosok. 
Több más iskolára is jellemző, hogy szinte az egész csapat egyesületben készül. Így ez a 
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negyedik hely szép helytállásnak bizonyult. Az ifikkel, mind  a budapesti, mind az országos 
Amatőr Diákolimpiára beneveztünk. A legelöl végző összes csapattal nagyon szoros és 
kiélezett mérkőzéseket játszottunk. Sajnos sok sérülés sújtott minket. A körbeverésekből a 
mi csapatunk jött ki a legrosszabbul. Ez azt jelentette, hogy csak az ötödik helyen 
végezhettünk. A most végző 12-eseknek esett ez nagyon rosszul. Ők már jövőre nem 
bizonyíthatnak. Az országos elődöntőben sajnos megint szembekerültünk a Nikola Tesla 
csapatával. Ők messze kiemelkednek a mezőnyből. Minket is kiejtettek. Így nem 
mehettünk az országos döntőre. 4 fiúval indultunk a Budapesti B33-as bajnokságon. Itt a 
legjobb 8-ba már nem sikerült bejutni. Egyre népszerűbb ez a fajta kosárlabda az iskolák 
körében is.  

A résztvevők névsora: Arató Márton, Baráz Aba, Feigl Dávid, Galsa Balázs, Juhász 
Márton László, Kiss Domonkos, Konta Csanád, Kovács Sebestyén, Morvai Gábor, Papp 
Csongor, Sárbogárdi Balázs, Svastits Domonkos, Szigeti András, Szokody Márton, Takács 
Imre, Takács Tamás, Tóth Zoltán, Urbán Balázs, Werner Márton 

Az év végén hagyományosan megrendeztük a házi bajnokságot, mind az alsós, mind 
a felsős korosztályban. Fő szervezőnk két 10-es diák volt. Szokody Márton és Göncz 
Bertalan. Köszönet érte. Az alsós győztes a 9.b, második a 9.a harmadik pedig a 8.a 
csapata lett. Felsőben a 11.b lett a győztes. Második helyen a 10.a, míg a harmadikon a 
10.b végzett.  

Célunk a hat év folyamán a kosárlabda sportág megszerettetése, a heti két edzésnek 
megfelelő szint elérése, minél sikeresebb szereplés az amatőr bajnokságokon, tornákon, 
valamint az egészséges életmód kialakítása diákjaink körében. 

* 
A tavalyi sikerek után a röplabdacsapattal a ballagó csapattagok (7-en mentek el a 

csapatból) nélkül, de sokat tapasztalt 11-es fiúkkal vágtunk neki az idei évnek. A fiúk 
nagyon fogadkoztak, hogy megmutatják, nem lett gyengébb a csapatunk. Sajnos, az alsóbb 
évfolyamokból nem nagyon tudtunk a létszámot növelni, így 8 fős kerettel vágtunk bele a 
munkába. Az edzésekre többen is lejártak, de ők még nem tudták hozni azt a minőségű 
játékot, amivel be lehetett volna építeni őket a csapatba. 

Az első megmérettetés az „A” kategóriás budapesti bajnokság volt. A fiúk nagyon 
érett és taktikus versenyzéssel a második helyen végeztek. Majd az országos elődöntőn 
harmadikok lettek. 

Ez nagy reményekkel töltötte el a fiúkat a „B” kategóriás bajnokság előtt. Januárban 
kezdődő sorozatban – néha, heti három mérkőzést is kellet játszani – a fiúk megmutatták, 
hogy nagyon jó formában vannak. Március közepén a tizenhét csapatos mezőnyben - 
mindenkit legyőzve – az első helyen végeztünk, és ezzel megvédtük a bajnoki címünket, 
valamint újra kijutottunk az országos döntőre. Április elején Debrecenbe gyűltek össze az 
ország legjobb röplabda csapatai. A húsz fős mezőnyben, a saját csoportunkból biztosan 
jutottunk a negyeddöntőben, ahol a csapat nagyon elfáradt – csere nélkül kellett a hét 
mérkőzést végigjátszani – és szoros mérkőzésen vereséget szenvedett. Így a hatodik helyen 
végeztünk. Az eredmény néhány fiúnak csalódás volt, de itthon már reálisan értékelve saját 
magukat, büszkék voltak, hogy 174 iskola közül igen előkelő helyen végeztek, és még 
jövőre is lesz lehetőségük bizonyítani. Különleges élmény volt, hogy a „Piar Ultras” 
szurkolói szinte a hazai pálya „megszokott” hangulatát biztosították a vasárnapi 
helyosztón. A verseny külön érdekessége, hogy a budapesti fordulóban mögöttünk végzett 
Petrikesek lettek a bajnokok. 



 CSAPATAINK  

 

PIARISTA GIMNÁZIUM  BUDAPEST 

144 

A strandröplabda szezonra nehezen tudtak felpörögni a fiúk, így hullámzó 
teljesítménnyel az 5. és 8. helyen végeztek. 

Legvégül álljon itt az összes versenyző: Joós András, Nemes Botond, Tirczka 
Barnabás, Martos Domonkos, Takács László, Tóth Gellért, Varga Balázs 11.a, és Urbán 
Balázs 9.b osztályos tanulók. 

