
„Légy nyitott a világra!”  

2021/2022 

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 



A Szalézi szent Ferenc Gimnázium Alapítvány 2021-ben a Városi Civil 
Alap VCA-KP-1-2021/4 elnevezésű pályázatán 7 millió forint támoga-
tásban részesült, amelyből 8 különböző közösségépítő projektet tud-
tunk megvalósítani. 

 
Ez a fotókönyv ezt az egész éven át tartó, kulturális, sport és hitéleti te-
vékenységsorozatot mutatja be. 

 
Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatását. 

 
Szintén köszönöm azoknak a munkáját, akik a szervezésben és a meg-
valósításban részt vettek. 
 

Balla Árpád  
igazgató 



Hitéleti és sporttevékenység  
Péliföldszentkereszten 

 
 

 
2021. szeptember 15-17 



Péliföldszentkereszt a Szaléziak otthona, ahol először telepedett le Magyarországon a rend. Nem véletlen, 
hogy fontosnak tartjuk, hogy minden diákunk legalább egyszer ellátogasson oda. 
 
Ebben a tanévben a 9. B és a 10. B osztály kapott lehetőséget, hogy egy három napos kihelyezett hittan pro-
jekt keretében járjon ott. 



Szerdán reggel 7:30 kor elindultunk Péliföldszent-

keresztre, életünk egyik legizgalmasabb hittan 

projektjére. 11:30 körül érkeztünk meg Eszter-

gomba,  itt volt az első megállónk.  

Először Béla atya meghívott fagylaltra mindenkit a kedvenc fa-

gyizójába. Utána elmentünk az esztergomi Vízügyi Múzeumba. 

Nagyon tetszett ez a hely, meg lehetett fogni majdnem min-

dent :). Volt egy mohafal, annak egy részét végig lehetett simí-

tani, volt egy gát, amivel lehetett szórakozni a hozzátartozó 

hajókkal meg a vízzel. 

Ezek után átsétáltunk az esztergomi Bazilikába, 

ami nagyon gyönyörű volt. Lementünk az al-

templomba, virágot helyeztük Mindszenty bí-

boros sírjára. Onnan a kincstárba vezetett az 

utunk, majd felmásztunk a Bazilika tetejébe, 

ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Mária Valéria 

hídra és a Dunára. 

Végül Péliföldszentkeresztre vezetett az utunk. Elfog-

laltuk a szállást és megvacsoráztunk. Nyugodtan telt 

az este, sokat társasjátékoztunk. 

9 óra magasságában kimentünk egy nagy foci pályára, 
ahol egy másfél órát fociztunk. Utána bementünk és be-
szélgettünk, zenét hallgattunk és végül fáradtan zuhan-
tunk az ágyba.. 



Reggeli után egy kis pihenő volt. mielőtt elmentünk egy jó kis tú-

rára az Öreg- Kői szirt tetőre. Útközben voltak kisebb nagyobb 

barlangok, ezek közül is az egyik legmélyebb és legszebb barlang a 

Jankovich-barlang. 

Fent a hegytetőn nagyon szép volt a kilátás, a távolban látni lehe-

tett az esztergomi Bazilikát. Szép tiszta volt az idő ezért nagyon 

messze el lehetett látni. Ezután lementünk a hegyről, egy kis pihi 

volt, és mentünk ebédelni. Délután volt egy kis hittan projektes 

”gyűlés”; az ajándékokról beszélgettünk. 

Utána az osztállyal sétáltunk , és egy kérdőívet oldottunk 

meg, ami Péliföldszentkereszt helyismeretével volt kapcso-

latban . Ezek után már csak szabadidő volt egészen vacso-

ráig. Vacsora után az előtérben kártyáztunk, beszél-

gettünk, nevettünk és így telt az este. 

Másnap reggel is mentünk a templomba reggeli előtti imára. Utána összepa-

koltunk és még így utolsó nap elmentünk a Gerecse Natúrpark Látogatóköz-

pontba. Itt eltöltöttünk 1-2 órát és visszamentünk ebédelni és 1 óra körül el-

indultunk haza. 

17:30 felé érkeztünk meg. Nekem ez a 3 nap nagyon tetszett és sok jó emlé-

ket szereztem. 
Zámborszky Bence 



Békés, zöld, meghitt, barátságos. Talán így foglalható össze az a há-

rom nap, amit Péliföldszentkereszten töltöttünk. Egész idáig a létezé-

séről sem tudtunk, pedig már csak a hely is elbűvölő 

Hiába volt hosszú az út, a jó társaságban re-

pült az idő. Majd első úti célunkként meg is 

érkeztünk Esztergomba, ahol meglátogattuk 

a Duna Múzeumot és a bazilikát. A nap már 

lemenőben volt amikor tovább indultunk 

Péliföldszentkeresztre, ahol az elkövetke-

zendő napokat töltöttük. A közösen elfo-

gyasztott vacsora után a két osztály csapatai 

fociban mérték össze erejüket. A változatos 

és fárasztó programok után mindenki kime-

rülten hajtotta álomra fejét. 

