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Köszöntő

Örömmel adom az olvasó kezébe ezt
az évkönyvet, amely egy különleges

tanévnek állít emléket, hiszen ennek a tan-
évnek egyik legfontosabb szereplői az ab-
lakok voltak. Sokszor tekintettünk ki
rajtuk. Most nem az évszakok változását, a
felhők különleges alakját figyeltük, hanem
a szomszédban folyó munkálatokat. Végre
elkezdődött iskolánk épületének bővítése! 

Izgalommal szemléltük a hónapo-
kon keresztül, hogyan fúrnak mély lukakat
az Edit utcai telek földjébe, öntik ki beton-

nal, kerülnek rá oszlopok, majd ezeket miként kötik össze… Lassan kezdett kirajzolódni előt-
tünk annak az új épületnek a képe, melynek használatára már izgatottan készültünk. Az egész
tanév során sokszor beszéltünk róla:”… majd az új termekben, majd az új ebédlőben, majd az
új sportcsarnokban, majd az új tanáriban...” 

Ezzel párhuzamosan a régi épület is jelentős változást élt meg: az új épületbe átkerülő
funkciók felszabadulásával lehetővé vált a könyvtár nagyobb helyre költöztetése, tantermek
kialakítása, az egész épület akadálymentesítése, az udvar átalakítása, a tetőzet cseréje. Mivel
ezeket a fejlesztéseket csak a nyári szünet alatt lehetett elvégezni, ezért a szombati tanítási na-
pokkal sikerült június első két hetét is az építkezési munkálatokra fordítani.

Izgalmas heteket, hónapokat éltünk így át, de tudtuk, fontosak az építkezés munkálatai,
melynek gyümölcseit hamarosan örömmel vehetjük birtokba, de sokkal fontosabb számunkra
az a lelki, szellemi építkezés, mely a gyermekekben folyik. Minden nehézség ellenére ennek a
belső fejlődésnek, gyarapodásnak a feltételeit igyekeztünk biztosítania a testület, a technikai
személyzet áldozatos munkájával, a szülők megértő támogatásával. Ezért ebből a tanévből sem
hiányozhattak a tudásgyarapító tanórák, szakkörök, szaktárgyi versenyek, a vidám kirándulá-
sok és a kemény küzdelmet hozó sportversenyek, az élményekben nagyon gazdag nyári tábo-
rok. 

Hitéletünket már most meghatározó esemény a 2020-ban Budapesten megrendezésre
kerülő Eucharisztikus Világkongresszus.  Az elsőáldozók zarándoklata Bodajkra, az iskolai ró-
zsafüzér zarándoklat nagyon sok szülő és gyermek részvételével, az egyházmegyei hittanver-
seny, osztálymisék gondolataiban is már erre a nagy eseményre való készület jelent meg. Szép
és tartalmas napokat töltöttünk el az iskola munkatársaival közösen a tanév végén Máriagyű-
dön.

Ez a tanév a várakozás jegyében telt: várakozással a régi épület átalakítására, várako-
zással az új épület birtokbavételére, és várakozással, készülettel az Eucharisztia nagy ünnepére:
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Mennyei Atyánk, minden élet forrása!Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen.

Várakozásaink és reményeink beteljesedését adja meg Urunk és iskolánk patrónusa, az
Ő Édesanyja, tudjunk kitartóak maradni a beteljesedésig.

Érd, 2018. Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepén 
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Beszámoló
a Marianum Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola
nevelő - oktató munkájáról 

a 2017-2018-as tanévben
Személyi feltételek
A tanév során a pedagógusok körében létszámbeli változás nem volt, a tanévet 34 fő-

állású, 8 részállású nevelővel és 1 pedagógiai asszisztenssel teljesítettük. A tanév végén 1 alsós
nevelő nyugdíjba vonult, 2 nevelő vidékre költözött.  

Pedagógusok végzettségbeli megoszlása 

A tanév során hat pedagógus vett részt sikeres minősítésen; két pedagógus szerzett Pe-
dagógus I. fokozatot, négyen pedig Pedagógus II. fokozatot. 

Tanulólétszám alakulása
Iskolánkban 2017. szeptember 1-jén 406 beírt tanuló volt és a tanévet 2018. június 15-

én 408 tanulóval zártuk. 
A két induló első osztály létszáma 54 tanuló volt.
A 2018/2019-es tanévben induló két első osztályba összesen 60 tanuló nyert felvételt,

az induló kilencedik osztályba pedig 20 tanuló.  

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása
2017. július 20-án elkezdődött az új épületszárny építése az Edit. u. 2. szám alatti telken.

Ebben az épületben kapott helyet az 550 m2-es tornacsarnok, 140 férőhelyes ebédlő és 4 tan-
terem a gimnáziumi osztályok részére. 

2018. június 4-én a meglévő régi épület újabb felújítása kezdődött el, melynek kereté-
ben sor kerül teljes tetőcserére, elektromos hálózat cseréjére, tantermek átalakítására, torna-
termi öltözők és mosdók felújítására, ebédlő és könyvtár átalakítására, nagyobb tanári szoba
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létszám főiskolai egyetemi szakvizsga gyakornok pedagógus pedagógus 
végzettségű végzettségű I. fokozatú II. fokozatú

Tanító 20 20 0 3 2 13 5
Tanár 21 7 14 4 1 13 7
Összesen 41 27 14 7 3 26 12



és tárgyalóhelyiség kialakítására, a folyosók és lépcsők burkolatának felújítására, az épület fo-
gadóterének (porta) felújítására, az épület akadálymentesítésére (lift kialakítása).

A Szent Imre Alapítvány 2016. évi 1%-os bevételét (982 350,- Ft), és az Alapítványi
Bálon befolyt összeget (900 000,- Ft) az új épület kerékpártárolóinak elkészítésére fordítjuk. 

Decemberben egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően 1millió Ft támogatást nyújtott
az alapítvány 18 rászoruló családnak. Hasonló módon a nyár folyamán fél millió Ft támogatást
nyújtott az alapítvány a szünidei táborozás támogatására.

Szintén alapítványi támogatásnak köszönhetően közel 3 millió Ft értékben a teljes ta-
nulói számítógépparkot lecseréltük, és így 30 db új, korszerű számítógéppel tudjuk biztosítani
a tanulók magas színvonalú informatika oktatását.

A tanév során a Szent Imre Alapítvány 10 millió Ft-tal segítette az iskolában folyó ne-
velő-oktató munkát.

Ezután is folyamatosan számítunk az iskola mellett működő Szent Imre Alapítvány se-
gítségére iskolai rendezvényeink, kiadványaink támogatásában. 

Munkaterv 
A tanév elején minden szülő megkapta a tanév egészére vonatkozó és a legfontosabb

időpontokat tartalmazó eseménynaptárt. 
Spányi Antal megyés püspök úr szeptember 1-jén – immár hagyományosan- a székes-

fehérvári Bazilikában, az egyházmegye fenntartásában lévő nevelő-oktató intézmények részére
közös tanévnyitó szentmisét tartott. Az eseményen az intézmény vezetői, az osztályfőnökök
és az osztályokat képviselő gyerekek vettek részt. 

Szeptember 10-én a negyedikes gyerekekkel – akik tavasszal voltak elsőáldozók - és
szüleikkel részt vettünk a bodajki búcsún.

Szent Gellért ünnepén a nevelőtestület részt vett a székesfehérvári Bazilikában tartott
püspöki szentmisén, valamint az egyházi oktatási intézmények pedagógusai részére tartott
előadáson. Itt Lukácsi Zoltán a Győri Hittudományi Főiskola rektora tartott előadást arról,

hogy milyennek kell len-
nie egy katolikus iskolá-
nak ma.

