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ELÕSZÓ

E
sztendõrõl esztendõre jelenik meg iskolánk életének eseményeit megjele-
nítõ évkönyv, minden esztendõnek sajátosságait megörökítve. A
2002/2003-as tanév három szempontból is különleges volt számunkra. Ezek

közül az egyik az a szomorú tény, hogy iskolánk újraindulásának évei alatt össze-
sen nem volt annyit az épület homlokzatán a fekete zászló, mint ezekben a hó-
napokban. Gyászoltunk aktív és nyugdíjas kollegát, dr. Vörössné Tóth Évát és
Segesdi Jánosnét. Volt munkatársat, Szabó Lászlót. Az iskolát támogató alapít-
vány egyik létrehozóját, dr. Dizseri Tamást és egyik tisztségviselõjét, Trosits
Ákost. Elvesztésük valamennyiünket megrendített. 

A másik két sajátosság, hogy II. János Pál pápa két ajándékot is adott ne-
künk. Októberben meghirdette a szentolvasó évét, mely így szinte egybeesett a
tanévvel. Apostoli levelében így fogalmaz: „A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jelleg-
zetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egy-
szerûségében sûrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek
mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az õ örök
Magnifikátja, a megváltó megtestesülés mûvéért, mely az õ szûz méhében kez-
dõdött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy beve-
zessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az õ szeretete mélységének
megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívõ kegyelmek bõségét nyeri el, mintegy
magának a Megváltó Anyjának kezébõl.” Majd egészen személyes vallomással
buzdít bennünket.

„Végül én magam nem mulasztottam el egyetlen alkalmat sem, hogy a ró-
zsafüzér gyakori imádkozására buzdítsak. Ifjú éveimtõl kezdve fontos helye volt
ennek az imádságnak lelki életemben. Ennek emléke nagyon erõsen föléledt
bennem legutóbbi lengyelországi utamon, fõként a Kálvária kegyhely megláto-
gatásakor. A rózsafüzér elkísért engem örömben és próbatétekben egyaránt. Sok-
sok gondomat bíztam rá, és mindig bátorítást találtam benne. Huszonnégy évvel
ezelõtt, 1978. október 29-én, éppen két héttel a Péter székébe történt megválasz-
tásom után, szinte föltárva a lelkemet, így fejeztem ki magamat: „A rózsafüzér
nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerûsége és
a mélysége…. Ugyanis az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonul-
nak lelki szemeink elõtt Jézus Krisztus életének fõ eseményei. Ezen események
az örvendetes, fájdalmas és dicsõséges titkok összességét adják, s eleven közös-
ségbe kapcsolnak Jézussal – mondhatnánk – az Õ Anyjának szívén keresztül.
Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy
személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni
gondokat, a felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók gond-
jait. Így a rózsafüzér egyszerû imádsága adja az emberi élet ritmusát.”

Majd Jézus nyilvános mûködésének eseményeit helyezi az új titkok közép-
pontjába:
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„A világosság titkai”

A gyermekségtõl és a názáreti élettõl továbbhaladva Jézus nyilvános mûkö-
dése felé, a szemlélõdés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a vi-
lágosság titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a titka, aki a világos-
ság. Õ „a világ világossága” (Jn 8,12). Ez azonban különösen megmutatkozik a
nyilvános mûködés éveiben, amikor hirdeti az Ország Evangéliumát. Ha a ke-
resztény közösségnek Krisztus nyilvános életébõl öt jellegzetes mozzanatot, mint
a világosság titkait kellene kiemelni, úgy gondolom, a következõk lehetnek: 1. a
Jordánnál történt keresztség, 2. önmaga kinyilatkoztatása a kánai menyegzõn, 3.
Isten Országának meghirdetése a megtérésre hívó fölszólítással, 4. színeváltozás,
5. az Eucharisztia alapítása, a húsvéti misztérium szentségi kifejezése.”

A második ajándék, melyet kaptunk, egyházmegyénk új megyés püspöke.
Az egyházi törvénykönyv elõírása szerint, 75 éves korban, minden egyházi hiva-
talt viselõnek kérni kell a nyugdíjazását. Dr. Takács Nándor püspök atya 2002-
ben érte el ezt a kort. II. János Pál pápa idén tavasszal fogadta el lemondását és
gondoskodott utódjáról. Nándor püspök atya indította el iskolánkat, és a tizen-
két év alatt gyakran talákozhattunk vele. Figyelmes szeretetének megnyilvánulá-
sait sokszor érezhettük. Most nyugdíjas éveire a Jóisten áldását kérjük. Pünkösd-
hétfõn már az új Fõpásztor, Spányi Antal szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a
nyolcadikosoknak. Mosolygós, közvetlen személyét gyorsan megszerette min-
denki. Reméljük sok esztendõn keresztül tudja majd Egyházmegyénket vezetni.
Különleges volt ez a tanév, szomorúsággal és bánattal, de örömmel és vidámság-
gal is bõségben. Az események megörökítése és felidézése segítse mindannyiun-
kat, hogy a rózsafûzér által, Mária iskolájába járva közelebb kerüljünk Urunkhoz.
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BESZÁMOLÓ

a Szent Keresztrõl Nevezett Irgalmas Nõvérek Marianum Általános Iskola 
a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Fõiskola gyakorlóiskolája munkájáról, 

a pedagógiai munka értékelésérõl, hatékonyságáról a 2002/2003-as tanévben.

Az iskola építése

Az iskola bõvítése sajnos az elmúlt évben sem kezdõdhetett el, mert a város
által az iskola bõvítése céljából kisajátított szomszédos ingatlan sorsa az elmúlt
évben sem dõlt el, meggyõzõdhettünk arról, hogy a kisajátítási eljárás hosszadal-
mas, bonyolult folyamat.

Személyi feltételek

A tanévet 33 fõ fõállású, 4 fõ részállású nevelõvel kezdtük. A második félév-
ben 1 részállású fõvel bõvült a nevelõtestület, mivel Dr. Vörösné Tóth Éva részál-
lású kollégánk a tanév végén súlyosan megbetegedett, és sajnálatos módon el-
hunyt.

A technikai személyzet a tavalyi évhez képest egy fõvel bõvült és 14 fõbõl állt,
közülük 7-en nyugdíj mellett dolgoztak.

A nevelõtestület tagjai közül 1 nevelõ vesz részt nyelvtanári posztgraduális
képzésen. Két fõ Pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú továbbképzésen
vesz részt. Két nevelõ az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola angol nyelvi tanítói kép-
zésén vett részt, egy nevelõ a PPKE Hittudományi Kar Levelezõ Tagozatán tanul.
A testületbõl többen vettek részt a „Ti vagytok a föld sója” valamint a „Készítsé-
tek az Úr útját” címmel a nevelés katolikus elveirõl szóló a KPSzTI által Budapes-
ten rendezett nemzetközi konferenciákon.