A másnap is bővelkedett programokban. A közös 
ima és a reggeli elfogyasztása után a délelőttöt a 
természetben töltöttük és megtekintettük a hely 
látványosságait. Programjaink legfontosabb ré-
szeként tartottuk meg a hittan projektet, majd a 
szent misén vettünk részt. Az este a közösségépí-
tésről szólt: társasoztunk, beszélgettünk. 



Az utolsó délelőttöt a péliföldszentkereszti látogatóközpont-
ban töltöttük, ahol megnéztük a teremtésvédelemről szóló 
kiállítást. Itt Béla atya tartott számunkra nagyon érdekes tár-
latvezetést. Meghallgattuk Elleh Hajnalka tanárnő előadását 
is a témához kapcsolódóan. Majd ebéd után elbúcsúztunk a 
helytől és hazafelé vettük az irányt.Az érdekes programok, az 
együtt töltött idő, a jó hangulat és egymás megismerése mind
-mind hozzájárult ahhoz, hogy emlékezetes maradjon szá-

Az érdekes programok, az együtt töltött idő, a jó 

hangulat és egymás megismerése mind-mind 

hozzájárult ahhoz, hogy emlékezetes maradjon 

számunkra ez a pár nap. 

Samu Eszter 



2021 szeptember 27. 





Az iskolánk mindig is elhivatott volt abban, hogy a fiatalokat a sport és a természet szeretetére neveljük. 
 
Ennek egyik példája, hogy hagyományosan ősz elején kerékpártúrát szervezünk a Tisza-tó körül. Kerekezés köz-
ben feltárulnak ennek a környezetnek a természeti szépségei, állatvilága, és egy kicsit azt is megmutatjuk, hogy 
viszonylag nagy távolságot is képesek vagyunk megtenni anélkül, hogy autóba üljünk. 
 
Ebben a tanévben a Városi Civil Alap támogatása is segítette az ügyet, így még kevesebb költséggel járt a részt-
vevők számára. Az eseményt az tette még különlegesebbé, hogy a Magyar Diáksport Napjára időzítettük a prog-
ramot. 



Mindenesetre megfogadtuk az egyik helyi taná-
csát, aki azt javasolta, hogy ne Sarud, hanem 
Tiszafüred irányába induljunk el, hogy visszafelé 
segítsen minket a hátszél. 

Reggel fél hétkor találkoztunk a gimi parkolójában, ahol a 
szülők segítségével szállításra alkalmassá tettük kerékpáro-
kat, majd bepakoltunk a kisteherautóba és az utánfutóba. 
Kicsivel hét óra után a kényelmes busz is elindult, és másfél 
óra múlva megérkeztünk Poroszlóra, a kiindulási helyszí-
nünkre. 

Ott találkoztunk Konrád Marianna tanárnővel és 
párjával, Tóth Istvánnal valamint az egyik tanulónk-
kal és szüleivel, Szabó Jánossal és Szabóné Sztrapkó 
Tímeával, akik csatlakoztak hozzánk. 

Az időjárás kegyes is és kegyetlen is volt 
hozzánk egyszerre: nem volt sem túl 
hideg, sem túl meleg. Csak az a szél, az 
az erős szél ne lett volna ... no, az nem 
hiányzott senkinek. 



A 66 km-t végül a vártnál kicsit hosszabb idő alatt, de jókedvvel teljesítették a fiatalok, akiket elkísért há-
rom pedagógus (Konrád Marianna, Kondor István és Farkas Barbara) illetve a követőkocsiban Pásztor 
Péter és Szabó János és Szabóné Sztrapkó Tímea is. 
Nekik, valamint Konrád Marianna tanárnő párjának, Tóth Istvánnak külön köszönöm a közreműködést és 
a segítséget! 

Már csak egy dolog maradt hátra: a kimerült csapat jól megérdemelt gulyáslevessel és palacsintával pó-
tolta az elvesztett kalóriákat a poroszlói Kormorán étteremben, és jóllakottan indultunk haza. 





PADLÁS 

A komáromi Magyarock 
Dalszínház előadása 

 
2022. február 25. 



Február 25-én a Szalézi hét keretén belül az egész iskola részt 
vett a Magyarock Dalszínház A padlás című előadásán. 
 
Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter félig mese 
– félig musicalje a Vígszínház legsikeresebb, s így legtöbbet ját-
szott darabja, melyet más színházak is bemutattak. A musical 
és számos dal önállóan is sláger lett. 