Október elején ke-
rült sor az energetikai fel-
újításon átesett
iskolaépület megáldására,
melynek keretében Spá-
nyi Antal megyés püspök
úr hálaadó szentmisét
mutatott be. Ezen a szent-
misén részt vett iskolánk
összes tanulója és neve-
lője, sőt szép számmal
voltak jelen a szülők is.
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Pár nappal később közel 450 tanuló és szülő vett részt a város katolikus közösségei által
szervezett Rózsafüzér zarándoklaton, melynek során 17 km-es gyalogutat tettünk meg a szent-
olvasót imádkozva. 

Hagyományosan októberben fogadtuk partneriskolánk, a szatmárnémeti Hám János
Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont küldöttségét. A látogatás során a gyerekek és tanárok
Ópusztaszerre kirándultak, ahol többek között megnézték a Feszty-körképet. Felkeresték Sze-
gedet is, másnap pedig a Tordasi Kalandparkban élvezték az együttlétet és a szabadtéri moz-
gást.

November 11-én megtartottuk hagyományos Márton-napi lampionos felvonulásunkat
a kis gyerekek nagy-nagy örömére.

Az egész iskolát érintő adventi- és nagyböjti lelkinapot hagyományosan Ugrits Tamás
irodaigazgató atya vezette. 

Decemberben ismét a városi Művelődési Házban tartottuk meg az adventi műsort és
vásárt. A vásáron a gyerekek által készített dísztárgyak várták az adakozni vágyókat, a teljes
bevétel kárpátaljai rászorulóknak, valamint Böjte Csaba árvaházainak segítésére szolgált. A
műsorban iskolánk alsós és felsős drámacsoportját, a sváb néptáncosokat, számos hangszeres
és verses produkciót is megtapsolhatott a közönség. 

Karácsony előtt az énekkar és az első osztályosok műsort adtak az egyházközség nyug-
díjasainak az iskola ebédlőjében, valamint a Lea Otthon lakóinak.

A diákönkormányzat karácsony előtti gyűjtésének bevételével ismét a Kárpátaljai
Ferences Misszió Alapítványt, a Katolikus Karitászt valamint a Lea Otthont támogatta. 

Április közepén az EMMI felhívásának eleget téve csatlakoztunk a Digitális témahét
programjaihoz, melynek vállalt küldetése a tanítás eszközkészletének és módszereinek meg-
újítása, a pedagógiai innováció, a digitális pedagógia ösztönzése, valamint az informatikai pá-
lyaorientáció. 
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Ebben a tanévben április 14-én került sor 36 harmadik osztályos gyermek első szent-
áldozására. 

Április 18-20 között délvidéki zarándoklaton vettek részt a hetedikesek, Bogner Mária
Margit életútjának helyszíneit követve. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében tette lehetővé ezt a
kirándulást. 

A márciusi és áprilisi szombati tanítási napokat projektnap formájában teljesítettük.
E napok témája a hagyományőrzés és a tanulók magyarságtudatának erősítése volt.  

Spányi Antal megyés püspök pünkösdkor bérmálta meg a nyolcadikosokat a Jézus Szíve
templomban. A bérmálás előtt Mojzer György plébános atya vezetésével lelkigyakorlaton vet-
tek részt a bérmálásra készülők és szüleik, valamint a bérmaszülők.

Május közepén iskolánk küldöttsége látogatott Szatmárnémetibe, partneriskolánk meg-
hívására. Az utazás során ellátogattak Szatmárcsekére és Nagybányára, valamint részt vettek a
Hám János Napok rendezvényein.   

Hajdu Ferenc püspöki biztos vezetésével ismét elzarándokolt az egyházmegye isko-
láiból egy 30 főből álló küldöttség Altötting érintésével Passauba, ahol részt vettek a Boldog
Gizella emléknapján mondott ünnepélyes szentmisén. A zarándoklaton 5 hetedikes és 1 kísérő
nevelő vett részt iskolánkból.

Tanulókból és szülőkből álló zarándokcsoport vett részt májusban a hagyományos
Mariazell-i zarándoklaton. A szentmisén kívül volt alkalom kirándulni, hegyet mászni, csó-
nakázni is.

Május 12-én iskolánk hetedikesei vettek részt a Bogner Mária Margit emlékmisén. Ez
a szentmise programpontja volt a Határtalanul! pályázatnak is.

A tanév során két alkalommal hirdettünk meg a szülők és pedagógusok számára gyer-
mekneveléssel kapcsolatos előadást. Ősszel Döbrentei Ildikó és Levente Péter a vers, a zene
fontosságáról, tavasszal pedig dr. Koronczai Beatrix klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági szakpszichológus az internetfüggőség veszélyeiről beszélt a szülőknek és pedagógu-
soknak. A szülők nagy létszámban örömmel látogatják ezeket a rendezvényeket.  

A nyári felújítási mun-
kák miatt június 4-én befejez-
tük a tanévet, a teljes épületet
átadtuk a kivitelezőknek és el-
kezdődtek a felújítási munkák.
Közben az új épület építése a
befejezéshez közeledett.

Az építkezések nem
befolyásolták a tanulók nyári
táborozásait.  

Június 6-8. között a ne-
velőtestület háromnapos za-
rándoklaton vett részt
Máriagyűdön.
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Tanórán kívüli tevékenységek
Az alsó tagozatos gyerekek 8-16 óráig vettek részt iskolai foglalkozásokon. A délelőtti

és délutáni tanórák közt szabadidős foglalkozások, egyéni és csoportos fejlesztő, felzárkóztató
órák, edzések, művészeti foglalkozások voltak. A házi feladatot a napközis nevelők segítségével
vagy irányításával az iskolában készítették el. A felsősök számára biztosítottuk a délutáni fel-
készülést tanulószobai keretek között, edzéseket, művészeti foglalkozásokat, szakköröket,
sportköröket, egyéni és csoportos fejlesztéseket, valamint tehetséggondozó foglalkozásokat.

Iskolánkban évről évre bővülnek a szakköri és sportköri lehetőségek. Az elmúlt tanév-
ben az alsó tagozaton énekkar, magyar és sváb néptánc, furulya, kézműves, rajz, színjátszó és
sport szakköröket, valamint matematika tehetséggondozó szakkört indítottunk. A Bozsik-
program keretében foci szakkört szerveztünk. A felső tagozatosok felvételi előkészítőkön,
énekkaron, természetjáró szakkörön, néptánc oktatáson, ikonfestő- és színjátszó szakkörön,
valamint különféle sport szakkörökön (kézilabda, kosárlabda, foci, vívás, sakk) vehettek részt.
A testnevelő tanár közreműködésével bekapcsolódtunk a kosárlabda utánpótlás-nevelésbe,
melynek során nagyon sok versenyen és rendezvényen vettek részt mind alsós, mind felsős
tanulóink.   

A tavalyi év tapasztalatai alapján idén is megszerveztük az iskola előkészítő prog-
ramsorozatot az óvodás gyerekek számára. Három alkalommal tartottunk foglalkozásokat
decembertől februárig, márciusban nyílt napon tekinthették meg az érdeklődő szülők az is-
kolában folyó nevelő-oktató munkát. Mindez eredményesnek bizonyult, hiszen áprilisban
több mint 90-en jelentkeztek első osztályba, akik közül 60 gyereket vettünk fel.

Táborok
A téli szánkótábor helyszíne az idén is Mátraszentistván volt. Harmadik alkalommal

szerveztünk oktatással egybekötött ausztriai sítábort a családok számára. A téli táborokban
90 fő vett részt. Az iskola által szervezett alsós nyári táborba, Nagyvázsonyba az idén 63 tanu-
lónk ment el. A cserkészek (31 gyerek) az idén Százhalombattán (a kicsik) és Nagyvázsonyban
(a nagyok) táboroztak. A szülők kérésének eleget téve ismét két hét napközis tábort szervez-
tünk. A nyári felújítási munkák miatt most is a plébánia közösségi háza adott otthont ennek a
tábornak. Az idei nyáron is volt Vízitúra tábor a Duna Paks és Baja közti szakaszán, 28 gyerek
részvételével, melyet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Kormány összefogásában
létrejött pályázat hívott életre. Az idei nyár újdonsága az ausztriai német anyanyelvi tábor volt
Obervellachban 24 gyerek részvételével. Az iskolai táborok programjain így 290 gyerek és 36
nevelő vett részt.