A tanévet 372 tanuló kezdte meg, és 370 fejezte be iskolánkban. A tanév vé-
gén 2 magántanuló osztályozó vizsgát tett.

A két elsõ osztályt 52-en kezdték el. A 2003/2004-es tanévben induló két elsõ
osztályba 53 tanuló nyert felvételt.

Tárgyi feltételek

A feladatok ellátásához iskolánk megkapta a költségvetési törvényben
foglaltak szerint a feladat ellátásához szükséges normatív támogatást. 

Az elmúlt tanév során iskolánk könyvtárát sikerült olvasótermi bútorzat-
tal berendeznünk. 



Tartalmi munka  

A 2002/03-es tanévben a nyelvi szaktanterem elõnyeit az elmúlt tanévben
újra ki tudtuk használni. Német nyelvet tanuló osztályaink közül 2., 3., és a 6. év-
folyamon volt csoportbontás. Az angolosok közül 3., 6., 7. és 8. osztályokban bon-
tottuk a csoportokat.    .

A szaktanárok illetve a tanítók többször vettek részt a KPSZTI által immár
két éve elindított a kerettantervvel összefüggõ értekezleteken.  

A tanév során a különbözõ versenyeken tanulóink figyelemre méltó ered-
ményeket értek el. A legjelentõsebb eredményeket kiemelve meg kell említe-
nünk a „Rügyecske” országos versenyen magyar nyelvtanból elért elsõ helyezést,
a körzeti német nyelvi versenyen elért szintén elsõ helyezést, a VMG körzeti ké-
mia versenyén elért elsõ helyezést, a katolikus iskolák országos matematika ver-
senyén elért harmadik helyezést, az egyházmegyei matematika versenyen elért
elsõ, második és harmadik helyezést, a Bod Péter könyvtárhasználati verseny
megyei fordulóján elért  negyedik helyezést, a városi helyesírás versenyen elért
elsõ és második helyezést, valamint a Simonyi Zsigmond országos helyesírási
verseny megyei fordulóján elért hetik és nyolcadik helyezést.

Két negyedikes tanulónk nyert felvételt a budapesti Szent Imre Gimnázi-
um 8 osztályos tagozatára, négyen a város más iskoláiban, illetve speciális iskolá-
ban folytatták tanulmányikat. A hatodik osztályból 5 tanuló távozott iskolánkból,
közülük 4 jelentkezett 6 osztályos gimnáziumba, és mindannyian felvételt nyer-
tek.   Közülük 4-en mentek egyházi iskolába.  (Budapesti Piarista Gimnázium,
Patrona Hungariae Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Lónyay Utcai Refor-
mátus Gimnázium). 

Mind a 43 végzett nyolcadikos diákunk felvételt nyert középfokú oktatá-
si intézménybe. Hagyományosan a legtöbben (12 fõ) a városi Vörösmarty Gim-
náziumba nyertek felvételt. Figyelemre méltó, hogy 35 tanuló az elsõ helyen
megjelölt középfokú intézménybe lett felvéve. A gimnáziumba jelentkezõk közül
az idén is sajnálatosan kevesen - mindössze három tanuló -  jelentkeztek  egyhá-
zi (Egyetemi Katolikus Gimnázium, Szent Gellért Gimnázium, Baár-Madas Re-
formátus Gimnázium) gimnáziumba. 

A tanév végén a végzõsökön kívül viszonylag sokan távoztak iskolánkból,
de a nyár folyamán valamivel meghaladta a jelentkezõk létszáma a távozottakét,
így iskolánk 380 fõ tanulóval kezdhette a 2003/2004-es tanévet.

A hétfõi iskolai bajnoki fordulókon és a sportköri foglalkozásokon válto-
zatlanul nagy számban vesznek részt a gyerekek. Felsõ tagozatos korosztályos
csapataink részt vettek a városi általános iskolák bajnokságán, az EKIF által szer-
vezett egyházmegyei korosztályos kosár bajnokságokon.

A preventív gyógytorna foglalkozások az elmúlt évben is kedden és csü-
törtökön délután voltak. 

A néptánc Nehlich Ágnes Anna és Valter Linda vezetésével új foglalko-
zásként indult a tanév elején, fõként második-harmadik osztályosok részére. A
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szakköri program keretében két csoportban vettek részt a gyermekek a foglalko-
zásokon. Az adventi és a tanév végi szereplésükkel nagy sikert arattak a tornate-
remben.

Munkaterv

Az iskolai munkatervben kitûzött feladatokat az esetek többségében sike-
rült a tervezett idõpontban megvalósítani és a kitûzött célokat elérni. A tanév ele-
jén -  ebben az évben elõször - minden szülõ megkapta a tanév egészére vonat-
kozó, és minden fontos eseményt és idõpontot tartalmazó nyomtatványt. (a ter-
vezett és megvalósult elképzeléseket és terveket tartalmazó munkatervet mellé-
keljük).

Az iskola minden osztálya a tanév folyamán két alkalommal vett részt kö-
zös vasárnapi évfolyam szentmisén a Jézus Szíve templomban, azonkívül az ad-
venti osztályonkénti hajnali szentmise mellett május hónapban részt vett egy
májusi litánián.

A nyári szünet elején nevelõtestületünk negyedik alkalommal vett részt
közös zarándoklaton. Lourdes után az idei zarándokút a francia szentek nyomá-
ba (Reims, Lisieux, Párizs, Ars) vezetett. Hazafelé útba ejtették a Svájc legna-
gyobb zarándokhelyét Einsiedel városát és a zarándokhely közelében lévõ
Ingenbohl-t, a Keresztes Nõvérek rendi központját. A zarándokút utolsó állomá-
sa „Németország szíve” Altötting volt. 

Ellenõrzések, mérések 

Az elõzõ évhez viszonyítva (Komplex ellenõrzés, OKÉV mérés) ellenõrzés
szempontjából nyugodtnak mondható az elmúlt tanév. 

Az OKÉV az idén is végzett tantárgyi méréseket iskolánkban. 2003. ápri-
lis 8-án a 6. évfolyamon angol-és német nyelvbõl, 2003. május 28-án szintén a ha-
todik évfolyamon matematikából és magyar szövegértésbõl. 

Az õsz folyamán elõször volt iskolánk újraindítása óta a törvényességi fel-
ügyeletet ellátó városi jegyzõ részérõl kezdeményezett törvényességi vizsgálat és
ellenõrzés iskolánkban. Az ellenõrzés eredményeként a város jegyzõje által ki-
adott dokumentum leszögezi, hogy iskolánk törvényesen a jogszabályokban rög-
zített elõírásoknak megfelelõen mûködik.