Az idei évben szerencsére nagyon sok 7-es diák járt röplabda edzésre. Velük az 
alapérintések biztos használata mellett alapszintű játékig jutottunk el. Több ígéretes fiú is 
van a csapatban, akik szorgalmas munkával eljuthatnak a mostani nagycsapat szintjére. 
Bizakodva várjuk a következő évet, amikor már ők is tudnak versenyeken indulni. 

* 
A Piarista Diák Sport Egyesület tagjai az iskola diákjai, valamint tagjai lehetnek 

öregdiákjaink is. 
Az egyesület kosárlabda, röplabda, kispályás labdarúgás, atlétika, vitorlás, 

természetjáró szakosztályokat működtet. A kosárlabda, és a röplabda szakosztályok tagjai 
délutánonként heti két-két alkalommal edzenek két korcsoportban. (A korcsoportokat 7-8, 
9-12. évfolyamok alkotják.) A többi sportágban a versenyek előtt tartunk felkészüléseket, 
illetve szabadidős jelleggel működnek. 

A PDSE idén több verseny rendezését is magára vállalta. Mind a kosárlabda, mind a 
röplabda Budapesti és Országos Amatőr Diákolimpia mérkőzései, több korosztályban is 
iskolánkban zajlottak. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy a csapattagok iskolatársai is lássák 
milyen munka folyik a csapatoknál. Valamint a mérkőzéseken a szurkolók segíteni tudták a 
csapatokat az eredményesebb játékban.Ezek a mérkőzések nagyon jók a 
közösségteremtésre az együtt szurkolás alkalmával. 

Idén megalakult Göncz Bertalan vezetésével a PDSE mérkőzéseihez kapcsolódó 
szurkolói csapat. Pár meccs alatt kialakult az a társaság, akikre meccsről meccsre 
számíthattak, belőlük szeretnének összetartó közösséget építeni, akikkel a lelátón kívül is 
számíthatnak egymásra, illetve szeretnék a jövőben még több embernek megmutatni, hogy 
milyen jó mindig ott lenni a csapat mellett, és egész meccsen buzdítani őket. 

A PDSE keretein belül indul iskolán öregdiák csapata a Budapesti Kosárlabda 
Bajnokságon. Tagjai valamennyien iskolánkban tanultak kosárlabdázni. Nagy örömmel 
járnak vissza a sport, és a társaság kedvéért. Idén a „B” csoportban a megerősödés volt a 
cél. Ezt el is érték, a középmezőnyben végeztek. 

A szakosztályok tagjai a Sportági Szakszövetségek és a Diák Sportszövetség által kiírt 
területi és országos, valamint egyházi (KIDS, Piarista Játékok és más egyházi iskolák által 
szervezett) versenyeken vesznek részt. Legjobb sportolóink tagjai lehetnek a Katolikus 
válogatottaknak. Az egyesület tagja a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének (KIDS). 

Horváth Péter és Szakács Zoltán 
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4. Munkaközösségek 
 

„A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irá-
nyításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében,  

összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.” 
(2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 81.§ (1)) 

 
Hát ilyen sok mindenre kell egy munkaközösség… Sok idő és energia kell a működte-

tésére. Idén már a tanév rendjébe nemcsak a munkaközösségi értekezletek kerültek be, ha-
nem a munkaközösség-vezetők előzetes megbeszélései is. 

 

BIOLÓGIA-KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉG 
Az eredeti terveknek megfelelően folytattuk a bio-etikai problémák megbeszélését a 

hittan munkaközösséggel közösen egyeztettük a földrajz, kémia és biológia tantervekben is 
megjelenő ökológiai és környezetvédelmi témák mélységi és időbeni tanítását, melyet a 
2018-19-es tanévtől bevezetünk. Így a továbbiakban elkerüljük a felesleges ismétléseket. 
Megismertük dr. Mjazovszky Ákos kutató tanár tudományos munkáját. Meghallgattuk 
Szabó Gábor tudománytörténeti előadását a piarista biológusokról. Az iskola nyílt napi 
programjának részeként biológiai és kémiai kísérleteket mutattunk be, melyek idén is na-
gyon népszerűnek bizonyultak. 

A két tantárgy iránt nagy az érdeklődés, így minkét évfolyamon mindkét tantárgyból 
indultak fakultációs csoportok. A tervezett szakkörök mindegyike elindult,melyeken az 
alapórán tanultak kibővítésével  és elmélyítésével foglalkoztunk.   

Évfolyam Biológia Kémia 

8. - Pataki Imre 

9. Szabó Gábor Gelencsér László 

10. Szabó Gábor Pataki Imre 

11-12. összevont Müllner Erzsébet Gelencsér László 

 
A munkaközösség tagjai számos, az iskolai oktatás kereteit tágító programot szervez-

tek, pl: 

 Székely Zoltán a 12. Évfolyamos fakultációsokkal ember boncoláson vett 
részt 

 dr. Mjazovszky Ákos a társulások megismerésére terepgyakorlatot tartott 

 Gerencsér László a Richter Gedeon Rt. Gyógyszergyárába szervezett tanul-
mányi látogatást 

 dr. Müllner Erzsébet vezetésével az Állatorvos Tudományegyetem elektron-
mikroszkópos laboratóriumában, az ELTE nyílt „AGY NAP”-ján, és a Body 
kiállításon vettek részt az érdeklődők. 