Versenyek
Diákjaink számos tanulmányi- és sport versenyen értek el kiemelkedő eredményt.
A legjelentősebb eredmények az idén matematikából és német nyelvből születtek. Né-

hány kiemelkedő eredményünk: a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei dön-
tőjén elért I. helyezés, a Bolyai Matematikaversenyen elért II. helyezés, a Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny Pest megyei döntőjén elért IV. helyezés, a VMG komplex matematika-
fizika (I. hely), biológia, kémia versenyén elért dobogós helyezések. 
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Meg kell említenünk a fentieken kívül az Országos Comenius Német Szövegértési Ver-
senyen elért I. és II. helyezést, a Tankerületi Német Nyelvi Versenyeken elért I., II. és III. he-
lyezéseket, a Körzeti Német Versenyen elért I. és II. helyezéseket. 

Májusban ismét lezajlottak az országos szintű OKM mérések a 6. és 8. évfolyamokon
matematika és szövegértés területeken. A mérések eredményei mind fenntartói, mind a városi
összehasonlításban az előző évekhez hasonlóan kiemelkedőek. A szintén országos szintű ide-
gen nyelvi mérések hasonlóan jó eredményekkel zárultak.

Iskolánk az idei évben is megrendezte a hagyományos egyházmegyei hittanversenyt,
amely az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében zajlott „Minden forrásom
belőled fakad” címmel. 

Továbbtanulás
Az idén 4 negyedikes tanulónk nyert felvételt érdi, illetve budapesti 8 évfolyamos gim-

náziumba. 
Mind a 49 végzett nyolcadikos diákunk felvételt nyert valamelyik középfokú oktatási

intézménybe. A Marianum Gimnáziumban 9-en tanulnak tovább.

Átszervezés
A 2017-2018-as tanév egyik legfontosabb feladata volt az iskola átszervezésének elő-

készítése. Ez az iskola dokumentumainak – pedagógiai program, szervezeti és működési sza-
bályzat, házirend – és a működési engedélyének módosítását jelentette. 

Ezen kívül elő kellett készíteni a gimnázium nevelő-oktató munkáját, gondoskodni kel-
lett a tantestület bővítéséről.

Hála a Gondviselésnek és Boldogasszony Anyánk közbenjárásának, augusztus végére
a régi és az új épület, valamint a nevelőtestület készen állt arra, hogy többcélú intézményként
a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium megnyissa ka-
puit a diákok előtt. 

Érd, 2018. augusztus 31.
Takácsné Tóth Noémi igazgató
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Az iskola épületének megáldása

Igazi ünnepnap volt a Marianumban október 5-e minden tanulónak és dolgozónak. Ekkor
áldotta meg iskolánkat Spányi Antal megyés püspök atya abból az alkalomból, hogy az idei

tanévünket már a megújult, megszépült épületben kezdhettük. A nyár folyamán sor került az
intézmény teljes energetikai felújítására, a nyílászárók cseréjére, külső szigetelésre és festésre
is.

A tornateremben megtartott szentmisén a diákokon, az iskolai dolgozókon, a szülők
képviselőin kívül részt vettek dr. Aradszki András államtitkár, dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízott és T. Mészáros András polgármester úr is.

A szentmise kezdetén az igazgató asszony kérte püspök urat, hogy áldja meg az iskolát,
hogy e falak között az elkövetkező tanévekben is testben, lélekben és szellemiekben gyara-
podhassanak tanulóink.

Püspök atya örömmel adta áldását szépen felújított iskolánkra, megköszönve minden-
kinek a  munkáját, aki bármilyen módon lehetővé tette és segítette ezt a komoly beruházást.
Beszédében a gyerekekhez szólva kiemelte, hogy milyen fontos a becsületes helytállás, köte-
lességeink teljesítése.

„Segíts Urunk, hogy gyermekeinket ne csak megújult épület, de szeretetteljes nevelői
légkör vegye körül, kérjük Urunkat, s az Ő édesanyját!”
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Elsőáldozás

Húsvét után két héttel, április 14-én tartottuk az Elsőáldozást. A harmadik évfolyamból
összesen 36 gyermek találkozhatott először Jézussal az Oltáriszentségben. A délelőtti

szentgyónás és próba előtt öt gyermek részesült a Keresztség szentségében, szép és megható
pillanatokat szerezve számunkra. Gyönyörű napsütéses időben vonultunk át a templomba,
ahol délután három órakor kezdődött az ünnepélyes szentmise. Ferenc atya beszédében kie-
melte, hogy milyen fontos a feltámadt Jézussal való találkozás az Eucharisztiában. Egyben buz-
dította is a gyermekeket, hogy keressék ezt a találkozást minél többször a rendszeres szentmise
látogatásban és gyakori szentáldozásban. A szentmisét különösen felemelővé tette a szívből
jövő lelkes énekszó, ami még színesebbé tette közös ünnepünket.

„Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, Te vagy az Úr, már nincs
mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.” 

12



Elsőáldozók zarándoklata Bodajkon

Szép hagyomány már iskolánkban, hogy az előző tanévben Elsőáldozáshoz járult gyerekeink
püspök atya hívására közös zarándoklaton vesznek részt Bodajkon, Egyházmegyénk kie-

melkedő Mária kegyhelyén. 
A két negyedik osztály indult el szeptember második vasárnapján, mintegy megkoro-

názva azt az eseményt, amikor először találkozhattak Jézussal az első szentáldozásukkor. Szép
fehér albáikban ültek a kellemes őszi napsütésben a templom zarándokudvarán számos hívővel
együtt.

A szentmisén püspök atya a beszédében kiemelte, hogy Mária mindig, mindenkor hű-
séges volt Istenhez, életének legnehezebb időszakaiban is. Nekünk is példát kell vennünk Égi
Édesanyánkról, akihez bármikor odavihetjük gondjainkat, terheinket, szomorúságainkat, és
kérhetjük az ő anyai pártfogását, közbenjárását.

Az ünnepi szentmise után a templom elé vonultunk, ahol imáinkkal a magyar Szent-
család oltalmát és segítségét kértük, majd hazautazás előtt betértünk a restaurálás alatt álló
templomba imádkozni iskolánkért, családjainkért.

Mindenkor segítő bodajki Szűzanya, könyörögj érettünk!
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Bérmálás

Ebben az esztendőben – immár hagyományosan – pünkösdvasárnap délután jött el hoz-
zánk Spányi Antal megyéspüspök, hogy ünnepélyes szentmise keretében részesítse a bér-

málás szentségében a két nyolcadik osztály 28 tanulóját. Egy éven keresztül készültek Ferenc
atya segítségével a szentség méltó vételére. A bérmálás előtti héten Mojzer György plébános
atya háromestés lelkigyakorlatot tartott, amely szintén segítette a lelki ráhangolódást. A szent-
misére a zsúfolásig megtelt és gyönyörűen feldíszített templom várta a bérmálkozókat. Püspök
atya beszédében kiemelte, hogy milyen fontos a személyes tanúságtétel, amit nemcsak a sza-
vainkban, hanem elsősorban a tetteinkben kell megmutatni. Ebben segíti a fiatalokat a Szent-
lélek kegyelme és ajándékai, hogy valóban Krisztus követői és bátor tanúságtevői legyenek a
mai világban, mert most talán minden eddiginél bátrabb és egységesebb összefogásra és kiál-
lásra van szükség. Az ünnepélyes szentmisét a ministránsok, bérmaszülők, bérmálkozók kis
zenekara és szép hálaadó éneke tette még felemelőbbé.

„Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, 
mennyből fényességedet, mennyből fényességedet!