Szülõi szervezetek

Szülõk Közössége a tanév elején megválasztotta tagjait. Az õsz folyamán
az Iskolaszék és a Szülõk Közössége közös értekezletén megválasztották az Isko-
laszék szülõi oldalának hiányzó tagját, valamint az igazgató tájékoztatta a szülõ-
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ket az elmúlt évben zajlott vizsgálatok és mérések az iskolára nézve kedvezõ és
bíztató eredményérõl. Az Iskolaszék a tanév vége elõtt külön értekezletet is tar-
tott.

Hagyományok 

Az õszi iskolai zarándoklatunk a szaléziak által gondozott kegyhelyre,
Péliföldszentkeresztre vezetett, a zarándoklaton gyerekek és nevelõk közösen
vettek részt. Hazafelé útba ejtettük Esztergomot, ahol rövid idõre betértünk a Ba-
zilikába.

Az adventi és a nagyböjti lelki napok vezetõje az idén is Kertész Péter atya
volt, aki a Székesfehérváron szolgáló káplánok segítségével készítette fel a gyere-
keket az ünnepekre. 

A Szent Márton napján megtartott lampionos felvonulást az idén elõször
akadályozta meg kedvezõtlen idõjárás. Szent Márton történetété a tornaterem-
ben nézték meg a gyerekek.

Karácsony elõtt ismét megjelent az elõzõ tanév legfontosabb eseményeit
megörökítõ iskolai évkönyv.

Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét, mivel szombatra esett, a kö-
vetkezõ hétfõn szentmisével és iskolai ünnepéllyel tettük emlékezetessé.

Szent Gellértnek, a katolikus iskolák védõszentjének ünnepén a nevelõ
testület Székesfehérvárra utazott, ahol a Szent Imre templomban tartott püspöki
szentmisén, valamint egyházmegyénk pedagógusai részére tartott továbbképzé-
sen vett részt. A szentmise szónoka és a továbbképzés elõadója Barsi Balázs OFM
volt. Ezen a napon iskolánk nevelõtestületének tagja, Királyné Harmat Klára Ta-
nácsosi címben részesült. 

Adventi hagyományos programjaink (Bethesda kórház, Ciszter Kolostor,
Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi rendezvénye, nyugdíjasok találkozója)
új eseménnyel bõvültek. Iskolánk énekkara, több osztályból összeállított szavaló-
csoport és az újonnan alakult iskolai tánccsoport nagysikerû adventi mûsort
adott a tornateremben. A mûsort a gyerekek által a különbözõ szakkörök közre-
mûködésével készített, és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakból ren-
dezett kirakodóvásár követte. Az eseményt nem titkoltan hagyományteremtõ
céllal kezdeményeztük.

Iskolánk diákönkormányzata gyûjtést rendezett karácsony elõtt, és az
összegyûjtött pénzt részben a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és a Dévai
ferences iskola céljaira ajánlotta fel, valamint ebbõl az összegbõl ajándékozta meg
a Bethesda kórházban lévõ beteg gyermekeket, melyet a diákjaink rövid karácso-
nyi mûsora után adtak át kórházban.

A végzõs osztályok tanulóit pünkösd hétfõn bérmálta meg Spányi Antal
megyés püspök atya a Jézus Szíve templomban. A bérmálás elõtt (június 2-4.)
Hollai Antal atya vezetésével lelkigyakorlaton vettek részt a bérmálásra készülõk.
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A május 25-én megtartott Családi Vasárnapon Hollai Antal atya mondott
szentmisét a városi stadionban. 

A hagyományos Apák napi és Anyák napi szentmiséken az idén is  sokan
vettek részt és közösen imádkoztak a magyar családokért az új évezred kezdetén.

A nyári szünet elején már másodszor volt az egyházmegyei katolikus ok-
tatási intézmények nevelõinek lelkigyakorlat a székesfehérvári Szent Gellért Ta-
nulmányi Házban. A lelkigyakorlatot Farkas István piarista atya vezette, melyen
iskolánk nevelõi közül hárman vettek részt.

Az iskola által szervezett táborokon (Zamárdi, Siófok) sok diákunk vett
részt. Az idén ötödik éve táborozó  cserkészek Szentendrén voltak. 

Érd, 2003. augusztus 30.

Szalma István

igazgató
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BERICHT

über das Leben, die Bewertung und die Wirksamkeit der pädagogischen
Arbeit in der Grundschule „Marianum” der Kreuzschwestern - zugleich
Übungsschule der Katholischen Hochschule Apor Vilmos von Zsámbék - vom
Schuljahr 2002/2003. 

DER BAU DER SCHULE

Der Zubau der Schule konnte auch in diesem Jahr nicht begonnen wer-
den, weil das durch die Stadt enteignete Nachbargrundstück, noch nicht an die
Schule übergeben werden konnte. Wir wissen, dass die Verhandlungen oft lange
dauern und kompliziert sind.

PERSONALSTAND

Das Schuljahr wurde mit 33 vollbeschäftigten und mit vier
teilzeitbeschäftigten Pädagogen begonnen. Im zweiten Halbjahr wurde das
Lehrerkollegium um einen Pädagogen mit Teilzeitbeschäftigung erweitert, da
unsere Kollegin Frau Dr. Vörösné Tóth Éva (auch Teilzeitbeschäftigung) am Ende
des Schuljahres sehr krank wurde und bedauerlicherweise gestorben ist.

Das technische Hilfspersonal erweiterte sich im Vergleich zum letzten
Jahr um eine Person und besteht nun aus 14 Personen, davon sind sieben
Pensionisten. 

Aus dem Lehrerkollegium nehmen ein Pädagoge an postgraduellen
Fortbildungen als Sprachlehrer und zwei Pädagogen an den vorbereitenden
Weiterbildungen für die Fachprüfung teil. An der postgraduellen Fortbildung für
Englischlehrer in der Grundschule der Katholische Hochschule Apor Vilmos
haben zwei Pädagogen teilgenommen. Eine Lehrerin macht ihr Fernstudium an
der Katholischen Universität Pázmány Péter. Aus dem Lehrerkollegium nahmen
mehrere an den durch die „KPSZTI“ organisierten Konferenzen mit dem Titel
„Ihr seid der Salz der Erde“ und „Bereitet den Weg des Herren!“ über die
Prinzipien der katholischen Erziehung teil.

Wir begannen das Schuljahr 2002/2003 mit einem Schülerstand von
363 Schülern und beendeten es mit 370 Schülern. Am Ende des
Schuljahres legte ein Privatschüler die Prüfungen ab. Es konnten zwei
ersten Klassen 52 Schüler aufgenommen werden.
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OBJEKTBEDINGUNGEN

Zur Abdeckung der sozialen Aufgaben bekam unsere Schule nach dem
Budgetgesetz den normativen Zuschuss. 

Während des vorigen Schuljahres ist es uns gelungen, die Bibliothek an
unserer Schule mit Lesesaalmöbel auszustatten.

