A pécsi Leőwey Klára Gimnázium nemzetközi kapcsolatai
a 2011/12-es tanévvel bezárólag

A német nemzetiségi tagozat kapcsolatai
1966/67 több éven keresztül

Drezda (NDK), faiskola, nyári építőtábor, kirándulások

1975-az NDK megszűnéséig

Berlin (NDK), sörgyár, nyári építőtábor, kirándulások

1981: az osztrák művelődési miniszter a Leőweyben tett látogatása során meghívja 10 napra a
végzősök egy csoportját Bécsbe, viszonzásul 1882-től testvériskolai kapcsolatot alakítottunk
ki a Höhere Internatschule des Bundes Graz-Liebenau (mai neve: Bundesgymnasium BGBORG Graz-Liebenau) gimnáziummal, mellyel kapcsolatunk mind a mai napig él (utolsó
csereút: 2012. április), diákcsoportok évente tesznek látogatást egymás iskoláiban és
ismerkednek a környék nevezetességeivel, kultúrájával. A 90-es években a grazi iskola
féléves ösztöndíj lehetőséget is adott több kiváló leőweysta diáknak, - először két-két, majd
egy-egy tanulónk utazhatott Ausztriába. Grazban volt ösztöndíjas, pl. Dr. Méhes Márton is,
aki jelenleg a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója.
A német tagozat a 80-as években rendelkezett a legtöbb testvérkapcsolattal, melyek az
1989-es rendszerváltást követően különböző okokból megszűntek, szüneteltek, vagy éppen
rendszertelenné váltak:
1985-1990 Aapenrade (Dánia), Deutsches Gymnasium. A dániai német kisebbség
gimnáziumával a megdrágult útiköltségek miatt szakadt meg a testvérkapcsolat.
1986-tól kétévenkénti rendszerességgel utaztak diákok a fellbachi Gustav Streesemann
Gimnáziumba. Ez a cserekapcsolat többször hosszabb ideig szünetelt, majd újraindult. A
legutóbbi időszakban megvalósult cserekapcsolatok: 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2005/06; a
2008/09-es tanévben ismét kapcsolatfelvétel történt a két iskola között (kiutazás 2009. május,
visszafogadás szeptemberben) a legutolsó csereútra 2011 őszén került sor.
1986-1993-ig testvériskolai kapcsolat állt fenn egy másik grazi középiskolával is
(Carnerigasse). A kapcsolatunk az osztrák fél érdektelensége miatt szakadt meg.
1987-2000 között rendszeres, szoros testvérkapcsolatot ápoltunk a müncheni Heirich Heine
Gimnáziummal. Az iskolák közti együttműködésben is fontos szerepet játszanak a személyes
kapcsolatok. Amikor a gimnázium igazgatója Karl Klezok, akinek szívügye volt ez a magyar
kapcsolat, nyugdíjba vonult (1998) először ritkultak a diákcserék, majd elmaradtak.
1991-től töretlen a testvérkapcsolatunk az ickingi gimnáziummal Kétévente utazunk egymás
iskoláiba, a legutóbbi csere 2010 szeptemberében (fogadás és kiút) valósult meg. Sokat tett e
kapcsolat fennmaradásáért a 2008 augusztusában nyugdíjba vonult Werner Jung
igazgatóhelyettes (Studiendirektor).
Az ickingi testvérkapcsolatunknak köszönhetjük, hogy kapcsolódhattunk a Nemzetközi
Zenei Találkozó-t szervező iskolák közösségéhez. A fiatal muzsikusok először Brünnben,
majd minden évben más-más országban gyűltek-gyűlnek össze, adnak közös koncertet:

1998-2002: Brünn, 2003: Utrecht, 2004: Pécs, 2005: Brünn, 2006: Bécs, 2007: Nyitra, 2008:
Utrecht, 2009: Bécs, 2010 márciusában a rendezvény helyszíne ismét Pécs volt.
1985-1991
„Jugendsing-und-Musikwoche” - Admonti zenei tábor (Ausztria,
Steierország). Kétévente vettek részt – egyedüli külföldi küldöttségként - diákjaink az
admonti kolostorban megrendezett zenei napokon és közös koncerteken.
1989-2001 között az Alpok Adria Együttműködés keretén belül tagjai voltunk annak a hét
országot tömörítő IAAC Egyesületnek, mely egy nemzetközi iskola létrehozását tervezte.
Egyik német lektorunknak, Michael Szabadosnak köszönhetjük a wertheimi gimnáziumhoz
fűződő, rövid ideig tartó cserekapcsolatunkat (1996).
A német nyelvű színjátszóink is rendszeres részvevői lettek a külföldi színjátszó
fesztiváloknak. Először Haasz Éva tanárnővel készültek fel a diákok a megmérettetésre, majd
Werner Gábor tanár úr vette át a színjátszók irányítását, felkészítését. (Temesvár: 2001, 2003;
Eszék: 2008)
Az utóbbi időben előtérbe kerültek a projekt jellegű külföldi utak, ahol különböző
nemzetiségű diákok dolgoznak egy-egy közös témán, erre jó példa az aacheni „IZOP
Umweltprojekt” (környezetvédelmi projekt): 2006-2007-2008 (Méder Lilla) és az esseni
„Frieden für Európa” („Békét Európának”) c. projekt: 2006-2007 (Werner Gábor).
2008 őszétől indul és 2011-ig tart a „Sieben Spiegel meiner Heimat” c. nemzetközi
Comenius projekt (Icking (NSZK, Graz (Ausztria), Leőwey (Pécs) részvételével, melyben
összesen 160 tanuló vett részt.
Az előkészítő nyelvi osztályok tanulóinak a 2008/09-es tanévben szerveztünk először
nyelvtanfolyamot, ún. nyelvi „tábort” Németországban.(Waldkirchen).

A francia tagozat kapcsolatai
Partneriskola:
1987/88-tól Saint Nazaire Aristide Briand Gimnázium: kulturális, vagy valamely
pedagógiai elven alapuló csere valósult meg, pl. színjátszás, kisebbségek helyzetének
vizsgálata, stb. 1994-ben a francia fél hivatalos partnerkapcsolatként jegyeztette be.
Egyszeri kiutazások:
1990 Villefranche-Sur-Saone
1991 Nimes
Cserekapcsolatok, külföldi utazások a francia két tanítási nyelvű tagozaton:
2003 Párizs
2004 St. Nazaire
2005 Vaison la Romaine
10. f tanulmányút
2006 Vaison la Romaine
2007 Sorento (10.f)
Nápoly (11.i)
2007 (okt.)-2008 (máj.) St. Nazaire (10.f)