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!”
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Egyházmegyei hittan verseny

Iskolánk a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra való
felkészülés jegyében „Minden forrásom belőled fakad” címmel hittanversenyt rendezett

három kategóriában, amelyre Egyházmegyénk valamennyi iskolája elfogadta a meghívást.
Ezen a versenyen az Eucharisztia szentírási előképeire irányult a figyelmünk.
A 3-4. osztályosok rajz kategóriában indulhattak, tőlük tetszőleges technikával elkészített al-
kotásokat kértünk. Két szentírási részlet közül választhattak: „A csodálatos kenyérszaporítás”
vagy „A kánai menyegző” egy-egy  jelenetét ábrázolhatták. Igen nehéz dolga volt a zsűrinek,
a 198 pályamű között nagyon színvonalas munkák közül kellett kiválasztaniuk a legszebbe-
ket.

Az 5-6. osztályosok elbeszélés írásában fejthették ki, hogy milyen lehetett Jézus csodá-
inak részese lenni. 

A csapatversenyre iskolánkban került sor. A 7-8. osztályosok egy izgalmas, játékos,
vidám hangulatú vetélkedőben mérkőzhettek meg egymással, amelyben bemutathatták a
Szentírás szövegeiben való jártasságukat, kreativitásukat és logikus gondolkodásukat. 

Ferenc atya zárszavában hangsúlyozta, hogy ez a vetélkedő is hozzájárult ahhoz, hogy
lélekben jól fel tudjunk készülni a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus méltó megünneplé-
sére.

Dornbach Katalin hitoktató
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Az 1.a osztály élete képekben

16

Atavalyi első osztály sok izgalmas eseményt tartogatott számunkra. Izgulva, kis félelemmel,
de büszkén vettük át az iskolai nyakkendőnket az első napon a nyolcadikosoktól. Alig telt

el egy hónap, s védőszentünk Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, bátran adtuk elő kis színi
előadásunkat a „rózsacsodáról”.

Sok izgalmas versenyen vettünk rész, szép eredményeket értünk el, mind az iskolai,
mind a kerületi versenyeken. Újdonság volt számunkra az advent és nagyböjti lelki-nap, melyek
segítették az ünnepekre való felkészülésünket.

Sokat kézműveskedtünk a saját örömünkre és szüleink megajándékozására is. Anyák
napjára mindenki saját készítésű kerámiával készült, az anyukák megörvendeztetésére.



Meglátogattunk egy baromfiudvart, ahol sok házállatot csodálhattunk meg. A vendég-
látó néni jóvoltából megismerkedtünk a különböző ház körüli szárnyasok eltérő méretű tojá-
saival is.

Az év végi kirándulás alkalmával hajókáztunk a Velencei tavon. Túráztunk egy kicsit,
fociversenyt rendeztünk a 2.b-vel és kipróbáltuk a vonatozás izgalmait. A hosszú nyár után jó
volt újra találkozni, s reméljük, hogy nem csak a tudásunkat, hanem a közös élményeinket is
gyarapíthatjuk az idei évben.

Némethné Annus Krisztina osztályfőnök és a 2.a osztály
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Családi sportnap az 1.b-ben

Atanév végéhez közeledve sportnapon vettek részt az
1. b osztályos tanulók. Számos közös programunk mel-

lett ennek az eseménynek a különlegessége az volt, hogy a
kis elsősök mellett szeretettel invitáltuk, vártuk a szülőket,
a kis- és nagytestvéreket egy játékos, ügyességi váltóver-
senyre.

Május 10-e délutánján közel 60 főnyi izgatott „sport-
ember” és lelkes szurkoló (buzdító transzparensekkel fel-
szerelkezve) gyűlt össze a tornateremben.

Négy, tíz fős vegyes csapatban történt a versengés
többek között ingafutás, labdagurítás, krumplifutás számok-
ban. Ezt követően akadálypályák teljesítése következett. A
versenyszámokat a gyerekek által nagyon kedvelt szabadu-
lás a labdától labdajátékkal zártuk. A kiegyenlített játéknak
köszönhetően a csapatok döntetlen eredményt értek el.

Az eredményhirdetést követően minden résztvevő aranyérmet akaszthatott a nyakába.
Az osztályba visszaérkezvén meglepetés várta az elfáradt tanítványokat. Friss, szezonális gyü-
mölcsök kínálták magukat elfogyasztásra.

A csillogó szemekben látható volt, hogy kicsi s nagy egyaránt remekül érezte magát
ezen a délutánon. Öröm volt látni, hogy a szülők visszaváltoztak gyermekké és őszinte lelke-
sedéssel, egymást is biztatva „játszottak”.

Mindannyian kellemes élményekkel emlékezünk vissza e jó hangulatú pénteki napra.

Bretusné Baráth Lilla osztályfőnök



A 2.b osztály Szent Miklós ünnepén 

Idén egy teljes héten át kiemelten
foglalkoztunk védőszentünkkel,

Szent Miklóssal, aki arra tanít min-
ket, hogy néha egy mosoly, egy jó
szó is sokat számít azoknak, akiknek
nagy szükségük van erre. 

December 2-án a Jézus Szíve
templomban osztálymisén vettünk
részt, ahol az első adventi gyertya-
gyújtást egy kis műsorral tettük
meghittebbé.

December 4-én tartottuk
osztályunk adventi kézműves dél-
utánját.

Ebben a tanévben rendhagyó
módon emlékeztünk meg védőszen-
tünkről. December 6-án minden
alsó tagozatos osztályba betérve me-
séltünk a gyerekeknek Szent Miklós-
ról, és nem érkeztünk üres kézzel:
minden diáknak egy a védőszentün-
ket ábrázoló szentképet adtunk át.
Látogatásunknak örült minden osz-
tály és tanító, és hálájuk jeleként né-
hányan cukorkákkal, mások pedig

hangszeres zenével köszönték meg műsorunkat.
Ezt a napot könyvek, tanulás nélkül töltöttük: megnéztünk egy szép mesét Szent Miklós

életéről, játékos feladványokat oldottunk meg papíron, interaktív táblán, még a tornateremben
is, majd az iskolába elhozott kedvenc játékainkkal játszottunk. Mindeközben hozzánk is meg-
érkezett a Mikulás.

Hetünk zárásaként december 9-én a Turay Ida Színházba látogattunk el gyerekekkel,
testvérekkel, szülőkkel, ahol egy csodálatos előadásban volt részünk. 

Szent Miklós jöjj el, oszd szét kincseid!
Érints meg szíveddel minden nagyot és kicsit!
Taníts, hogy tegyünk jót észrevétlenül,
háladal csak Őt illesse, Istent egyedül!

Rónainé Bodnár Judit osztályfőnök
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Nyolcadikosaink programjai

Amikor megtudjuk egy diákról, hogy nyolcadik osztályos, mindig a továbbtanulást tartjuk
a legfontosabb feladatának. Valóban lényeges az, hogyan teljesítenek a diákok a felvételin,

de talán ugyanolyan fontos az is, hogyan töltik életük utolsó általános iskolai évét, milyen él-
mények érik őket abban a közösségben, amelyből hamarosan kiszakadnak.                                                          

Az utolsó tanévükben ezért igyekeztünk olyan programokat szervezni nyolcadikosa-
inknak, amelyek iskolánk hagyományainak tiszteletén alapulva elmélyítik a kulturált szórako-
zás igényét, ezzel párhuzamosan építik a közösséget, segítenek a keresztény értékrend
gyakorlásában, a megszerzett tudás élményszerű megélésében.

Minden évben igazi kihívást jelentett évfolyamunknak, hogy minél színvonalasabban
mutassuk be diáktársainknak azt az ünnepet, melyet ránk bíztak. Idén sem volt ez másképp.
1956. október 23. méltó megemlékezését nemcsak az előadott jelenet pontos közvetítésével,
hanem a kellékek megtervezésével is felejthetetlenné tettük. A tanulók egy tankot építettek,
festettek erre az eseményre Attila bácsi lelkes közreműködésével, mely kelléket további fel-
használásra az iskolának adományoztak. 