DIE FACHLICHE ARBEIT

Wie schon im Schuljahr 2001/2002 konnten wir auch im letzten Schuljahr
wieder die Vorteile des Fachlabors ausnützen. Unter den Klassen, die Deutsch
lernen, gab es in den 2., 3., und 6. Klassen Gruppenteilungen nach Jahrgängen.
Unter den Englischlernenden teilten wir die 3., 6., 7. und 8. Klassen in Gruppen.

Die Fachlehrer/innen nahmen mehrmals an den durch die KPSZTI
organisierten und mit dem Rahmenlehrplan zusammenhängenden Sitzungen
teil.

Im Laufe des vorigen Schuljahres erreichten unsere Schüler in ver-
schiedenen Wettbewerben hervorragende Ergebnisse. Zu erwähnen sind beson-
ders die 1. Plätze des staatlichen Wettbewerbs in ungarischer Grammatik an der
„Rügyecske“ und im deutschsprachigen Wettbewerb des Bezirkes. Am
Chemiewettbewerb des Bezirkes von Gymnasium Vörösmarty Mihály erreicht-
en wir den 3. Platz, am Bistumswettbewerb aus Mathematik den 1., 2. und 3.
Platz. Im Staatswettbewerb Bod Péter aus Bibliothekhandlung erreichten wir im
Halbfinale den 4. Platz, im staatlichen Rechtschreibungswettbewerb im
Halbfinale den 7. und 8. Platz.

Zwei unserer Schüler aus der 4. Klasse wurden ins achtklassigen
Gymnasium Szent Imre in Budapest aufgenommen, zu viert machten sie an
anderen Schulen der Stadt oder an speziellen Schulen weiter. Aus der 6. Klasse
sind fünf Schüler/innen weggegangen, vier von ihnen haben sich in sechsklassi-
gen Gymnasien angemeldet und es wurden auch alle aufgenommen
(Piaristengymnasium von Budapest, Patrone Hungariae Gymnasium, Szent
Margit Gymnasium, Reformiertes Gymnasium in der Lónyai-Strasse).

Alle 43 Absolventen unserer beiden 8. Klassen wurden in Mittelschulen
aufgenommen - die meisten (12 Personen) wie immer im städtischen
Gymnasium Vörösmarty. Bemerkenswert ist, dass 35 Schüler/innen an der
Mittelschule aufgenommen wurden, die an 1. Stelle von ihnen gewählt wurde.
Unter den in Gymnasien angemeldeten Schülern wurde nur drei in ein kirch-
liches Gymnasium aufgenommen. (Katolisches Universitätsgymnasium, Heiliger
Gerhard Gymnasium, Reformiertes Gymnasium Baár-Madas ) Die genaue
Aufstellung ist in der Beilage des Berichtes ersichtlich.

Am Ende des Schuljahres verließen uns außer den Achtklässlern noch
viel andere Schüler/innen. Aber im Laufe des Sommers haben sich wieder so
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viele angemeldet, dass die Zahl der Weggegangenen ausgeglichen werden konn-
te, so dass das Schuljahr 2002/2003 mit 380 Schülern beginnen konnte. 

An den montags stattfindenden Schulmeisterschaften und den ver-
schiedenen Sportaktivitäten nahm wieder der Großteil der Schüler/innen teil.
Unsere Mannschaften aus der Oberstufe nahmen auch an städtischen
Grundschulwettbewerben und an den von EKIF organisierten diözesanen
Wettbewerben teil.

Die präventive Heilgymnastik wurde auch im vorigen Jahr am Dienstag-
und Donnerstagnachmittag abgehalten.

Der Volkstanz wurde unter der Leitung von Ágnes Anna Nehlich und
Linda Valter als neues Angebot mit Schulanfang begonnen. Er war vor allem für
die Dritt- und Viertklässler. Im Rahmen des Fachkreises nahmen die Kinder in
zwei Gruppen an den Angeboten teil. Sie hatten mit ihrem Auftritt in der
Adventszeit und am Schulende im Turnsaal grossen Erfolg. 

ARBEITSPLAN

Die geplanten Ziele des diesjährigen Schularbeitsplanes konnten wir in
den meisten Fällen zeitlich einhalten und erreichen. Am Schulbeginn erhielten
alle Eltern zum ersten Mal den Prospekt, der die wichtigen Ergebnissen und
Zeiten für das kommende Schuljahr beinhaltet (Die geplante und verwirklichte
Vorstellungen und Ziele befinden sich in der Beilage des Berichtes.) 

Alle Jahrgänge unserer Schule nahmen im Oktober und im Mai an den
gemeinsamen Sonntagsgottesdiensten in der Herz Jesu Kirche teil. Außerdem
feierte jede Klasse in der Adventszeit ein Rorate und eine Maiandacht.

Zu Beginn der Sommerferien machte unser Lehrerkollegium zum 4. Mal
eine gemeinsame Pilgerfahrt nach Lourdes. Die Reise führte uns auf die Spuren
der französischen Heiligen (Reims, Lisieux, Paris, Ars). Auf der Heimfahrt
besichtigten wir den grössten Wallfahrtsort der Schweiz „Maria Einsiedeln” und
den in der Nähe liegende Ort Ingenbohl, wo sich das Mutterhaus der
Kreuzschwestern befindet. Die letzte Station der Pilgerreise war Altötting - „das
Herz Deutschlands”. 

PRÜFUNGEN, KONTROLLE

Die Fachprüfungen wurden laut OKÉV auch in diesem Jahr an unserer
Schule durchgeführt. Am 8. April 2003 waren die Prüfungen für den 6. Jahrgang
in Englisch und Deutsch und am 28. Mai 2003 in Mathematik und ungarischem
Textverständnis. 

Seit Wiederbeginn des Schulbetriebes fand in diesem Schuljahr erstmals
eine komplexe Institutionskontrolle statt. Sie wurde von einem stadtlichen Notar
durchgeführt. Das Ergebnis der Kontrolle besagt, dass unsere Schule den geset-
zlichen Vorschriften und Normen entspricht. 

12
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SCHULGREMIUM

Die Gemeinschaft der Eltern hat zu Schulbeginn ihre Vertreter gewählt.
Das fehlende Elternmitglied wurde im Herbst in einer gemeinsamen Sitzung
von Schulgremium und Elterngemeinschaft gewählt. Die Eltern wurden vom
Direktor über die positiven Ergebnisse bzgl. Prüfungen und Messungen des
Vorjahres informiert. 

Zum Schulschluss hat das Schulgremium eine außerordentliche Sitzung
abgehalten. 

TRADITIONEN

Unsere Pilgerfahrt im Herbst, an der Lehrer und Schüler/innen
teilgenommen haben, hat uns zu den von den Salesianern betreuten Gnadenort,
Péliföldszentkereszt, geführt. Auf dem Heimweg fuhren wir durch Esztergom,
wo wir kurz die Basilika besuchten. 