2007. (okt.) Környezetvédelmi projekt
2010 (márc.-ápr.) Belgium, Saint Louis
2010 (június) Cote’dAzur
2010 (aug.-szept.) Pouzauges – kisebbségi projekt
2011 (jan.) Namur (10.f)
2011 (márc.) Párizs, Strassburg – tanárok, szülők, diákok közös útja
2011 (május) Párizs, Loire (11.f)
2011 (június) Cote’dAzur (9.f)
2012 (február/május) Namur (11.f csereút)
2012 (márc./május) Aix-en Provance (40 tagozatos tanuló csereútja)
2012 (márc.) Párizs (tanárok, szülők, diákok közös útja)
2012 (jún.) Cote’dAzur (9.f)
A francia színjátszó csoport/ok útjai:
1990 óta folyik a Leőwey Gimnáziumban francia nyelvű színjátszás
1991 Országos francia nyelvű színjátszó fesztivál Budapesten, 1992 óta az időközben
nemzetközivé bővült fesztivált minden évben Pécsett, a Leőwey Gimnázium rendezi meg.
1992 Első turné külföldre: Párizs, Saint Nazaire
1993 Arad
1994 La Roche-sur Yon, Rouen (Cantelen), Quebec (Kanada)
1995 La Roche-sur Yon, Quebec (Kanada), Nápoly (Olaszország), Arad (Románia)
1996 Nápoly (Olaszország), Tunézia, Hollandia
1997 Orthez, Írország, Hollandia, Arad (Románia)
1998 Quebec (Kanada), Brno (Cseh Köztársaság)
1999 Nápoly (Olaszország), Lengyelország, Orthes, Arad (Románia)
2000 Nápoly (Olaszország), Krakkó (Lengyelország), Agadir (Marokkó), Zaragosa
(Spanyolország)
2002 Rennes, Orthes
2003 Marokkó, Szicilia, Liege
2004 Rennes, Huesca (Spanyolország)
2005 Nápoly (Olaszország), La Roche-sur.Yon, Brno (Cseh Köztársaság)
2006 Brno (Cseh Köztársaság), Szardinis, Rennes, Amsterdam
2007 Arad (Románia), Belgrád (Szerb Köztársaság), Angers
2008 OKIBU projekt: Angers
OKIBU projekt: Helsinki (Finnország)
Kassa, (Szlovák Köztársaság), Grasse, Ausztria
2009 Huesca
Grasse
Toulouse
Arad
2010 Marokkó
Grasse
Helsinki – Okibu projekt
Moszkva
2011 Belgrád
Grasse
Grenoble
Moszkva
A francia színjátszók közül nagy karriert befutott tanulóink:
Harangi Mária, Blasszauer József, Kampis Kristóf és még sokan mások.

Énekkaraink (nőikar, vegyes kar, német nemzetiségi kórus) külföldi kapcsolatai:
Karnagyok:
Jandó Jenő 1968-1981, a női kar és a német nemzetiségi kamarakórus karnagya
Dr. Szabó Szabolcs 1981-2010 között a nőikar karnagya, 1984-ben megalapította a vegyes
kart, melynek 2006/07-es tanév végéig volt vezetője
Dr. Szabó Szabolcsné 1982-2006/07-es tanévvel bezárólag volt a német nemzetiségi
kamarakórus vezetője
Árvai Dániel a 2007/08- as tanévben volt a vegyes kar és a német nemzetiségi kamarakórus
vezetője
Horváth Krisztián: a 2008/09-es tanévben vette át a vegyes kar és a német nemzetiségi
kamarakórus vezetését. 2010-ben a vegyes kar fiú tagjaiból fiú vokál alakul
Szőts Annamária a 2011-12-es tanévtől karnagya a vegyes karnak, melybe beleolvadt a német
nemzetiségi kamarakórus.
Rozs Tamás a 2011-12-es tanévtől karnagya a fiú vokálnak.
Női- és vegyes karunk évtizedek óta (1972-től) szoros kapcsolatot ápol az erdélyisepsiszentgyörgyi Székely Mikó Líceum táncegyüttesével (vezető: Péter Albert), ill. az
utóbbi években alakult (2006) kórusával, valamint a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola és Gimnázium „Csengetyű” kórusával (1976-tól). Mindkét kapcsolat
kialakítása Jandó Jenő karnagy úr nevéhez fűződik.
A Dr. Szabó Szabolcs karnagy által vezetett kórusok útjai:
Nőikar:
1983 Kassa
1984 Olomouc (Csehszlovákia)
1985 Forli (Olaszország)
1986 Gabrovo (Bulgária)
1987 Wetteren (Belgium)
1988 Kassa (Csehszlovákia)
1989 St. Nazaire (Franciaország)
1990 Kalantii (Finnország)
1991 Sepsiszentgyörgy (Románia)
1992 Kassa (Szlovák Köztársaság)
1992 Velence (Olaszország)
1994 St. Nazaire (Franciaország)
Sepsiszentgyörgy (Románia)
1995 Wetteren (Belgium)
1996 Savonlinna (Finnország)
1997 Sepsiszentgyörgy (Románia)
2001 Sepsiszentgyörgy (Románia)
2002 Sepsiszentgyörgy (Románia)
2004 Kassa (Szlovák Köztársaság)