Szorosan kapcsolódott következő programunk október 23-hoz. Történelmi ismerete-
inket, illetve magyarsághoz való tartozásunkat erősítettük meg, amikor Budapestre, a Kisfog-
ház Emlékhelyre látogattunk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően itt
tartották fogva, majd végezték ki Nagy Imre miniszterelnököt és Maléter Pál honvédelmi mi-
nisztert. A cellák, a siralomház, a vesztőhely bemutatja, milyen körülmények között töltötték
utolsó napjaikat a halálraítéltek. Az emlékhelyről a szomszédban lévő Rákoskeresztúri Új Köz-

20



21

temető 301-es parcellájához indultunk, ahol leróttuk kegyeletünket az 1956-ot követő meg-
torlás áldozatai előtt. Tanulóink érdeklődve, megrendülten járták végig a helyszíneket. 

Európa egyik legérdekesebb és a maga nemében páratlan történelmi emlékét is meg-
látogattuk, a Várhegy mélyén lévő Sziklakórházat. Ez az emlékhely is kapcsolódott 1956-hoz,
de szerepet játszott a második világháború alatt, majd atombunkerként a hidegháború idején.
Különlegessége még a helynek az, hogy korábban rejtett, szigorúan titkos objektum volt, ma
viszont múzeumként mutatja be történelmünk eltitkolt éveit, eseményeit. Az emlékhely be-
járása után tanulóink interaktív órán ismerhették meg az atombomba történetét, szembesül-
hettek pusztító hatásával. 

Az egyik kedves szülő jóvoltából eljutottunk a Bűvösvölgybe is. Nem a mesék világába
érkeztünk, hanem a Nemzeti Média- és Hírközlő Hatóság által alapított médiaértés-oktató
központba. Itt a diákok a média tudatos és biztonságos használatát sajátították el. Filmrészletet
forgattak, híradót, újságot, rádióműsort szerkesztettek. Nagyon hasznos és felejthetetlen napot
tölthettek el úgy, hogy játékosan, mégis tanulva figyelhették meg a média világát. 

Áprilisban meghívást kaptunk az Elvira-majorba, ahol megtudtuk, hogy kb. 66 hektár
területen 6.600 génbanki tételt őriznek. A génbank kiemelkedő szerepet tölt be Magyarorszá-
gon, hiszen ellenállóbb gyümölcsfajtákat nemesítenek az itt dolgozók. Tanulóink a gyakor-
latban is megismerték a faültetés, növénynemesítés alapjait, továbbá játékos formában
ismerkedtek meg különféle termésekkel, magokkal. Csodálatos órákat töltöttünk el a szikrázó
napsütésben virágzó gyümölcsfák között. 

Két alkalom is adódott a tanév során, amikor színházlátogatáson vettünk részt. Mindkét
előadás kapcsolódott a tananyaghoz. Az elméleti ismereteken túl esztétikai élményekkel jócs-
kán gazdagodva elemeztük, emlegettük a Valahol Európában és a Fösvény című színdarabot.   
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A farsang az iskola hagyományos rendezvényei közé tartozik. A nyolcadikosoknak min-
dig várva várt esemény, mert ők adják a nyitótáncot, valamint a herceget és a hercegnőt. Az
ások keringővel, a bések palotással készültek. Az eseményre csodálatosan szép ruhákat sikerült
bérelni, így még nagyobb izgalommal teltek a fellépés előtti órák. Mindkét tánc szerepelt a
szülők által rendezett alapítványi bálon is, ahol diákjaink produkciója megható, szívmelengető
perceket szerzett a közönségnek. 

Hitünk elmélyítése ebben az évben a bérmálási lelkigyakorlattal, illetve a bérmálás
szentségének felvételével teljesedett ki. A zsúfolásig megtelt templomban pünkösdvasárnap
Spányi Antal megyés püspök atya bérmálta meg nyolcadikosainkat. A Szentlélek ajándékai és
kegyelme megerősíti és életük végéig elkíséri tanulóinkat. 

Természetesen a felszabadult, jól megérdemelt kikapcsolódásra is jutott idő. Korcso-
lyázással, téli túrával, az osztálykiránduláson pedig a Zamárdi Kalandpark különféle csúszó-
pályáinak felfedezésével, illetve balatoni fürdőzéssel oldottuk a „tanulásból adódó feszültséget”. 

A tanórán kívüli programok célja az értelmi, érzelmi, nemzeti, erkölcsi, esztétikai ne-
velés által a személyiségformálás és közösségépítés. Ezek az alkalmak nagyszerű lehetőséget
nyújtanak a pedagógusoknak arra, hogy még jobban megismerjék tanítványaikat, a tanulóknak
pedig arra, hogy még alaposabban fölfedezzék a körülöttük lévő élő és élettelen környezetet,
a világot. 

Reményeink szerint nyolcadikosainkat sikerült alapos útravalóval ellátni.
2018. június 1-jén diákjaink elballagtak, június 15-én pedig eredményesen befejezték

az általános iskolai tanulmányaikat.

Pintér Krisztina és Muskovits Zoltánné osztályfőnökök
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Anyanyelvi német tábor 
Obervellach-ban

Július 15-én kora reggel indult útnak a 21 felső tagozatosból álló lelkes táborozó csapat Judit
nénivel és Orsi nénivel. Volt, aki előző délután családi nyaralásból, volt, aki egy másik tá-

borból érkezve csatlakozott hozzánk. A hosszú, közel nyolcórás út során háromszor tartottunk
pihenőt. Obervellach-i szálláshelyünkre, a Hotel Alpenhofba végül délután öt órára, a foci vi-
lágbajnokság döntőjének kezdetére érkeztünk meg.

Az Ausztriában töltött napok délelőttjein a diákok háromfős csoportokban „Stadtrally”-n
vettek részt. Kérdéseket kaptak a gyerekek helyi nevezetességekkel, szokásokkal, ételekkel
kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket kellett az ottani lakosoknak, járókelőknek feltenniük és a
válaszokat feljegyezniük. Akadt olyan feladat is, amikor egy meghatározott személynek vagy
egy épületnek kellett utánajárni, illetve egy megszólított személlyel interjút készíteni. Mind-
ehhez bátorságra, talpraesettségre és nem utolsósorban nyelvtudásra volt szükségük. Az utcai
feladatok után a Hotel földszinti termeiben folytatódott a nyelvgyakorlás. Helybéli német ta-
nárok tartottak a gyerekeknek játékos, kötetlen tanórákat. Különösen a nagyobbak számoltak
be arról, milyen jó volt megtapasztalni, hogy értik, amit egy anyanyelvi tanár mond nekik.

Mindennap a délelőtti nyelvgyakorlás után, fél 12 és 12 között indultunk el, hogy fel-
keressük Karintia tartomány szebbnél szebb látnivalóit. Hétfőn kabinos felvonóval a 2636
méter magas Ankogel-t látogattuk meg, ahol a gyerekek kedvükre hógolyózhattak, és a kör-
nyező hegyek, hegyi patakok szépségeiben gyönyörködhettek. Ezt követően a Groppenstein-
szurdokban kirándultunk, ahol egy hegyi patak mentén sétálva csodálatos vízeséseket láttunk. 

Kedd délutánra szintén kirándulást szerveztünk, mégpedig a Mölltaler Gletscher-be.
A 2800 méter magasságban fekvő területre egy szakaszon fogaskerekűhöz hasonló járművel
utaztunk a hegy belsejében. Ezt követően pedig kabinos sífelvonóba szállva jutottunk el a

gleccserhez. Bánatunkra eső-
ben, hatalmas szélben és óriási
ködben érkeztünk meg. Egy ét-
terem előterében melegedve
vártuk az idő jobbra fordulását.
Közel húsz perc várakozás után
kezdett kitisztulni az idő, de a
kifejezetten hideg (4 C° fok),
szeles időben csak a bátrabbak
vállalkoztak a kirándulásra. Aki
kimerészkedett a hidegbe, fe-
lejthetetlen élményben volt
része. Egy jégtáblákkal borított
gleccsertavat kerültünk meg,



hegyi patakokat, mélyebben fekvő tavakat, gyönyörű hegyoldalakat, havas sípályákat láttunk.
Ezután még egy fantasztikusan szép kirándulóhelyre mentünk, a Ragga-szurdokba, ahol ha-
sonlóan az előző napi programhoz egy gyors folyású hegyi patak mentén, sziklákra erősített
falétrákon, fakorlátba kapaszkodva mentünk egyre magasabbra, a természet szépségeiben gyö-
nyörködve.