Der Leiter der Einkehrtage in der Advent- und Fastenzeit war auch in
diesem Jahr Pater Péter Kertész. Er hat mit Hilfe des in Székesfehérvár wirk-
enden Kaplans unsere Schüler auf die Feiern vorbereitet.

Der Festzug mit Laternen am Tag des hl. Martin konnte wegen des
schlechten Wetters dieses Jahr das erste Mal nicht stattfinden. Die Geschichte der
hl. Martin sahen die Kinder im Turnsaal.

Vor Weihnachten ist das Jahrbuch des Schulleitungsteams wieder
erschienen, welches die wichtigsten Ereignisse des vorigen Schuljahres enthielt.

Das Fest der Kreuzerhöhung wurde - weil dieser Tag an einem Samstag
war - am darauf folgenden Montag durch eine Messe und eine schulische Feier
würdig gestaltet. 

Am Fest des hl. Gerhard ist das Lehrerkollegium nach Székesfehérvár
gefahren. Nach der Heilige Messe, die der Diözesanbischof mit uns feierte, fand
eine Weiterbildung für die Pädagogen unseres Bistums statt. Der Prediger des
Gottesdienstes und der Vortragende war Balázs Barsi OFM. An diesem Tag
bekam ein Mitglied des Lehrerkollegiums, Királyné Harmat Klára, den Ehrentitel
bekommen. 

In der Adventszeit haben wir das traditionelle Programm (Krankenhaus
Bethesda, Zisterzienserinnenkloster, die Weihnachtsveranstaltung der
nationalen Stadtverwaltung, Pensionistentreffen) mit neuen Elementen erweit-
ert. Der Schulchor, die aus mehreren Klassen zusammengestellte
Künstleramateuren und die neu gegründete Tanzgruppe unserer Schule gestal-
teten im Turnsaal ein Adventsprogramm. Anschließend gab es einen
Weihnachtsmarkt, bei dem die Schüler aus den verschiedenen Fachzirkeln zum
Weihnachtskreis passende Gegenstände verkauften.

Die Schülerselbstverwaltung unserer Schule organisierte vor
Weihnachten eine Sammlung. Die Spende kam zum Großteil der Franziskaner-



Mission-Stiftung im Karpatenvorland und der Franziskanerschule in Déva
zugute. Ein Teil des Betrages wurde an die Kinder im Krankenhaus Bethesda
nach dem kurzen Weihnachtsprogramm von unseren Schülern im Krankenhaus
abgegeben.

Die Schüler der Abschlussklassen wurden am Pfingstmontag von Bischof
Antal Spányi in der Herz Jesu Kirche gefirmt. Zur Vorbereitung nahmen die
Firmlinge vom 2.-4. Juni an den von Pater Antal Hollai geleiteten Exerzitien teil.

Am 25. Mai hielt Antal Hollai zum Familiensonntag die Heilige Messe im
Stadtstadion.

An der traditionellen Heilige Messe zum Vater- und Muttertag nahmen
auch dieses Jahr sehr viele teil und beteten gemeinsam für die ungarischen
Familien am Beginn des neuen Jahrtausends.

Zu Beginn der Sommerferien fanden das zweite Mal Exerzitien im
Studienhaus hl. Gerhard in Székesfehérvár für die Lehrer statt, die unserem
Bistum in katholischen Instituten arbeiten. Die Exkursion leitete István Farkas -
ein Piarist, an der drei Lehrer aus unserer Schule teilgenommen haben.

Viele Schüler nahmen wieder an den von unserer Schule organisierten
Lagern (Zamárdi, Siófok) teil. Das 5. Pfadfinderlager fand heuer in Szentendre
statt. 
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Zarándoklat Péliföldszentkeresztre

Iskolánk tánccsoportja a tornateremben
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Családi vasárnap 2003.

Családi vasárnap 2003.
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Zarándoklat a francia szentek nyomában

A tanév végén a nyári szünetet zarándoklattal kezdtük, a francia szentek
nyomába eredtünk június 30-án hétfõn reggel 5 órakor. Ekkor még csak sejtettük,
milyen hosszú út áll elõttünk.

Az elsõ nap több mint 1000 kilométert utaztunk, melyet csak szentmisénk
szakított meg az ausztriai  Melk bencés apátságában. Ferenc atya stílszerûen az
idõrõl és az úton levésrõl beszélt nekünk. Az apátságot nem és a templomot is
csak futtában néztük meg, mert sietnünk kellett, hogy estére a Strasbourg mellet-
ti szállásunkhoz érjünk. 

Kedden reménykedtünk, hogy megnézzük Strasbourg nevezetességeit,
de kikerültük a várost és Reims felé vettük utunkat. Rövid városnézés után a ka-
tedrálishoz mentünk, sajnos a “mosolygó angyalt” nem láttuk, mivel tatarozták a
templomot. Számomra felemelõ érzés volt oly sok híres ember után belépni a
hosszú ideig koronázó helyként is funkcionáló templomba. Az egyik oldalkápol-
nában tartottunk szentmisét, melyen az értékekrõl szóló prédikációt rajtunk kívül
külföldiek is hallgatták. Miután minden szögbõl megnéztük a gótikus katedrálist,
Lisieux felé indultunk. A hazánkban már ismert útjavításokból eredõ dugót Fran-
ciaországban is megtapasztaltuk, mivel a párizsi körgyûrûn órákat vesztegeltünk,
így a késõ esti órákban értünk Kis Szent Teréz zarándokhelyére. Gyorsan elfoglal-

Tantestületünk tagjai a nyári zarándoklaton Ingenbohlban
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tuk a szállásunkat és éjszakai városnézésre indultunk. Lisieux sok temploma kö-
zül, mi a Szent Péter templomba mentünk be, ahol egy “igazi” Quasimodoval ta-
lálkoztunk. Természetesen itt is volt Szent Péter szobor, olyan mint Rómában.

Zarándoklatunk harmadik napján fõleg Lisieuxben voltunk. Ellátogattunk
a Carmelbe, Kis Szent Teréz sírjához, majd életének jelentõsebb mozzanatairól lát-
tunk egy kiállítást. A katedrális altemplomában tartottunk szentmisét, majd közö-
sen is megnéztük a Szent Péter templomot. Végül Teréz házához mentünk és jár-
tuk körbe azokat a helyiségeket, ahol õ élt családjával. Búcsút intettünk Nor-
mandiának és Párizsba indultunk. Késõ délután érkeztünk meg, ezért az Igazság-
ügyi Palotánál található Saint-Chapelle-be nem tudtunk bemenni, pont elõttünk
zárták be az ajtót. Ezután a Notre-Dame-hoz mentünk, szerencsénkre mise volt,
így tudtuk megnézni belülrõl is ezt a nevezetes katedrálist. Napoleon diadalívén
megkerestük a Raab ( Gyõr ) nevet, ahol a császár gyõztes csatát vívott Magyaror-
szágon. Sétáltunk a Tüliériák kertjében, láttuk az Obeliszket - mely Napoleon di-
csõségét hirdeti - a Louvre mellett is elmentünk és reménykedtünk, hogy követ-
kezõ nap lesz idõ bemenni. Már a Párizs melletti szállásunk felé buszoztunk, ami-
kor hatalmas felhõszakadás kapott el minket.