A diákok nagy számban vettek részt a korosztályos versenyeken. A szaktárgyanként 
tartott megbeszéléseken új kollégánkkal ismertettük a helyi tanterveket. Egyeztettünk az 
évfolyamokra lebontott tantervekről, az új OFI-s tankönyvekről és a szertárak anyag-és 
eszközigényéről. Rendbe raktuk a két szertárt. A biológia szertár komoly fejlesztésként 18 
db. belső megvilágítású mikroszkópot kapott.  

Nagy Balázs laboránsként és pedagógiai asszisztensként segítette a munkánkat. 
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A munkaközösség összehangoltan, harmonikus együttműködésben, baráti, nyílt lég-
körben végezte munkáját, melyet ezúton is köszönök. 

dr. Müllner Erzsébet munkaközösség-vezető 

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG 
Tagjai: Bottka Benedek, Bukor János, Futó Béla, Kiss Gergely, Moór István, Urbán János, 

Wettstein József  
 
Évfolyamok: szerinti bontásban: 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Moór  
István 

Urbán  
János 

Kiss  
Gergely /  
Bukor János 

Kiss  
Gergely /  
Urbán  
János 

Futó Béla / 
Kiss Gergely 
/Urbán János 

Futó Béla / 
Wettstein  
József / 
Urbán János 

 
Szakkörök az egyes évfolyamokon 

7. 8. 9. 10. 11-12. 

Moór  
István 

Urbán  
János 

Kiss  
Gergely 

Urbán  
János 

Kiss Gergely 

 
Urbán János munkaközösség-vezető 

FIZIKA MUNKAKÖZÖSSÉG 
Augusztusi alkalmunkon munkaközösség-vezetőt választottunk, majd az előttünk álló 

év versenyeit, szakköreit tekintettük át. Létrehoztuk fizikából is a versenyek online 
követését egy google táblázat segítségével. Megismertettük a mnk tagjait és a laboránst is a 
szertárral, benne az eszközök elhelyezkedésével. Újonnan indult idén az elektronika-
robotika szakkör, melynek sikerült a diákok érdeklődését felkeltenie, sok tapasztalat gyűlt 
össze az év során, szeretnénk jövőre tovább folytatni a munkát. Évközben sajnos Inges 
János kollégánk betegség miatt kiesett a tanításból, így Futó Béla, majd Bottka Benedek 
vette át fizika csoportját.  

Urbán János az iskola fizika tanításáról tartott előadást a katolikus iskolák fizika 
tanárainak.  

Az ÉGIG által szervezett fizika tanári továbbképzésre Moór István látogatott el, aki a 
következő mnk ülésen megosztotta velünk tapasztalatait. 

Fontosnak tartjuk a kísérletező tanítást, igyekszünk némileg felpezsdíteni azt. A 
tanévben elkezdtük összeírni a hat év alatt bemutatott tanári és elvégzett tanulói 
kísérleteket, hogy egy teljes képet kapjunk róla, ehhez csatolva a hiányzó/beszerzendő 
eszközökről, ill. ötletet adjunk egymásnak, lássuk egymás kísérletező munkáját is. Sajnos 
csak a kezdeti lépést sikerült még csak megtenni, reméljük a munka hátralévő, nagyobb 
részét sikerül a következő tanévben befejezni. Ez fontos lenne olyan szempontból is, hogy 
a laboráns minél hatékonyabban tudjon segíteni nekünk a kísérleti eszközök 
előkészítésében (esetleg összeállításában), valamint az elpakolásban. 

Az évközben adódó filmes kísérleti eszköz-bérlés projekt kapcsán feltérképeztük a 
meglévő, értékes kísérleti eszközeinket, nyilvántartásba vételük elkezdődött. Jó lenne ezt a 
munkát végig vinni, méltó helyet találni szeretett eszközeinknek. 

Idén is számos versenyen szerepeltek szépen diákjaink. 
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Szeretnénk mindenképpen a jelenleg 7. évfolyamon meglévő csoportbontásos 
tanulókísérletezős fizika oktatást a 8. évfolyamra is kiterjeszteni. A fizikát iskolánkban (és 
országosan is a kerettanterv alapján) két ciklusban tanítjuk, 7-8 osztályban, majd pedig 9-
11(12). osztályban. Hasonló témaköröket veszünk át, csak először inkább jelenség-, majd 
pedig inkább elméletcentrikusan. A csoportbontás – tanulókísérletezés segítene a 
jelenségek mélyebb megismerésében, az alapfogalmak pontosabb elsajátításában, mely 
sokat jelentene a későbbi évekre nézve. 