Vegyeskar:
1986 Olomouc (Csehszlovákia)
1991 Forli (Olaszo.), Sepsiszentgyörgy (Rom.)
1992 Birmingham (Anglia)
1994 Birmingham (Anglia)
1995 Sepsiszentgyörgy (Rom.)
1999 Sepsiszentgyörgy (Románia)
2002 Kassa (Szlovák Köztársaság)
2004 Sepsiszentgyörgy (Románia)
2006 Kassa (Szlovák Köztársaság)

2006
2007
2008
2009

Sepsiszentgyörgy (Románia)
Brüsszel
Sepsiszentgyörgy (Románia)
Sepsiszentgyörgy (Románia)
Kassa (Szlovák Köztársaság)

A Dr. Szabó Szabolcsné karnagy által vezetett nemzetiségi kórus útjai:
Giesseni cserekapcsolat:
1984 Giessen, Herder Gymnasium: a német nemzetiségi kórus cserekapcsolata volt évekig
1986 Giessen
1988 Giessen
Egyszeri utak:
1985 Stuttgart-Backnang : a német nemzetiségi kórus egyszeri cserekapcsolata volt
1990 Graz
1991 Mariazell (Ausztria), Braunschweig (NSZK)
1992 Tübingen, Weikersheim (NSZK)
1994 Kassa (Szlovák Köztársaság)
2004 Graz (Ausztria), adventi hangverseny
Braunschweigi cserekapcsolat:
1987 Kapcsolatfelvétel a braunschweigi (NSZK) Gaussschule zenekarával (Rainer
Hertrampf)
1989 Braunschweigi csereút
1991 Braunschweigi csereút, majd hosszabb szünet következett, kapcsolatunkat a 2001/02es tanévtől felújítottunk:
2002 (márc.: fogadás, május: kiutazás)
Braunschweig, Gaussschule zenekara
2003 (szept.: fogadás,) 2004 (április: kiutazás)
Braunschweig. Gaussschule zenekara
2005 szept: fogadás
Braunschweig, Gaussschule zenekara
2007 október: kiutazás (Fábián Éva, Árvai Dániel) Braunschweig, Gaussschule zenekara
Szőts Annamária a vegyes kar karnagya által szervezett utak:
2012 ( május: kiutazás)
2013 (március: fogadás, június: kiutazás)

Sepsiszentgyörgy
Sepsiszentgyörgy (Határtalanul pályázat
keretében)

Olaszul tanulók útjai:
1987 kapcsolatfelvétel az oulx-iLiceo Des Ambrois középiskolával. A diákcsoportok
kétévente utaztak
1993 Bari, Ginnasio Spinelli
1998 Oulx
2000 (máj., szept.) Genova (Szokratesz Iroda támogatásával, projekttéma: A történelmi
belvárosok összehasonlítása)
2003 Velencei karnevál
2003 Agrapoli, olasz nyelvű színjátszó fesztivál
2004 tanulmányút Velencébe, Firenzébe
2005 Velencei karnevál

2006 Velencei karnevál
2009 Velencei karnevál
Róma
2012 Róma

A két tanítási nyelvű orosz tagozat kapcsolatai:
1990 Szentpétervár
1992 Szentpétervár
A tagozat megszűnésével a kapcsolatok is szünetelnek.

