
2020. április 29.
A ballagás előtti utolsó tanítási nap.

Kicsit másként… …de sok-sok szeretettel!
Búcsúzunk és visszavárunk Benneteket!



A Piarista Gimnázium bejáratánál Horváth Bálint igazgató úr valamint a
helyettesei, Kormos Zoltán és Szakál Ádám tanár urak sok szeretettel
várják a diákokat. Különösen a hamarosan ballagókat.



A 12. a osztályos tanulók az utolsó 0. órájukon önfeledt focival
búcsúznak osztályfőnöküktől, Horváth Péter tanár úrtól.



A 12.b osztály tanulói még egyszer átnézik a magyar érettségi tételeket
osztályfőnökükkel, Urbán Péter tanár úrral.



Reggeli készülődés a tanáriban. Pálfi Eszter, Tegzes Emese és Tüskés
Tünde tanárnők habos kávéval készülnek az utolsó órákra.



A kémia faktosok Gelencsér László és Ujházy András tanár urakkal még
egy utolsó tüzes kísérletet állítanak össze.



Az utolsó bűnbánati liturgiát Sághy Ádám és Pehartz Tamás tanár urak
vezetik. Szilvásy László tartományfőnök atyánál és Vereb Zsolt tanár
úrnál lehet szentgyónáshoz járulni. Aki igényli, Kunzerné Urbán Éva
iskolapszichológussal beszélgethet.



A biológia teremben Mjazovszky Ákos, Szabó Gábor és Székely Zoltán 
tanár urak, valamint Müllner Erzsébet tanárnő egy bálnával veszik fel a 
harcot. Így egy régi titokra is fény derül…



A ballagási beszédeket Posta István, Valaczka András és Urbán Péter
tanár urakkal próbálják el a szereplők.



Az irodán a hivatalos iratok és az elhagyott ebédjegyek pótlását György
Gizella, Smikálné Ézsiás Erzsébet és Oberfrankné Lévay Mirjam
segítségével ma nem csak a nagyszünetben lehet elintézni.



Egy rendkívüli fizikaórán Futó Béla és Urbán János tanár urak valamint
Chikán Éva tanárnő a hullámmozgásokat szemléltetik a Dunán. Az iskola
vitorlásával Márialigeti Kristóf tanár úr segíti a kísérletet.



Szakál Ádám tanár úr Márkus Rolanddal közösen a hétvégi Lamantin
kirándulás részleteit hirdetik ki a szünetekben.



Wettstein József tanár úr az AVK-sok koordinálásával készül a ballagásra.



Kuroli László tanár úr a látványos decemberi műsor emlékére magára
öltötte a mikulásjelmezt. Szakács Zoltán tanár úr a jövő évi sítúrához
keres segítőket a végzős diákok között.



Kiss Gergely és Bukor János tanár urak a robotika szakkörösökkel egy új
gép beüzemelésén dolgoznak.



A tornateremben a P. U. hangoskodik. A tanár-diák kosármeccs Bán
Róbert tanár úr kommentálásával kezdődik. Koós Levente és Szőke
Máté tanár urak is a kezdő ötösben kapnak helyet.



A tanárcsapat leglelkesebb szurkolói a német munkaközösség tagjai,
Ullrich Magdolna, Némethné Hevenesi Anna, Farkas Zsófia és Lázár
Ágota tanárnők.



A mérkőzés után Újhelyi Zsigmond tanár úr a 12.-es frizbis diákokkal
veszi birtokba a tornatermet.



Koncz Péter, Varga Ádám és Moór István tanár urak az ebédlőben
ellenőrzik, hogy mindenki megmossa-e a kezét.



A ballagási misére az asszisztenciát Szabó Dániel és Lengvári Csaba
tanár urak készítik fel.



A ballagásra készülnek az énekkarosok is Melegh Béla, Kenessey László
és Nyitrai Péter tanár urak közreműködésével.



Acél Zsolt és Molnár Lehel tanár urak is a ballagási misére készülnek. A
ballagási ünnepséget hétfőn már az érettségik követik.



A tantestület nevében búcsúznak az osztályfőnökök és az iskola vezetői.



2020. április 

Vége
Szakács Zoltán és családja 
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