Csütörtökön a Csodás Érem kápolnában vettünk részt szentmisén mely
közé az értékeket kapcsoltuk. A kápolnában található Labourre Szent Katalin föl-
di maradványa és Páli Szent Vince szíve, teste pedig a róla elnevezett templom-
ban van. A sok párizsi nevezetesség közül megnéztük az Invalidusok dómját, ahol
Napoleon sírja található, az Eiffel tornyot, a Pantheont, ahol híres emberek van-
nak eltemetve és egy hatalmas inga van felfüggesztve, aminek a lengése bizonyít-
ja, hogy mozog a Föld. Sétáltunk a Luxemburg kertben, láttuk a Szent István vér-
tanú templomban Szent Genovéva, Párizs védõszentje ereklyéjét, végül a Mont-
martre csodás templomát a Sacre Coeur-t.

Reggel Párizsból Nevers-be indultunk, ahol a katedrális és a hercegi palota
után a Szent Gildard anyaház melletti kápolnában Soubirous Szent Bernadett sírjá-
nál tartottunk szentmisét, ahol a betegekért imádkoztunk. Bernadett Lourdesból jött
Nevers-be, hogy élete hátralévõ részét Istenhez és Máriához fohászkodva élje. Ber-
nadett nem csak az üvegkoporsón keresztül testével, hanem reménységével is  arra
emlékeztet mindannyiunkat, hogy Isten végtelenül jó.
Paray-Le-Monialban a Jelenési kápolnában Alacoque Szent Margit sírját kerestük fel,
aki megkapta Jézus Szíve ígéreteit és a X. századi bencés templomot néztük meg.

Szombat reggel a Cluny-i bencés apátságba indultunk, onnan pedig Taize-
be, ahol a taize-i közösség életébe pillantottunk be és a déli imaórán vettünk részt.
Arsban Vianney Szent János, az arsi plébános életútjával ismerkedtünk meg, meg-
néztük a házát, a tiszteletére emelt katedrálist, altemplomot; szentmisén a rossz
leküzdésérõl hallottunk a kápolnában, majd Gaillardba mentünk, ahol a szállá-
sunk volt.

Zarándoklatunk hetedik napján a Keresztes Nõvérek svájci központjában,
Ingenbohlban a rendalapító Maria Theresia Scherer sírjánál mondtuk el imáinkat,
gondolva Katalin és Augusztina nõvérekre, akik sajnos nem tudtak velünk jönni. 
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ÚJ SZAKTANTEREM AZ ÉRDI MARIANUMBAN

A korszerû nevelés követelményeinek megfelelõen fokozatosan fejlesztik, kor-
szerûsítik az oktatás feltételeit az érdi Marianum katolikus általános iskolában. A
kultúráltan kialakított környezet mellett a természettudományos tárgyak színvo-
nalas szemléltetõ tanítását is szolgálja az újonnan kialakított kémia, fizika, bioló-
gia szaktanterem és szertár is, amelyben az idei tanév kezdetétõl ismerhetik
meg az iskola hetedik és nyolcadikos tanulói a tantárgyak rejtelmeit. Az átalakí-
tás, felszerelés költségeihez a saját forrás mellett a Katolikus Pedagógiai Szer-
vezési és Továbbképzõ Intézet a Renovabis pályázatán elnyert összeg, a Szent
Imre Alapítvány járult hozzá.

(Új Ember, 2002. szeptember 29.)

A híres einsiedelni bencés kegytemplomot is felkerestük, ahol az iskolánkért
imádkoztunk a szentmisén. Röpke kitérõt tettünk Liechtenstein fõvárosába,
Vaduzba, amit busszal 10 perc alatt körbejártunk, s végül Bregenzben szálltunk
meg a Bodeni - tó partján.

Utolsó nap már mindannyian vártuk, hogy hazaéjünk. A sok élményért,
szerencsés utunkért Altöttingben adtunk hálát és a szentmise után Érd felé vettük
az irányt és este 10 óra körül már mindenki szeretteinek mesélhetett a francia
szentekrõl. 

Muskovits Zoltánné kémia órát tart a 8.b osztályban
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II. János Pál pápa Rómában 2003. március 23-án
boldoggá avatta

Batthyány-Strattmann Lászlót

Batthyány-Strattmann László 1870. október 28-án, Magyarországon,
Dunakilitiben született. Õsi magyar fõnemesi család hatodik gyermeke volt.
1876-ban a család a félelmetes dunai árvíz elõl menekülve Köpcsénybe költözött.

12 éves volt, amikor egészen fiatalon, 39 éves korában meghalt az édesany-
ja, akit nagyon szeretett. Ez mély nyomot hagyott a lelkében. Ettõl kezdve gyak-
ran mondta: „Orvos leszek és ingyen gyógyítom majd a szegény betegeket”.

Középiskolai tanulmányainak elvégzése után néhány év az útkereséssel
telt el. Édesapja ugyanis azt akarta, hogy a családi vagyont õ kezelje. Ezért felvé-
telét kérte a bécsi egyetem mezõgazdasági szakára. De tanult kémiát, fizikát, filo-
zófiát, irodalmat és zenét is.

Végre 1896-ban teljesült hõ vágya, beiratkozhatott a bécsi orvostudományi
egyetemre, ahol 1900-ban orvosi diplomát szerzett.

Még egyetemi évei alatt 1898. november 10-én házasságot kötött a mélyen
vallásos Coreth Mária Terézia grófnõvel. Nagyon boldog és harmonikus házassá-
gukat Isten 13 gyermekkel áldotta meg.

1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magán korházat alapított, ahol kezdetben
általános orvosként dolgozott. Késõbb sebész, 1906-ban pedig szemorvosi képe-
sítést szerzett.

Kiváló orvosi szaktudásának és kedves, közvetlen magatartásának híre
mindenfelé elterjedt. Olyan sok beteg keresett nála gyógyulást, hogy a Magyar
Államvasutak külön ún. „kórházvonatot” állított be számukra.

Az elsõ világháború alatt kórházát emeletráépítéssel 120 ágyasra bõvítette,
hogy a sebesült katonáknak is helyet tudjon biztosítani.