Spanyolul tanulók útjai:
2002 Barcelona
2004 és 2008 Világlátó spanyol nyelvi tábor, Costa Brava
2011 (jún.) Nyelvtanfolyam Spanyolországban
Latin-amerikai egy éves utak az AFS és Rotary keretén belül

Novi Sad-Újvidék (Szerbia), Svetozar Markovic Gimnázium, testvérkapcsolat (Mikes
Teréz tanárnő kezdeményezésére)
2005 március iskolánk kis diákküldöttsége, köztük a táncegyüttes és a diákönkormányzat
tagjai meghívást kapnak a gimnáziumi napokra, partneri együttműködési szerződést köt a két
iskola.
2005. június vendégül látjuk a gimnázium tantestületét
2006-ban az újvidéki francia színjátszók rész vesznek a pécsi francia színjátszó fesztiválon
2007 márciusában a szerb iskola küldöttsége részt vesz iskolánk jubileumi rendezvényein
2008 márciusában szerb diákcsoport ismerkedik iskolánkkal (útban Budapestre állnak meg)
Több alkalommal kaptunk meghívást az újvidéki iskolától 1-1 napos látogatásra, szereplésre
(pl. a vegyes kar), de a bizonytalan politikai helyzet miatt lemondtuk ezeket a lehetőségeket.
A kapcsolat – Mikes Teréz tanárnő 2008. szeptemberi nyugdíjba vonulása óta- szünetel.
Máramarosi kapcsolat:
1997-ben a budapesti Leövei Klára gimnázium (Papp Béla) közvetítésével vettük fel a
kapcsolatot Leőwey Klára szülővárosával, ahol diákjaink bemutatták Mátyás Gézáné Leőwey
Kláráról írott színdarabját.
2002 A máramarosszigeti magyar líceum felveszi Leőwey Klára nevét (L. K. Líceum). Az
iskolaavatón gimnáziumunk küldöttsége is jelen volt.
2007 márciusában a máramarosi iskola küldöttsége részt vesz iskolánk jubileumi
rendezvényein
2008. október1-5. fogadjuk a máramarosi Leőwey Klára Gimnázium diákjait, tanárait
2012 tavaszán fogadtuk a 2012 szeptemberében fennállása 10. jubileumát ünneplő
máramarosi Leőwey Klára Gimnázium diákjait, tanárait
Angolul tanulók útjai:
1991-től évente angol nyelvű tábor amerikai tanárokkal, diákokkal
1995/96-os tanév

tanulmányutak más iskolákkal közösen

Projektek:
„Youth for Europe” európai uniós projekt keretén belül lebonyolított utak:
1. Projekttéma: Ifjúsági önkormányzat-felkészülés a demokráciára
1998 kiutazás Exeterbe
1999 fogadás Pécsett
2. Projekttéma: A kortárs nevelés szerepe a drogprevencióban
2000 kiutazás Exeterbe
2001 fogadás Pécsett
Angol nyelvtanfolyamok, turizmus
2001 London nevezetességei
2003 London nevezetességei
2007 Devon, nyelvtanfolyam
2008 Devon, nyelvtanfolyam
2009 Devon, nyelvtanfolyam
2010 Devon, nyelvtanfolyam
2011 Devon, nyelvtanfolyam
London, városnézés
Az AJTP osztályok angliai útjai (angol nyelvtanfolyam)
2002 10.a (Zalay Szabolcs of.)
2005 12.a (Tóthné A. J. of.)
2006 12.a (Balázs Péter of.)
2007 12.a (Dönszné Buvári. Nóra of.)
2008 12.a (Földvári István of.)
2009 12.a (Vörös István of.)
2010 12.a (Tóthné Aschenbrenner Judit of.)
2011 12.a (Balázs Péter of.)
2012 12.a (Hegedűs János of.)
Nemzetközi MEP ülések (Európai Parlamenti Modell):
2004 Luxemburg
2005 Madrid (Spanyolország)
2007 Szófia (Bulgária)
2008 Pozsony (Szlovák Köztársaság)
2009 Amszterdam
Brüsszeli tanulmányutak diákok részvételével: 2006, 2007, 2008
Ösztöndíjak:
Egy éves ASSIST ösztöndíj az USA-ban egy-egy kiváló tanulónk számára:
2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011/12-es tanév, 2012/2013-as tanév
2002 egy éves angliai ösztöndíj (2 fő)
A Goethe Intézet ösztöndíjai a német tagozat diákjai számára évente
Francia ösztöndíjak a francia tagozatos diákok számára évente