Kiss Gergely munkaközösség-vezető 
NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 
A nyelvi munkaközösségi élet a 2017/18. tanévben elsősorban a nyelvi vizsgáról 

szólt. Ebben az évben a nyelvi munkaközösség tanárai a tanítás és egyéb munkák mellett, a 
10. évfolyamosok 1. idegen nyelveseinek, a 11. évfolyam 2. idegen nyelveseinek szánt 
évfolyamvizsga kidolgozásával és megvalósításával foglalkoztak. A diákok és tanáraik 
motiválónak találták ezt az új lehetőséget. A rendszer kidolgozásánál figyelembe vettük a 
tavalyi tanév németes csoportjainak tapasztalatait is. Mivel az idei évben az összes 
iskolánkban tanított nyelvet érintette a vizsga, ezért a szakmai előkészület sok vitával, 
egyeztetéssel telt. Végül kikristályosodott a „rendszer”, természetesen kompromisszumok 
árán. Ezután a vizsgafeladatok összeállítása, és végső formába öntése, majd a vizsgáztatás 
következett. Általánosságban elmondható, hogy a diákok jól vették az akadályokat, az 
átlagos teljesítmény az egyes tanulói csoportoknál 75 és 85 % között mozgott, amely – 
figyelembe véve, hogy a vizsga szintjét a középszintű érettségi, azaz B1-es szinten 
állapítottuk meg – nagyon jónak mondható. Javítani, módosítani valónk van a nyelvi 
vizsgáztatás rendszerén, amelyről az utolsó munkaközösségi értekezleten hosszas vita és 
elemzés után sikerült megállapodnunk. 

Események az iskolai évben: 

 nyelvi napok szeptember végén a 11. évfolyam számára 

 a jubileumi piramis-projekt megvalósítása 

 angol verseny (témája: városi legendák) 

 országos német verseny általános iskolások részére (7., 8. évfolyam) 

 évfolyamvizsgák a 10. és a 11. évfolyamon 

Némethné Hevenesi Anna 
MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 

A 2017/2018-as tanévben a munkaközösség létszáma változatlanul öt fő volt. 
Nényei Pál tanár úr – pótolhatatlan űrt hagyva maga után – elhagyta az iskolát, és a Szent 
Imre Gimnáziumban folytatja munkáját. Nagy nyereség viszont Posta István tanár úr 
érkezése, aki a magyar mellett filozófiát is tanít, és akinek a nevéhez máris több iskolai 
szintű esemény is kapcsolódik (pl. BAGÁZS, iskolai fesztivál, látogatás Monoron stb.).  

Idén először új módszerrel mértük ősszel a belépő évfolyam szövegértési és 
szövegalkotási készségét, aminek segítségével reményeink szerint hatékonyabban lesz 
nyomon követhető a tanulók fejlődése ezeken a területeken.  

Novemberben második alkalommal írta meg az iskola minden diákja az 
alapfogalmak ismeretét mérő dolgozatot. Ennek eredménye lényegesen javult a tavalyi 
(első) próbálkozáshoz képest, létjogosultságát pedig az is igazolja, hogy a terminológiai 
tudatosság pozitív hatásai máris érzékelhetők a magyarórákon.  
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Karácsonykor Posta István tanár úr vezetésével a hetedikesek betlehemest adtak 
elő a tanári kar előtt.  

A munkaközösség tagjai két továbbképzésen is részt vettek a tanévben. Az első 
félévben a Radnóti Gimnáziumban jártunk, a második félévben pedig a Katolikus 
Pedagógiai Intézet képzésén tanultunk. Ezek mellett a munkaközösségi értekezletek is 
kisebb továbbképzésekké alakultak. Minden alkalommal más kolléga készült egy-egy 
szakmai probléma bemutatásával. A hivatalos értekezleteken kívül hetente kötetlenebb 
megbeszéléseket, vitákat is tartottunk Nényei tanár úr társaságában. 

Két iskolai tanulmányi versenyt is hirdettünk. Márciusban volt a hagyományos 
versmondó verseny, májusban pedig – idén először, de a hagyományteremtés szándékával 
– a metaforaverseny.  

Ezúton is köszönöm kollégáim egész éves munkáját! 
Dr. Urbán Péter munkaközösség-vezető 

 
TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ-LATIN MUNKAKÖZÖSSÉG 
Az idei esztendő első fele a jubileumról szólt. Az egész iskolát megmozgató versenyt 

szerveztünk ’Császárok klubja’: címen: a verseny témája a 18. század 1717 körüli időszaka 
volt. A Diákpatrocínium napján (az írásbeli fordulón túl jutva) a döntőben Bán Róbert 
tanár úr játékvezetésével szoros versenyben, hatalmas szurkolótábor által kísérve Izsa 
Szabolcs Hunor (9.a) győzedelmeskedett. Reméljük, ennek a versenynek lesz még 
hagyománya. Az október 23-i megemlékezésben, illetve a kiemelt évfordulókon (október 
6., október 23., február 25., március 15., április 23., június 4.) folyosói tablók, illetve 
installációk készültek a munkaközösség jóvoltából.  

Külön öröm volt, hogy számos versenyen szépen szerepeltek diákjaink: a Történelem 
OKTV 7. helye, a Földrajz OKTV 29. helye, s a Latin OKTV négy döntőse (7., 9., 20., 21. 
hely) nagy büszkeséggel töltött el bennünket. 

A Történelem tantárgy kapcsán számos képzésnek és bemutatónak adott otthont az 
iskola, illetve a munkaközösség tagjai más intézményekben tartottak bemutatót (a 
Katolikus Pedagógiai Intézet, illetve a Racionet Zrt. szervezésében) a digitális oktatás 
kapcsán.  