A másik két nap délutáni programjai más jellegűek volt, de a gyerekek ezeken is érdek-
lődve, lelkesen vettek részt. Szerdán Landskron várához látogattunk el, amelynek tövében a
Japánból származó, szabadban élő makákó majmok életmódjával, viselkedésével ismerkedtünk
meg. Állatgondozó kíséretében testközelből nézhettük meg őket. Ezt követően különböző ra-
gadozó madarak, sas, sólyom vadászatáról láttunk bemutatót és hallottunk számos érdekes-
séget. A nap zárásaként sétahajóztunk a gyönyörű Ossiacher-tavon.

Csütörtök délután is különleges élményben volt részünk. A nem túl hosszú, de igencsak
meredek hegyi úton tett séta után a Goldgräberdorf nevű faluba látogattunk. A helyiek szerint
az ott folyó patak vizében különösen régen, de még nagyon kis százalékban ma is találni
aranyat. Megfelelő öltözék (gumicsizma) és felszerelés (lapát, tál) birtokában, elsajátítva az
aranymosók szakavatott mozdulatait keresték lelkesen diákjaink az aranyat. Ha azt nem is, de
szebbnél szebb, különböző formájú, mintázatú és méretű kőzeteket találtak. Hazafelé egy ked-
ves kis karintiai faluban, Heiligenblutban megállva megtekintettük az ottani templomot, és
távolról megcsodáltuk Ausztria legmagasabb hegycsúcsát, a Großglocknert.

Utolsó este a vacsora után került sor a csoportosan elkészített feladatlapok kiértékelé-
sére és az egyes csoportok által a hét folyamán készített történetek, interjúk, versek előadá-
sára.

Rendkívül tartalmas, izgalmas napokat töltöttünk együtt, gyönyörű helyeken jártunk,
és azt gondolom, mindenki sok-sok élménnyel gazdagodva, feltöltődve tért haza.

Kőhalmi Orsolya tanárnő
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Nagyvázsonyi alsós tábor

2018. június 18-án Nagyvázsonyra indultunk táborozni iskolánk 48 tanulójával.  Ebéd előtt
érkeztünk a táborba, ahol már előkészített pogácsatésztával vártak minket. Nekiláttunk a

pogácsát kiszaggatni és tepsibe rakni. Ebédre babgulyást ettünk a kemencében frissen kisült
sajtos pogácsával. Igazi ínyencség volt!

Délután ellátogattunk a Kinizsi-várba, közben az idegenvezetőnk - Vini néni - elmesélte
a vár történetét, Kinizsi Pál családjáról, feleségéről –Magyar Benignáról- hallottunk sok érdekes
dolgot. Este pajtamozi volt. Egy régi pajtában vetítettünk le a gyerekeknek egy mesefilmet.

Másnap reggel 7 órakor volt az ébresztő, utána pedig reggeli torna következett a pajta
mögötti füves sportpályán. Reggeli után pálos túrára indultunk. Mivel ez a program egésznapos
volt, útközben bográcsban főztük meg az ebédünket. Slambucot készítettünk. Már az indulás
előtt a táborban minden gyerek kapott a hátizsákjába a slambuc alapanyagai közül valamit.
Egy zacskó krumplit, hagymát, tésztát, kenyeret, savanyúságot, tányérokat, evőeszközöket…
voltak, akik a fűszeres táskát vitték, két fiú pedig egy rúdon a bográcsot vitte. Egy patak partján
táboroztunk le. A lányok nekiláttak krumplit pucolni, a fiúk pedig rőzsét hordtak a tűzhöz.
Nemsokára elkészült a slambuc, és jóízűen elfogyasztottuk. A visszafelé vezető úton erdei sza-
mócamezőt találtunk, érett gyümölcsökkel.

Vacsora után csillagászat volt. Ákos bácsi – a szállásadónk- beszélt a Világegyetemről,
a bolygókról, csillagászati távcsővel figyeltük meg a Hold felszínét.

A harmadik napon, szerdán a reggeli torna után megreggeliztünk, és készülődtünk a
nemezeléshez. Gyapjúból színes tulipánokat készítettünk. Délután pedig a papírmerítés tech-
nikáját sajátítottuk el, és a merített papírt szalvétával díszítettük. Gyönyörű kis kompozíciók
születtek.
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Csütörtökön reggeli után átmentünk a szállásunkkal szemközti Szent Ilona-templomba,
ahol imádkoztunk, énekeltünk. Délelőtt batikoltuk azokat a fehér pólókat, amelyeket erre a
célra hoztunk magunkkal. Befőttes gumival összefogtuk az anyagot olyanra, amilyen mintát
szerettünk volna a pólón. Forró vízbe mártottuk, amelybe előzőleg napsárga festéket kever-
tünk, majd jó sokáig kavargattuk a pólókat, hogy mindenütt érje a festék. Majd beletettük ece-
tes vízbe, és átöblítettük tiszta vízzel. Jól kicsavartuk és kitettük száradni a napra a szebbnél
szebb pólókat. Már pénteken este ebben mentünk a pajta partira!

Délután Kinizsi-sportdélutánt szerveztünk a gyerekeknek a nagy, füves pályán. Öt csa-
patra osztottuk őket, és ügyességi feladatokat, tréfás gyakorlatokat kellett elvégezniük, ame-
lyeket a „Kinizsi” témakör köré szerveztünk. A csapatverseny végén eredményt hirdettünk,
és jutalmaztuk a teljesítményüket. Vacsora után fagyizni mentünk, aztán pedig még egy bő
órácskára kimentünk métázni a pályára, ahol a lányok a fiúk ellen játszottak. 

Este indultunk el az éjszakai kincskeresésre a Pálos–templom romjaihoz. Előtte be-
szedtük a gyerekek elemlámpáit, Ákos bácsiék pedig kijelölték az utat, amely a kolostor rom-
jaihoz vezetett. Minden elemlámpát bekapcsoltak, amelyek világító pontokként jelezték a
helyes útirányt. Útközben ijesztő hangokkal borzolták a kedélyeket...

Pénteken délelőtt az esti záróprogramra készültünk a gyerekekkel, ebéd után pedig lo-
vagolni és lovas kocsikázni mentünk, ahonnan vacsora előtt értünk haza. Nagy élmény volt!
Ezután még átmentünk fagyizni a közeli cukrászdába.

Este a vacsora után kezdődött a táborzárás, amelyre szinte minden gyerek nagy buz-
galommal készült. Sokszínű és színvonalas produkciókat láthattunk, amelyek viccesek és kre-
atívak voltak. A napot pajta diszkóval zártuk, este 10 óráig táncoltak a gyerekek.

Szombaton reggeli után összepakoltunk és indultunk haza.
Ebben a táborban is nagyon sok újat tanultunk, közösség épült, barátságok szövődtek.

Jó hangulatú, felejthetetlen hat napot töltöttünk együtt! 

Pozsonyi Béláné tanítónő



Nyári napközis táborok

Az idei napközis tábo-
rokban 57 gyermek és

11 pedagógus vett részt. A
helyszín a Jézus Szíve temp-
lom melletti közösség ház
volt.

Mind a két hét egy-
egy témakörhöz kapcso-
lódva alakította ki a
programot. 

Az első hét fő gon-
dolata a tavalyi évhez ha-
sonlóan az „Irány a
természet!” volt. 