A 8. A tanulói így emlékeznek vissza 
az előadásra: 

„Nekem tetszett az előadás. Érde-
kesnek találtam a valós és a mese-
világ találkozását.” 

„Kedvencem a Kölyök, ő volt a leg-
aranyosabb. Kicsit megható volt a 
történet, a végén nagyon tetszett, 
ahogy a szereplők összeálltak és 
énekeltek. El tudnék képzelni foly-
tatást, például hogy 20 év után ta-
lálkoznak.” 



„Látszik, hogy nagyon profik a színészek, 
gyönyörűen énekelték el a fülbemászó 
dalokat. Nekem legjobban a Varázs-
könyvről szóló dal tetszett.” 

„Barnabás karaktere vicces volt, bár amikor először sütötte 
el a fegyverét, az nagyon hangos volt. Ha lehetne, még egy-
szer megnézném az előadást.” 

„A karakterek szerethetők voltak. Tetszett, hogy a meséket idézték, de 
olyan szereplőkkel, akik nincsenek benne a mesében. Kedvencem a 
Szilvásgombóc című dal.” 



Gyümölcsnapok a 
Szaléziben 



A Városi Civil Alap által támogatott, “Légy nyitott a világra” pályázat 
újabb eleme indult el “gyümölcspult” néven.  

A többi programelemmel ellentétben a gyümölcspult 24 héten át 
minden hétfői tanítási napon az iskolában tanuló 624 diákunk mind-
egyikének lehetőséget biztosított, hogy az őszi, téli és kora tavaszi 
időszakban, amikor nehezebb a szükséges vitaminokat természetes 
úton gyümölcsből a szervezetbe juttatni, egészséges gyümölcsöt 
egyen. 

Már néhány évvel ezelőtt 
voltak gyümölcsnapok, akkor 
szabad pultról vehetett min-
denki magának a kitett éte-
lekből. Azonban akkor azt 
láttuk, hogy nem mindenki 
élt a lehetőséggel, vagy nem 
is tudott a dologról. 

Ezért az idén úgy döntöttünk, hogy az osztályfőnöki órán, az osztályok létszámának meg-
felelő adagot készítünk elő, így az összes diákunkhoz eljut az egészséges finomság. 

A programelem célja – a vitamindús étkezés biztosítása mellett 
– felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos és egészséges 
a változatos étrend, amelynek nélkülözhetetlen része a gyü-
mölcsfogyasztás. 



Bolha a fülbe 

színházlátogatás 

2021. november 17. 



A 11. évfolyam diákjaival közösen lehetőségünk nyílt elmenni a Miskolci Nemzeti Színházba, 
ahol a Bolha a fülben című előadást tekintettük meg. Sok diáknak ez volt az első színházi élmé-
nye a Miskolci Nemzeti Színházban. A darab egy nagyon jól követhető, helyzet-és jellemkomi-
kumokban gazdag, szórakoztató vígjáték volt. A diákok mind nagyon pozitívan nyilatkoztak ró-
la, és sokan utána családdal, barátokkal is elmentek színházba, ugyanis megismerték a darab 
kapcsán a színházi szórakozás élményét. 

„Az előadás nekem és szerintem osztálytársaimnak is 
egyaránt nagyon tetszett, lehetett sokat nevetni és a 
story része is érthető illetve tanulságos volt.” 

(Madarász Máté, 11.C) 

„A Bolha a fülbe” című színházi előadás volt a legjobb színházi 
műsor, amit valaha megnéztem. Nem rajongok túlzottan a 
színházért. Ennek az az oka, hogy a Bolha a fülbe megnézése 
előtt sok színdarabot láttam, és eléggé unalmasak voltak. Meg-
örültem, amikor megtudtam, hogy ez a darab egy komédia, 
ugyanis ez a nekem való műfaj, és így már biztosan nem lesz a 
műsor unalmas. 
Viszont arra egyáltalán nem számítottam, hogy úgy fog tetsze-
ni az előadás, mint a kedvenc vígjáték filmjeim. Telerakták 
nagyszerű poénokkal, mozgalmas volt, tartalmazott váratlan 





A történelmet nem csupán az órákon lehet tanulni. 
Ha nyitott szemmel járunk, körbevesz minket a múlt. 
A házak, a terek, a temetők, a falfestmények mind 
mesélnek egy adott korról, egy emberről, egy ese-
ményről. 

És ha a sétánkon egy történész vagy egy történe-
lem szakos tanár kísér el, aki esetleg végigkalauzol 
az épületben, múzeumban, az még jobb, hiszen ők 
segítenek abban, hogy a puszta falak mögé is belát-
hassunk, így élményszerűen ismerjük meg a múlt 
egy-egy szeletét. 