A munkaközösség-vezető dolgát jelentősen megnehezítette, hogy az új e-napló (ld. 
”innováció” - ?) az adatszolgáltatást nem támogatja: igazi történészi munka volt a kollégák 
által adott jegyek és témák kibányászása. Na, majd jövőre – mert Mao elvtárs is 
megmondta: ”Néhány év szenvedés, ezer év boldogság...”. 

Kormos Zoltán 
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5. „Légy résen!”, 
avagy a 2. számú Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat 

élete a 2017/2018-as cserkészévben 
Szeptember elején az iskola mellett elindultak az őrsgyűlések is. 
Még ebben a hónapban sor került a toborzásra is, a Budapesti Piarista 

Gimnáziumban 7., a Budapesti Ward Mária Általános iskola és gimnáziumban pedig 5. 
évfolyamba mentek a vezetők hirdetni. 

Ebben a tanévben az első program az évkezdő kirándulás volt, ahol őrsönként külön 
útvonalon megmásztuk a Hármashatárhegyet, egy-két játék után ebédeltünk, majd egy 
nagy számháborúval zártuk a találkozót. Ezen az összejövetelen lehetett először találkozni 
az újoncokkal; a hetedikes piarosokból álló Nyuszt, valamint az ötödikes wardos fiúkból és 
lányokból álló, Ocelot és Áfonya őrssel. 

Ősszel a tapasztaltabb őrsök külön őrsi portyára mentek, az újoncok pedig egynapos 
kiránduláson vettek részt. 

A cserkészek a Nyílt napon is megjelentek, „Túró rudi quiz” és képnézegetés várta az 
érdeklődőket. 

A következő közös nagy program, a december 28-30-áig tartó Téli portya helyszíne 
Hatvan volt. Az idei téli találkozó az 1119. sz. Árpád Vezér Cserkészcsapattal közösen lett 
megtartva. A „Vissza a jövőbe” című filmen alapuló keretmese szerint a résztvevőknek a 
múltból itt ragadt Marty-n és Dokin kellett segíteniük. A három nap alatt rengeteg 
cserkészjáték, szabadulószoba, városi vetélkedő, közös társasozás, csajkazsákfestés és a 
hagyományokhoz híven egy felejthetetlen bál keretében sikerült visszajuttatni a két 
multbélit a saját időzónájukba. 

A karácsonyi szünet után, január végén lett megtartva a „Korosztályos program”, 
amin a cserkészek, kószák és vándorok külön-külön vettek részt. 

Az év egyik legfontosabb találkozója, a Tavaszi portya április 27-29-re esett, amikor is 
az Adyliget melletti Sztrilich Pál Cserkészparkba mentünk sátrazni. Itt az újoncok sok új 
izgalmas dologgal találkozhattak, olyanokkal, mint az első őrsi sátrazás, újoncpróba vagy 
az első közös tábortűz cserkészmódra. Szombaton kirándulás keretében VIP játékra is sor 
került, melynek szerves részét képezte a nyakkendőharc nevezetű cserkészjáték. A portya, 
és egyben az év legkülönlegesebb programpontja az Újoncavatás volt, amelyre sok veterán 
csapattag, köztük a korábbi csapatparancsnokok is ellátogattak. Az újoncok itt kapták meg 
a saját cserkésznyakkendőjüket, amihez legtöbben maguk faragtak gyűrűt gubacsból. 
Vasárnap az új csapatpóló is kiosztásra került a csapat minden tagja részére. 

A tanév végével közeledtek az utolsó őrsgyűlések időpontjai is. 
Hátra van még azonban a legjelentősebb és leghosszam program, a csapat 

cserkésztábora, amely július 7-étől 16-áig fog tartani. 
Fehér Márton, őrsvezető 
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6. DÖK - Diákönkormányzat 
 

Az ez elkövetkezendő néhány sorban azt szeretném elmondani, hogy szerintem miért 
volt az idei év a DÖK egyik legsikeresebb éve. 

Röviden ismertetném, hogy kik is vagyunk, mit is csinálunk. Osztályonként két képvi-
selőt vártunk a nyolcadik évfolyamtól felfelé, akik az év során ennek a szervezetnek fognak 
segíteni programokat szervezni, jobbá tenni az iskola légkörét és színesebbé tenni az életét. 
Rövid fejszámolás után kijön, hogy összesen 20 fő volt ez a kis csoport, akik sürögtek-
forogtak, néha fáradtabban, néha aktívabban tevékenykedtek. A nagy létszámra való tekin-
tettel munkacsoportokra osztottuk a feladatokat és ezeken belül organizáltuk a különböző 
eseményeket, élünkön segítőtanárunkkal, Székely Zoltánnal, valamint az elnökkel. Ha va-
laki elolvassa a címet, merem remélni, hogy nem az jut eszébe, hogy nem csináltunk sem-
mit. Sőt!  

Az idei év volt az eddigi legeseménydúsabb esztendő a DÖK életében. Több na-
gyobb programot szerveztünk, melyekre nagy volt a jelentkezés és a visszajelzések szerint 
jól is sikerültek ezek a próbálkozások.  