1915-ben meghalt nagybátyja, Batthyány-Strattmann Ödön. László örököl-
te a vagyonát és körmendi kastélyát, megkapta a hercegi címet és a Strattmann
nevet. Az elsõ világháború után Batthyány-Strattmann László családjával együtt
Köpcsénybõl (Kittsee) Magyarországra, Körmendre költözött. Itt az ajándékba
kapott kastély egyik szárnyában ismét egy kórházat rendezett be, elsõsorban
szembetegek számára.

Ekkor már bel- és külföldön egyaránt az egyik legkiválóbb szemorvosnak
tartották. Azt is tudták róla, hogy a szegények orvosa akar lenni. Jöttek is hozzá
nemcsak Körmendrõl, hanem messze vidékrõl a legszegényebb néprétegekhez
tartozó emberek.

Õ ingyen gyógyította õket. A kórházi kezelésért és ápolásért csupán azt
kérte: imádkozzanak el érte egy Miatyánkot. Természetes volt nála az is, hogy re-
ceptjeit ingyen válthatták be az optikusnál. Ennek ellenértékét minden hónap-
ban egy összegben egyenlítette ki a Gazdasági Hivatala. A rászorulókat nem egy-
szer komoly anyagi támogatásban is részesítette.



Testi egészségük mellett törõdött betegei lelki egészségével is. A mûtétek
alkalmával betegeivel együtt imádkozott azért, hogy Isten áldása kísérje munká-
ját. Gyakran kijelentette: õ csak a mûtétet végzi, a gyógyulást Isten adja. Õ csu-
pán eszköz Isten kezében. Búcsúzáskor minden betegének adott egy szentképet
és egy füzetet, amelynek ez volt a címe: „Nyissd fel szemeidet és láss!”. Bízott ab-
ban, hogy a füzetben található tanítások és jó tanácsok révén betegeinek a lelki
gyógyulásához is segítséget tud nyújtani.

Hálás betegei már életében szentnek tartották õt. Még inkább így véleked-
tek róla családjának tagjai. A feleségével való kapcsolata mindvégig ideális volt.
Együttes erõvel arra törekedtek, hogy gyermekeiket istenfélõ, becsületes ember-
nek neveljék. A gyermekek szüleikkel naponta szentmisén vettek részt. Édesap-
jukkal együtt felváltva ministráltak és szentáldozáshoz járultak. A szentmise
után az édesapa rövid keresztény tanítást adott a gyermekeknek és feladatot
kaptak valamilyen jócselekedet gyakorlására. Este közösen elimádkozták az olva-
sót, és beszámoltak napi jócselekedeteik elvégzésérõl is.

Batthyány-Strattmann László igazi keresztény lelkülete megmutatkozott
életének a legnehezebb próbatétele alkalmával is. 1929-ben beteg lett. A bécsi
Löw szanatóriumból írta Lili lányának: „Meddig hagy még szenvedni a jó Isten,
nem tudom.  Annyi örömöt adott nekem az életben, hogy most 60 évemmel a ne-
héz idõket is hálásan el kell fogadnom”. Húgának pedig ezt mondta: „Boldog va-
gyok. Kegyetlenül szenvedek, de szeretem szenvedéseimet, és jól esik, hogy
Krisztusért viselhetem”.

14 hónapig tartó súlyos, de türelemmel viselt szenvedés után 1931. január
22-én Bécsben halt meg. A körmendi kastély kápolnájában ravatalozták fel, hogy
szegényei, gyógyult betegei és tisztelõi búcsút vehessenek tõle. Holttestét
Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Halála után egyre többen imádkoztak közben járásáért. Boldoggá avatási
eljárását 1944. augusztus 30-án a bécsi érsek és egyidejûleg a szombathelyi püs-
pök indították el.. A háború után - a sajátos körülmények miatt - a boldoggá ava-
tási eljárás hosszabb idõre megszakadt, majd 1982-tõl folytatódott tovább Stefan
László eisenstadti püspök kezdeményezésére.

1992. július 11-én a Szentatya ünnepélyesen kihirdette, hogy életében hõ-
sies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

1989-ben pedig Batthyány-Strattmann László közbenjárására csoda történt.
Egy gyógyíthatatlan rákbetegségben szenvedõ beteg orvosilag megmagyarázha-
tatlan módon, hirtelen meggyógyult. Ezt a csodás gyógyulást 12 év után a római
Orvosi és Teológiai Bizottság hitelesnek fogadta el. Ezután a Szentatya kitûzte a
boldoggá avatás helyét és idõpontját. Róma, 2003. március 23.

Batthyány-Strattmann László a családi jelmondatát - „Hûséggel és szeretet-
tel” - életében teljes mértékben megvalósította.

(Részlet a boldoggá avatási szentmisére kiadott könyvbõl, Beatificatione,
Piazza San Pietro, 23 marzo 2003, Roma)
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Szalma István igazgató
Tölgyesi Ottóné igazgatóhelyettes
Poszpisek Lajosné gazdasági vezetõ
Hajdú Ferenc püspöki biztos

Bedics Andrea
Sr. Bilics M. Katalin
Bilik János
Bircsák Gyöngyvér
Sr. Csörgõ M. Augusztina
Csubik Ágnes
Dornbach Katalin
†Dr. Vörösné Tóth Éva
Fábián Margit
Fucskó Andrásné
Frank Tiborné
Galambos Krisztina
Gilmayer Edit
Géczy Borbála
Jávori Mária
Királyné Harmat Klára
Kovács Márta
Lakatosné Vitéz Katalin
Marlyin Lászlóné
Muskovits Zoltánné
Nagy Sára
Nádasyné Poszmik Judit
Nehlich Ágnes
Nehlich Zita
Papp János
Petróné Kárász Ildikó
Pintér Krisztina
Pokorny Éva
Pozsonyi Béláné
Szabó András
Szabó Lászlóné
Takácsné Tóth Noémi
Tölgyesi Ottó
Zsók Csilla

Hitoktatást végzõk

Hajdú Ferenc plébános
Szalma István igazgató
Dornbach Katalin
Gilmayer Edit
Bilik János
Bircsák Gyöngyvér
Galambos Krisztina
Takács István református lelkész
Ittzés István evangélikus lelkész

Technikai dolgozók

Dornbach Ferenc
Bánfay Mónika
Vargáné Ruzsa Mária
Badó Gyuláné
Kaposi Istvánné
Karlovszky Gabriella
Kékesi Jenõné
Kiss Gyuláné
Kovács Imréné
Kovács Nándorné
Perlet Petrovics Jakabné
Wéber Györgyné

Iskolaszék

Elnök: Stibrányi Márton
Somogyiné Eigner Edit
Stibrányi Mártonné
Takácsné Szûcs Ilona
Sr. Bilics M. Katalin
Fábián Margit
Nehlich Zita
Poszpisek Lajosné
Tölgyesi Ottóné
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1. A osztály
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1.a Névsor Magatartás Szorgalom Tanulmányi munka  