Minden nap 7:30-
8:00 óra között gyülekez-

tünk, majd a közös reggeli után indult a természet meghódítása.
Bemelegítésként az első napon Ófaluba gyalogoltunk, ahol közös játékban mértük

össze az erőnket.
Kedden és szerdán vonatoztunk. Ennek mindenki nagyon örült, mert inkább autóval

közlekednek a gyerekek, s ez újdonság volt számukra. Martonvásár Kastélyparkjában és a Vér-
mezőn lévő játszótéren töltöttük a délelőttöt.

Csütörtökön autóbusszal utaztunk Érdligetre. Sajnos az eső miatt rövid időt tölthettünk
a játszótéren, de a buszozást is nagyon élvezték.

A hét csúcspontja a pénteki Noel tanya megismerése volt. A diákok itt olyan állatokat
is láthattak, amelyeket eddig csak a tv mutatott. Volt olyan is, amelyiket megfoghatták, meg-
simogathatták. Ez nagy élményt jelentett számukra. Szabadon járkálhattak a karámok között,
etethették az állatokat. 

Minden délután a közösségi házban ebédeltünk, majd kézműves foglalkozáson vettek
részt. Uzsonna után a szabadban játszottak.

A második héten Érdligeten a Kutyavárat, Ófaluban a Minaretet nézték meg, hallgattak
rövid előadást a helyszínekről. Népi fajátékokkal ismerkedhettek meg, majd játszhattak velük.

Pénteken vitorlás tutajokat készítettek, melyeket a Dunán útjukra bocsátottak.
Délutánonként kézügyességüket fejlesztették, vidám hangulatban töltötték a hetet.
Jövőre is szeretettel várjuk a gyerekeket, hogy minél jobban megismerjük egymást! A

közös élmények még jobban erősítsék közösségünket!

Zsók Csilla és Szabóné Puzsiér Katalin táborszervezők 

27



28

Vízi Vándortábor

„Szent Kristóf, a vándorok és úton lévők pártfogója segíts, hogy Krisztust mindig a szí-
vünkben hordozzuk és Istent szolgáljuk felebarátainkban!” – imával, 37 gyermekkel in-

dult Vízi Vándortáborunk, amelynek helyszínei közül ebben a tanévben az Alsó-Duna
szakaszát választottuk 2018. június 18-24. között.

A sport, a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és termé-
szettudatos életmód segíti az emberek, gyermekek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdő-
szellemre és a természeti értékek tiszteletére, megóvására nevel, miközben erősíti a közösségi
és nemzeti összetartozást.

A vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetségnek, amely kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati prog-
ramhoz. Ennek részeként támogatott vízi vándortáborok indultak, mely pályázat által iskolánk
tanulói is részt vehettek egyhetes vándortáborozáson az Alsó-Duna szakaszán: Paks – Kalocsa
– Pörböly – Gemenc - Baja útvonalán.

Miután átlépünk a Paks közigazgatási határát jelző táblán, elénk tárult a csodálatos,
egyedülálló panorámával rendelkező Duna, ahol kezdetét vette az izgalmas vízi táborunk. Itt
két éjszakát töltöttünk. A szállás elfoglalása után sajnos nem tudtunk gyakorolni a nagy szél
miatt, így számháborúztunk, métáztunk, fociztunk, activity-t játszottunk. 

Másnap viszont belevágtunk a vízi kalandokba, ahol elsőként megismerkedhettünk a
Duna paksi szakaszával. Ezen a területen a folyó és környezetének mai jellege az 1841-es fo-
lyószabályozást követően alakult ki. A pusztító árvizek megszüntetése céljából átvágásra került
a hajtűkanyar. A kanyar átvágását követően az Imsós-erdő a Duna-Tisza közéről átkerült a Du-
nántúlra. 

A soron következő megálló Kalocsa volt, ahol egy éjszakát töltöttünk. Csodálatos idő-
ben indultunk, ám az időjárás szeszélye miatt záporesőbe kerültünk. Ázva-fázva, csurom vi-
zesen érkeztünk legújabb állomáshelyünkre. A szálláshelyen tollas, foci várt minket, a Vízi
Vándorokat, majd este bográcsban paprikás krumplit főztünk.

A napi programokban vándorutunk során természetesen a fürdőzés, pancsolás fontos
helyet foglalt el.

Csütörtökön Gemenc-Pörböly felé vette a csapat az irányt, ahol a pörbölyi Ökoturisz-
tikai Központban két éjszakát töltöttünk el. Ezen a szakaszon a határainkon túl is híres Ge-
menci erdővel ismerkedtünk, amely hazánk és Európa legnagyobb kiterjedésű, összefüggő
ártéri erdeje az Alsó-Dunavölgyben. Csütörtöki túránk utolsó szakasza, a Rezéti-Holt-Duna
érdekessége, hogy meredekebb partoldalai nagymértékben alámosottakká váltak, olyannyira,
hogy a fák gyökérzete a levegőben lóg. A gemenci vasút Nyárilegelő megállóhelyéhez köze-
ledve egyre több kócsagot, szürke gémet láthattunk, amelyek kétségtelenül színesebbé tették
az evezett kilométereket. Utolsó pillanatban, majd 40 km evezés után érkeztünk meg Nyári-
legelő megállóhoz, ahonnan erdei vasúttal utaztunk a pörbölyi szálláshelyünkre.



Pénteken sajnos hűvösre, esősre fordult az idő, így lehetőségünk volt az erdő felfede-
zésével folytatni programunkat. A Molnárka tanösvényt jártuk be Molnárka, a tavi molnár-
poloska segítségével interaktív módon. Háromszögforgató, céltávcső, memóriajáték útján
ismerhettük meg az ártéri erdő kincseit. Többek között információt kaphattunk a gemenci
erdő kialakulásáról, az ártéri erdőben élő nagyvadakról, a madárvilágról, az erdei virágokról,
gombákról, az itt található fekete dióról és egyéb fafajokról, az ártéri erdőgazdálkodásról, va-
lamint a hajómalmokról. A tanösvény egyik megállója az időszakos vízjárású Malomtelelő-tó
partján található, ahol egy madármegfigyelő toronyból pásztázhattuk a vidéket és teszteltük
madárismeretünket.

A szombati nap Bajára vezetett, itt egy éjszakát töltöttünk. A szálláshelyen lehetőség
volt strandröplabdázni, tollasozni, focizni. Napunkat városnézéssel, fagyizással és hálaadó
szentmisével zártuk a bajai Szent Péter és Szent Pál templomban, ahol az oltárkép Szent Péter
és Szent Pál utolsó találkozását ábrázolja, amikor a vértanúságba indulnak.

Vasárnap, reggeli után túravezetőnkkel, Pajor Tiborral utoljára vízre szálltunk, és elmé-
lyítettük az elmúlt napok alatt szerzett tudásunkat. Aki szeretett volna kenut kormányozni, és
még nem jutott „kormánylapáthoz”, kipróbálhatta. 

Gyorsan eltelt ez a hét, élményekben gazdagon tértünk haza azzal az elhatározással,
hogy jövőre is szeretnénk evezős vándortáborban részt venni.

Pálfi Mariann igazgató-helyettes
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Családi sítábor Ausztriában

Atavalyi évhez hasonlóan idén 2018. február 1-től 4-ig családi sítábort szerveztünk a Ma-
rianumba járó gyermekek és szüleik számára. A sítábort idén is az ausztriai Weinebene

családias, festői szépségű síterepére, pályaszállásra szerveztük, teljes ellátással.
Weinebeneben az utolsó nap kivételével hó és szélvihar kísérte napjainkat, ami egy pillanatig
sem hátráltatta a csapatot, még a legkisebb (4 éves) is felmerészkedett a pályákra.
Mindennap, reggeli után, 9:15-kor bemelegítéssel kezdtük az órákat, a már jól ismert és a gye-
rekek által is kedvelt edzővel. Volt pár szülő és kisgyermek, akik sétával, szánkózással töltötték
napjaikat, és olyan szülő is akadt, aki szívesen vigyázott a fáradt gyermekekre, míg szüleik sí-
eltek.