Tekintsünk vissza az évre! Az év elején nagy létszámú jelentkezés volt a közösségi 
csütörtökökre, melyre havonta egyszer került sor. Ez az első néhány alkalommal 50-60 főt 
is be tudott vonzani. Többször voltak sportosabb események, filmnézések, társasjátékozá-
sok, valamint volt birkózóverseny és még a sakkban is megvillanthatták tudásukat a prog-
ramra fakultatívan jelentkező tanulók ezeken a „csütörtökökön”. 

Ahogy tavaly megígértem, idén megtartottuk az első közös Diákönkormányzati bált a 
Patronával, mely ebben az évben iskolánk terültén volt. A korhatár 9. évfolyam és afölött 
volt, összesen több mint 270 résztvevővel számoltunk a két iskolából összesen, ami egy 
óriási büszkeség volt számunkra. 

Néhány héttel a „PaPi-bál” után volt az éjszakai focibajnokság, ami szintén nagy si-
kernek örvendett, és végre az alsóbb évfolyamosok is összemérhették focitudásukat. 

idő közben még egy Ego Sumra is volt idő, ekkor Fürjes Balázs kormánybiztos úr be-
szélt életéről és pályájáról az előadássorozat működésének megfelelően. Ez az egyetlen fáj-
dalmam az évvel kapcsolatban, hogy több ilyen alkalmat nem tudtunk szervezni. 

Az év utolsó DÖK-ös programja a Diákönkormányzati nap volt. Ez az egyetlen 
olyan esemény, melyet mi szervezünk és mindenki számára kötelező, aki magát Piarista di-
áknak mondja. A tavalyi Dök-naphoz képest egy röpke imával kezdődött, melyet a piarista 
hivatásokért ajánlott fel az iskola. Ezután kezdődhetett az általunk szervezett rész. Délelőtt 
szabadon választott előadásokra mehettek a diákok, melyet megpróbáltunk az ő érdeklő-
désük szerint alakítani. Az ebédszünet után, akik ezt választották, átvonultak a budai várba 
és számukra egy óriási számháborúval fejeződött be a nap. Aki úgy döntött, hogy nem sze-
retne mozogni, vagy éppen más érdekelte, ő választása szerint vagy egy érdekes előadáson 
vehetett részt, vagy filmet nézhetett az iskolán belül. A visszajelzések szerint jól sikerült ez 
a nap is. 

Külön köszönetet szeretnék mondani az egész tanári karnak és igazgatóságnak, akik 
rengeteget segítettek nekünk az idei év folyamán. Hálásak vagyunk! 

Az idei év után mindenképpen változás fog következni, hiszen a vezetőség és a kép-
viselők is megújulnak. Ezúton is szeretnék nekik sok sikert és kitartást kívánni! 

Pázmány László DÖK-elnök 
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* 
Az év eddigi legnagyobb eseménye a Patrona Hungariae testvériskola 

diákönkormányzatával közösen szervezett „PaPi bál” volt. A két iskolából összesen 273 
diák jött el és velük együtt több tanár is élvezhette ezt a programot. A visszajelzések 
meglehetősen pozitívak voltak a „sulibuliról”. A rendezvény több részből állt: elején közös 
körtáncok, ezt követően „Retro-Party” majd az egész diáksereg által legjobban várt 
„Csápolás”, ahol mai slágerekre volt lehetőségünk kikapcsolódni. A táncparkett mellett 
szabadon választható helyszínek is voltak: teaház, Játékterem, avagy kaszinó, és rapidrandi. 
Ezek a „szobák” is legtöbbször tele voltak.  

A diákönkormányzat egyik rég megszokott programja idén kissé a háttérbe szorult. 
Az “Ego Sum” és a “TTK- Társadalom Tudományi Kör” ezévben csak kétszer került 
megrendezésre, de ekkor nagy sikernek örvendett. (Az Ego Sum egy előadássorozat, 
melyben egy külsős vagy híresebb öregdiák előadó az életpályájáról beszél, a TTK-ban az 
előadó egy adott témában kerekasztal beszélgetést vagy előadást tart.) 

A tanulók talán legnagyobb elvárása a DÖK részéről az éjszakai focibajnokság, mely 
a legtöbb évben megrendezésre is került, idén is nagy sikernek örvendett. 

Idén is sikeresen megszerveztük a DÖK – napot, melyben különféle érdekes 
emberekkel, tevékenységekkel lehetett találkozni, majd számháborúzni a budai Várban. 

Igyekeztünk a közösségi csütörtökökre is programokat szervezni. Mindig voltak 
lelkes résztvevők, jövőre tovább keressük a megfelelő lehetőségeket. 