Ez az oka annak, hogy már harmadszor a 12. évfolyam 2 
napos történelmi projektet tartott, a központi téma pe-
dig az ötvenes évek korszaka, amelyet Boldog Sándor 
István szalézi testvér életével illusztrálva könnyebben be 
lehet fogadni, meg lehet érteni és át lehet élni az akkori 
borzalmakat. 



A tizenkettedik évfolyam egy kétnapos projekten vett részt október végén. A programokra két helyszí-
nen, Budapesten és Kazincbarcikán került sor.  
Kazincbarcikán a Szalézi rendházban Ábrahám Béla atya fogadta a csoportokat és tartott Boldog Sán-
dor István életéről előadást. Ezután megtekintettük a Sándor István életéről készült filmet, majd Csány 
Márton tartott személyes hangvételű előadást a kutatásokról. A barcikai programot egy finom tea 
melletti kötetlen beszélgetés zárta. 

A projekt másik részében Budapesten személye-
sen tapasztalhattuk meg az előadáson hallotta-
kat. A Kozma utcai temetőben a látogatóköz-
pontban rövidfilmen láttuk az exhumálás folya-
matát, majd a 301-es parcellában megemlékez-
tünk Nagy Imre és Sándor István személyéről. 
Mindannyiunkat megérintett a temető atmoszfé-
rája, a 301-es parcella közelsége. Történelemta-
náraink, Kiss István, Máthéné Kacsinkó Katalin és 
Polonkainé Baksy Katalin felidézték az 1950-es 
évek eseményeit, Sándor István boldoggá avatá-
sának és újratemetésének napjait 



A programban kisebb kitérőt jelentett a parlament 
megtekintése, ahol idegenvezetéssel jártuk be a 
díszfolyosót, leülhettünk az ülések közt használt 
társalgóban és megcsodáltuk a Szent Koronát és a 
kiállított koronázási ékszereket. Történelmünk egy 
másik darabja elevenedett meg számunkra az or-
szágház falai között. 

A napot a Terror házában zártuk, ahol a má-
sodik világháború utolsó időszakával és az 
1950-es évek magyar valóságával szembesül-
tünk. Ebben a korban élt Sándor István, ezt 
láttuk az életéről szóló filmben, a kutatások is 
erről tanúskodtak, de a Terror házában mind-
ez valóssággá vált. Lemenni a pincébe a cel-
lákhoz, megállni a bitófa alatt nem csupán 
egy érettségi tétel, amit meg kell tanulni. 



Rendhagyó  
drámaóra 



A művészetek mindig is fontos szerepet töl-
töttek be az iskola életében. A Gimi Galéria, a 
művészetek projekt, a korábbi Tánc és dráma 
projekt meghatározó eseményekként fémje-
lezték az iskola hagyományait. 

Új elemként jelent meg, hogy színészeket 
hívunk az iskolába, akik egy-egy órában 
megmutatják a színház művészet igazi arcát, 
profi módon megközelítve az egyes műve-
ket. 

2022. február 7-én – ezúttal a Városi Civil Alap támoga-
tásával egy újabb ilyen eseménynek volt részese a 7. B 
osztály. Az interaktív dráma órát Tatár Gabriella, az Egri 
Pinceszínház igazgatója vezette. 

A diákokat magával ragadta a foglalkozás, ak-
tívan kapcsolódtak be a munkába, és ezzel 
átélhették azt, hogy egy színpadi műhöz ho-
gyan és mennyit tehet hozzá egy színész. 

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapítvány és az 
Egri Pinceszínház közreműködését abban, 
hogy megvalósulhasson ez a felejthetetlen 
élmény. 



Ságváris  
Öregdiákok  
Találkozója 

2022. augusztus 27. napján megvalósult egy régi álom: hozzuk össze a 
gimnázium volt diákjait, és rendezzünk nekik egy napot, amikor kortól 
függetlenül nosztalgiázhatnak. Az eseményt a Városi Civil Alap által biz-
tosított forrás segítségével valósult meg. 



60 évvel ezelőtt indult el a Ságvári Endre Gimnázium, és azóta évente átlagosan 
mintegy 100 diák hagyta el a kapuit, hogy egyetemen, főiskolán folytassák a tanul-
mányaikat, vagy szakmát tanuljanak. 

Az ötévenként megrendezett érettségi találko-
zók idáig is vissza-visszacsalogatták a volt ta-
nulókat, sőt számos olyan osztályról is tudunk, 
akik évente járnak össze. Azonban az idén úgy 
gondoltuk, hogy jó lenne a végzett tanulóink-
nak egy olyan eseményt összeállítani, ahol 
nem csupán egy-egy osztály, hanem a valaha 
a Ságváriban végzett tanulók több generációja 
is találkozna. 