1. Bognár Norbert            jó  példás jól megfelelt  

2. Bretus Bettina  példás példás jól megfelelt  

3. Czakó Ágnes Mária  példás példás jól megfelelt  

4. Dragonya Alexandra  példás jó megfelelt 

5. Erdõs Annamária példás jó jól megfelelt  

6. Fekete Alexandra  változó jó jól megfelelt  

7. Horváth Bátor  változó  példás jól megfelelt  

8. Jáhner Felícia  példás példás jól megfelelt  

9.  Lóczi György jó  jó  megfelelt  

10. Majtényi Attila  jó változó megfelelt 

11. Molnár Hajnalka  jó példás jól megfelelt  

12. Monostory Ágota  példás példás jól megfelelt  

13. Mudra Regina példás példás jól megfelelt  

14. Pálffy Pálma jó változó megfelelt 

15. Papp Zoltán jó jó megfelelt 

16. Pintér Sára jó példás jól megfelelt  

17. Somogyi Fanni példás példás jól megfelelt  

18. Szalai Péter  jó jó jól megfelelt  

19. Szántai Ágnes  példás példás jól megfelelt  

20. Szávai Fanni  példás példás jól megfelelt  

21. Szûcs Virág példás példás jól megfelelt  

22. Takács Levente  jó példás jól megfelelt  

23. Tényi Vivien jó jó jól megfelelt  

24. Tomory Dániel  változó jó megfelelt 

25. Tõkés Borbála  jó példás jól megfelelt  

26. Varró Dániel  jó jó megfelelt 
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Névsor 

 

Magatartás 

 

Szorgalom 

 

Tanulmányi munka  

1. Balázs Bettina  példás jó megfelelt 

2. Barnet Aranka példás példás megfelelt 

3. Battai Dóra jó példás jól megfelelt  

4. Bauer Vivien példás példás jól megfelelt  

5. Bédi Cintia példás példás megfelelt 

6. Buzás Vince példás példás jól megfelelt  

7. Dallos Bence jó példás jól megfelelt  

8. Derhán Kamilla  jó jó megfelelt 

9. Dragovics Márta  példás változó megfelelt 

10. Erdélyi Luca  példás példás jól megfelelt  

11. Fehér Veronika  jó példás jól megfelelt 

12. Haraszti Gábor  változó jó megfelelt 

13. Juhász Klaudia Rebeka  példás jó megfelelt 

14. Katona Fanni  példás példás jól megfelelt  

15. Kercsó Alexandra  jó példás jól megfelelt  

16. Lévai Regina példás példás jól megfelelt  

17. Nagy István jó példás jól megfelelt  

18.  Pauliscsák Bence  jó példás jól megfelelt  

19. Soós Nagy Áron jó jó megfelelt 

20. Széphalmi Attila  jó jó jól megfelelt  

21. Szõcs Dávid példás jó jól megfelelt  

22. T. Mészáros Napsugár  példás példás jól megfelelt  

23. Tamás Fanni jó példás jól megfelelt  

24. Varga Dóra példás példás jól megfelelt  

25. Varga Viktor  példás jó megfelelt 

26. Zsidákovits Panka  példás példás jól megfelelt 
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Diákjaink különbözõ versenyeken elért 
eredményei

Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenye
Perédi Szilárd 5.b III. helyezés
Mezõfi László 7.a X. helyezés

VMG Matematika - Fizika Komplex Verseny
Fügedi Áron  8.a III. helyezés

Bolyai János Matematika Verseny 
Perédi Szilárd 5.b I. helyezés
Endrész Róbert 5.a III. helyezés
Monostori Márton 5.b V. helyezés
Fügedi Áron 8.a VI. helyezés

EKIF Matematika Verseny, Ráckeve
Fügedi Áron 8.a  I. helyezés
Perédi Szilárd 5.b II. helyezés
Mezõfi László 7.a III. helyezés

Hevesy György Kémia Verseny, megyei forduló
Frank Krisztina 8.a IX. helyezés

VMG Kémia Verseny 
Frank Krisztina 8.a I. helyezés
Váradi Emõke 8.a II. helyezés
Fazekas Mónika 8.a VI. helyezés

VMG Biológia Verseny
Tiringer András 8.a II. helyezés
Bulat Veronika 8.b IV. helyezés

Városi Informatika Verseny
Bulat Veronika 8.b II. helyezés
Fügedi Áron 8.a
Szántó Máté 8.b

5656



Földrajz Verseny, Magyar Földrajzi Múzeum
Fülöp-Pusztai Pupos Anna 8.a VI. helyezés
Kornseé Kitti 8.a 
Szendefi Veronika 8.a

Szent Erzsébet Komplex Tanulmányi Verseny, Mór
Trosits Dalma 6.a II. helyezés
Takács Lilla 7.a
Zábori Boglárka 5.a
Fügedi Áron 8.a
Stibrányi Márton 6.a
Tiringer András 8.a

Csengõ - szó  Szavalóverseny, Budaörs
Takács Lilla 7.a II. helyezés
Városi Luca 6.b III. helyezés

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, városi forduló
Bulat Veronika 8.b I. helyezés

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, megyei forduló
Bulat Veronika 8.b IV. helyezés

Városi Prózamondó Verseny
Takács Lilla 7.a I. helyezés

Városi Versmondó Verseny
Takács Lilla 7.a I. helyezés

Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny, megyei forduló
Trosits Dalma 6.a VIII. helyezés
Váradi Emõke 8.a VII. helyezés

„Nyelvünkben élünk” Városi Anyanyelvi Verseny
Trosits Dalma 6.a I. helyezés

Körzeti Német Nyelvi Verseny
Fucskó Zsuzusanna 6.a I. helyezés
Muskovits Marianna 6.a V. helyezés
Potsa Ágota Iringó 8.a IV. Helyezés 
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Körzeti Német Nyelvi „Ki Mit Tud?”
Szalai Viktória 7.a III. helyezés
Takács Lilla 7.a III. helyezés

Pest Megyei Német Nyelvi „Ki Mit Tud?”
Lóczi Dóra 6.a I. helyezés
Szatmári Noémi 6.a II. helyezés
Takács Lilla 7.a II. helyezés
Hell Adrienn 7.a III. helyezés

Városi Angol Nyelvi Verseny
Monostori Márton 5.b IV. helyezés
Takács Enikõ 5.b IV. helyezés
Gáspár Krisztián 6.b IV. helyezés
Péterfi Bálint 6.b IV. helyezés

Körzeti Angol Nyelvi Verseny
Monostori Márton 5.b V. helyezés

Körzeti Angol Nyelvi „Ki Mit Tud?”
Antunovits László 8.b II. helyezés
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