Székely Zoltán tanár, DÖK-koordinátor 
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7. Kalazancius Mozgalom ~ ‘Lamantin’ 
Mi történik egy „lamantin csoportban”, hogyan zajlik a budapesti Kalazancius Mozgalom 

élete? A csoportvezetőket kérdeztük az idei tanév eseményeiről, arról, hogy mik voltak a legjobb 
dolgok a csoport életében, hogy mit jelent a csoport piarista identitása és hogy mit tanultak egy-
másról és a minket körülvevő világról… 

7. évfolyam 
Ha visszagondolunk az elmúlt évre, nem tudnánk olyat mondani, amire nem szívesen 

tekintünk vissza a hetedikes csoportunkban. A sok jó közül mégis szeretnénk kiemelni 
néhány eseményt. A csoport fejlődésének érdekében a kétnapos kirándulások voltak a 
legmeghatározóbbak. Itt kevésbé kötött környezetben tudtunk beszélgetni a lurkóinkkal. 
Az estéket pedig rendszeresen Laci meséi zárták. A kétnapos túrákon kívül is mindig 
remekül szórakoztunk, akár a heti rendszerességű alkalmakon akár a szünetekben a 
folyosókon összefutva. Különösen nagy élmény, hogy néhány szót tudunk váltani órák 
előtt, órák után, sőt még közöttük is.  A szórakozás mellett az alkalmakon egyre nagyobb 
tér jut az őszinte megosztásnak is, ami segítette az egymás jobb megismerését ebben az 
első évben. Az egymás felé megnyílás egyre jobban összetartó közösséggé formálja a mi 
csapatunkat. Ezen a már-már evangéliumi szellemiséget megvalósító közösségi léten kívül 
különösen is piaristának érezhetjük magunkat attól, hogy noha mindenki magáévá tehette 
a megszokott és kívülről megtanult piarista énekeket, ezt sablonos környezetéből kiemelve 
egy új, iskolán kívüli, izgalmasabb helyszínen a mesés szépségű Filozófusok kertjében 
mondhattuk el az O pater parvulorum kezdetű kegyes piarista himnuszt. Befejezésként 
csak annyit mondanánk nektek fiúk: köszönjük nektek az egész éves elfogadásotokat, 
segítőkészségeteket, közreműködéseteket és aktív részvételeteket a programokon, ezzel is 
szellőt adva a Kalazancius Mozgalom hajójának. Jövőre újra találkozunk a piarista 
Öbölben, reméljük, újra beszálltok abba a bárkába, amit közösen építettünk. Üdvözlettel: 

Barnus, Laci, Levi, Roland SchP, valamint Gergő. 
 
8. évfolyam 
Valószínűleg mindannyiunknak, nekünk és a nyolcadikosainknak is a legnagyobb 

élmény az évzáró kirándulás volt. Tiszaugon, Budapest motorgőzös levegőjétől távol 
evezhettünk, sátrazhattunk, tábortüzezhettünk, stb. Ezenkívül a beavató szertartás is 
maradandó emlék lesz mindannyiunk számára. 

A csoportunk tagjai, mi vezetők és a mozgalom mögött álló szerzetesek egy 
közösségként próbáltunk meg közelebb kerülni Istenhez az év során közvetlenül 
(változatos imákkal minden alkalmon) vagy közvetetten (az együttlétünk milyenségén 
keresztül). Sokat beszéltünk arról is, mit jelent piaristának lenni. 

Az együtt töltött idő alatt megtanultuk, hogyan oszthatunk meg - korosztályokon 
átívelve - valami értékeset magunkból, hogyan járulhatunk a közösséghez mind szellemi, 
mind fizikai javainkkal. Ezen kívül az különböző témákról való beszélgetések alatt is sokat 
formálódtunk, ismertünk meg magunkból. 

Ágoston, András, Domonkos, Márk 
 
9. évfolyam 
Idén az első kirándulásunk során Vácra látogattunk. Elsőként a székesegyházat 

néztük meg, majd egy izgalmas és kimerítő foci után megettük ebédünket. Spagettit 
főztünk, desszertnek pedig palacsintatortát csináltunk pudinggal és nutellával. Ez volt az a 
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kirándulás, ami igazán összerázta a csapatot, ami után már tudtunk velük beszélgetni a 
bűnbocsánat szentségéről, az alkoholról és egyéb témákról. 

Az alkalmakon igyekeztünk lehetőség szerint mindig imádkozni, különböző 
imaformákat kipróbálva, néha vallásos témákról beszélgetni, illetve a piarista szentek élete 
is szóba került. Igyekeztünk a nehezebben emészthető témákat közelebb hozni a 
gyerekekhez, így például a gyónás témánál kipróbálhatták egy szituációs játék keretében, 
milyen lehet a pap helyében lenni… 

Az év során leginkább egymás megismerésén és egy összetartó közösség kiépítésén 
volt a hangsúly, de emellett saját magunkat is próbáltuk jobban megismerni, főleg a 
céljainkat elemezve egy gondolatébresztő videó kapcsán. 

Áron és Dani (öregdiákok) 
 
11. évfolyam 
Az év csúcspontja kétség kívül a kecskeméti háromnapos kirándulásunk volt, Vass 

Bálint és Szabó Gábor piaristák papszentelésével egybekötve. A hosszú túránkba így 
nemcsak az újonnan szentelt piaristákat tudtuk megünnepelni, de maradt időnk egymásra 
is, tanulhattuk egymás meghallgatását és csoportalkalmak közös megtervezését, reflexióját. 
Első nap főleg játszottunk és beszélgettünk, majd éjszakai városnézésre indultunk. Másnap 
részt vettünk a szertartáson, majd az aquaparkban pihentünk ki magunkat az esti 
beszélgetés és elmélyülés előtt. Utolsó nap végül egy kiadós reggeli után rövid városnézést 
követően tértünk haza. 

Csoportunk attól piarista, hogy szorosan kapcsolódik a gimnáziumhoz. A tagok 
egyenként piaristák, gyakran vállalnak különböző pluszfeladatokat az iskola segítése végett 
(kísérés, fotózás, videó készítés, csoportvezetés stb), boldogan vesznek részt a különböző 
piarista eseményeken. Piaristává tesz mindannyiunkat, hogy a magunk játékaival, 
beszélgetéseivel, olvasmányaival, nyitottságával, kritikusságával és „kamaszságával” 
társadalmunk, saját kalazanciusi közösségünk és a budapesti piarista közösség megértésén 
és újraértelmezésén gondolkodunk. 

Minden alkalmunkba igyekszünk teret engedni az imának, az alkalmakba szervesen 
beépíteni azt. Az alkalmak témáját és megoldás-javaslatait is igyekszünk keresztény 
szellemben megfogalmazni. 

Az idei legfontosabb tapasztalat magunkról az, hogy egymást segítve tudunk 
csapatként működni. A csoport szabályai mindenki számára fontosak, és megtanultuk, 
hogy az ezek szerinti működés mindenkinek jó és gyümölcsöző. Valamint rájöttünk, hogy 
fiatalok vagyunk, és a játékra is ugyanúgy szükségünk van, mint a komoly és elmélyült 
beszélgetésekre. A világ kapcsán sokat gondolkoztunk férfi-női kapcsolatokról, az 
intimitásról, az egyén szerepéről / feladatáról. Részt vettünk a szinódusi folyamatban, 
aminek keretében a piarista iskolákról, az egyházi közösségekről gondolkoztunk. Ennek 
eredményeként a jövő évet egy sátoraljaújhelyi kirándulással, egyfajta érzékenyítéssel 
szeretnénk kezdeni. 

Máté és Matyi (öregdiákok) 
 
A csoportvezetőknek, a koordinátoroknak és kísérőknek köszönjük az egész éves áldozatos 

munkát. Köszönjük azt, hogy piarista, egyházi közösségben kísérik a ránk bízott fiatalokat! 
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csoportvezetői hétvége (Pilisszentiván) 
 

a 7. évfolyam kétnapos kirándulása (Vác) 
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8. TESZI ~ Tevékeny Szeretet Iskolája 
 
Minden évben az iskola 10. évfolyamos diákjainak szervezzük meg ezt a karitatív kö-

zösségi szolgálatot. A programot Miskolcon a Jezsuita Gimnáziumban indították először el 
az országban, melyhez igen hamar csatlakoztak a piarista iskolák is. Saját nevet is adtak ne-
ki: Tevékeny Szeretet Iskolája, azaz TESZI. 

Manapság az ország minden középiskolás diákja találkozik hasonló jellegű közösségi 
szolgálattal, mivel az érettségi feltétele 50 óra tevékenység elvégzése, melyet a bizonyít-
ványban igazolni is kell! 

A tanév elején tartunk egy tájékozató és érzékenyítő alkalmat a fiúknak, melyen az admi-
nisztratív információk mellett az adott tanévben általunk elért és kínált helyszíneket mutat-
juk be. A diákok maguk választhatnak ezután, hogy képességeik, készségeik és időbeosztá-
suk szerint melyik helyszínt gondolják maguknak a legalkalmasabbnak. 

Heti-kétheti rendszerességgel egy-három órát töltenek a 10-es diákok segítségre szoruló, hiá-
nyossággal küszködő emberekkel. 

Az iskola több lehetőséget is felajánl: 
- fiatalabb diáktársak korrepetálása 
- segítség az iskolában rendezvényeken, piarista sírok gondozása… 
- segítségnyújtás időseknek 
- foglalkozás, kirándulás, játék mozgássérültekkel 
- vak fiataloknak programszervezés, kísérés 
- hajléktalanok segítése 
- menekült gyerekekkel tanulás, játék 
- gyermekotthoni foglalkozások 
- roma gyerekekkel tanulás, játék 
 
A szolgálatok végzése közben szeretnénk megtanulni egyre jobban figyelni a másik 

emberre, szeretnénk fölfedezni a társadalom peremére szorult személyek méltóságát, jó 
lenne észrevenni, mennyi örömet tudunk adni apró figyelmességgel, vagy pusztán figye-
lemmel. Izgalmas lehetőség felfedezni önmagunkat is és szeret nénk nyitottak lenni arra, 
hogy az általunk segítettek is megajándékozzanak minket. 

A program részeként év közben értékelő alkalmakat tartunk, melyek során átbeszéljük 
addigi tapasztalatainkat, pozitív és negatív élményeinket. Az év végén pedig az adott évben 
részt vevő diákok mutatják be a 9-es évfolyamnak az általuk végzett egész éves munkát. 

Az idei tanévben 67 diákunk, több mint 20 helyszínen, közel 3500 óra közösségi szolgála-
tot végzett. 

Köszönjük munkájukat és bízunk benne, hogy a jövőben is fogékonyak lesznek a 
környezetükben lévő közösségek önkéntes szolgálatára! 

Márialigeti Kristóf 