Tizenkét család vett részt a sítáborban, hiszen a pályaszállásunk maximum ötvenöt em-
bert tudott elszállásolni. Napi háromszori étkezés mellett sok időnk volt a közös családi játé-
kokra is, illetve arra, hogy jobban megismerhessék egymást a családok.

Az utolsó este a már jól bevált és igen kedvelt, Marianum-quiz került megrendezésre.
Többek között olyan kérdésekkel, mint pl.:

– Milyen autója van az igazgató asszonynak?
– Hány ablakot cseréltek ki a felújításkor a Marianumban?
– Hányadik tanévét kezdte meg a Marianum idén, és mit sportolt Ferenc atya?
A négy nap során örömmel láttuk, mennyit ügyesedtek a gyerekek a síelésben. A telje-

sen kezdők is bátran csúsztak, biztonságosan megálltak, és nagy lelkesedéssel végezték a gya-
korlatokat a sípályákon, élvezték a jó levegőt, a havat.

Jövőre is szervezünk családi sítábort a Marianumban, azért is, mert búcsúzáskor pár
szülő megígértette velünk. 

Weil Adrienn tanárnő
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Szánkótábor a Mátrában

Ebben a tanévben is sor került a már hagyományosnak számító szánkótáborra. 40 kisdiákkal
érkeztünk meg Mátraszentistvánra, ahol szomorúan tapasztaltuk, hogy a hó jelenléte még

várat magára. Ettől függetlenül már az első délután is nagyon jó hangulatban telt: a közeli
sportpályán játszottunk kidobóst, tollast, focit. Este báránykát húztunk (minden angyalkának
lett egy báránykája, akinek a tábor ideje alatt kedveskedett szóval, tettel, apró, saját készítésű
ajándékkal), aztán gitáros éneklés után a Kánai menyegző történetét dolgoztuk fel.
A második nap délelőttjén a vöröskői kilátóhoz túráztunk, majd visszatérve a táborba kézmű-
ves foglalkozást tartottunk. Délután „falufelderítő versenyre” került sor, amit a gyerekek csa-
patokban végeztek nagy élvezettel, majd a „Noé bárkája” bibliai történettel foglalkoztunk.
Vacsora után csoda fogadott az utcán: megérkezett a várva várt hó! Így a tervezett program
helyett hatalmas hócsata részesei lehettünk. 

A harmadik nap végre havas programokkal telt: délelőtt túráztunk, majd délután a ha-
vazás közepén szánkóztunk nagy örömmel. Közben kincskeresésre, és ebéd után a „bibliatör-
ténetes gesztusjátékra is sor került. Az utolsó este is nagyon színesre sikerült. Először „Ki mit
tud” következett, ahol diákjaink megcsillogtatták tehetségüket, majd „Magyarország szeret-
lek!” játék zárta az utolsó estét.

A vasárnap délelőtt már főleg a pakolásról szólt, de ekkor értékeltük az „angyalkázást”
és a különböző versenyek eredményhirdetése is ekkor történt meg.

A nagyon gazdag programot még az ünnepeltek közös felköszöntése, közös fohász és
imádságok tették teljessé. Összességében nagyon változatos, élménydús, jókedvű tábort hagy-
tunk magunk mögött.

Rimóczi Györgyi tanárnő
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Cserkésztábor Kinizsi Pál nyomában

Hallottátok-e hírét a rettenetes Kinizsi Pálnak? A két karddal viaskodó, törököket holtra
ijesztő, óriási erejű Kinizsiről hadd mondjak el egy történetet.
Történt egyszer, hogy Mátyás király a Bakonyban, Nagyvázsony környékén vadászott.

Nagy meleg volt; a király beüzent a barátok klastromába, hogy erősen megszomjazott. Mind-
járt futottak a barátok, és aranykupában finom somlai bort hoztak a királynak. De Mátyás
király hozzá sem nyúlt, hanem azt mondta:

– Ilyen melegben nem iszom bort.
Meghallotta ezt a malomajtóból Kinizsi Pál, az erős molnárlegény, aki éppen malom-

követ faragott. Beugrott hát a korsóért, és futott vele a királyhoz. Amikor odaért, azt mondták
a barátok:

– Ejnye, fickó, hát a tálca hol maradt?
Visszafut Kinizsi, felkapja a malomkövet, és azon nyújtja a korsót. 
Mátyás királynak megtetszett ez a legény. Szót váltott vele, bevette a fekete seregébe és

ott nyomban neki ajándékozta Nagyvázsonyt.  
Az Úr 2018. évében Szent Jakab havának 9. napjától egészen a 15. napjáig mi is elláto-

gattunk a Vázsonyi-medencében elhelyezkedő mesés városba, hogy a fekete sereg nemes tag-
jaivá legyünk Kinizsi Pál temesi bán a fekete sereg vezére, Mátyás király hű embere vezénylete
alatt.

A 7 napos tábort egy 2 napos előtábor előzte meg, ahol pár lelkes cserkésszel előkészí-
tettük a táborhelyet, felépítettük a közösségi területeket. Az építkezéshez olyan elemeket hasz-
náltunk, melyek nyomtalanul eltüntethetők (sátrak, farönkökből kötözéssel épült építmények,
hirdetőtábla, ponyvák, és egyéb tábori ügyességek). 



Az első napon az őrsök a körleteik csinosításával, a fiúk a pajzsuk, a lányok a pártájuk
elkészítésével voltak leginkább elfoglalva. Ezekben a körletekben készültek fel az esti tábortü-
zekre, valamint sátraikban itt töltötték az éjszakájukat is. Végül, de nem utolsósorban a zász-
lórúd és a kereszt is elkészült, hogy legyen hely, ahol megtarthatjuk reggeli és esti
zászlószertartásainkat. A nap a tábor építésével, szépítésével telt, ami egészen a vacsoráig el-
húzódott, így jól is esett a finom borsófőzelék a kemény munka után. A tábortűz is fergetegesen
sikerült, hisz emlékezetes pillanatokat szereztek az előadott jelenetek.

Második napon természetesen a tábori rutinnak számító reggeli tornával, sátorszem-
lével és zászlófelvonással kezdődött a nap. Ezen a napon köszönthettük Noémi nénit és Ferenc
atyát. Lelki napot tartottunk, ahol Ferenc atya szentbeszédében Szent Ilonát állította elénk
példaképnek, aki Nagy Konstantin császár édesanyja. A hagyomány neki tulajdonítja Jézus
keresztjének megtalálását. Napunk paprikáskrumpli-főzőversennyel folytatódott, melynek el-
készítésében sokat segítettek vendégeink. Mátyás királyunk és serege igen jóllakott, s szomját
ezúttal nem vízzel, hanem Ferenc atyától kapott 65 kg dinnyével oltotta. A csendespihenő
után a közeli mezőn métától és egyéb cserkészjátékoktól visszhangzott a vidéki rengeteg. Ami-
kor az aranyos, ezüstös csillagfényeket megpillantottuk, lelki ösvényre indultunk. Teamécse-
seket gyújtottunk. Ez a láng kísért utunkon, jelképezve számunkra a tanúság fényét, mely
ebben a sötét világban pislákol. Jézus ezt tanította: “Ismét szól azért hozzájuk Jézus: Én vagyok
a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek vi-
lágossága.” Néztük, milyen apró és gyenge lángot hoztunk magunkkal, de ha letettük egy
helyre, ez a sok láng beragyogta a sötét éjszakát.

Az időjárás többször tartogatott meglepetést számunkra, ezzel is kihívásokat állított
elénk, de mindig tudtunk alkalmazkodni hozzá, programjainkat igazítottuk. Szerdai napon
zuhogó esőben a Kinizsi-vár elfoglalására indultunk. A sikeres bevétel után közösségi játékokat
játszottunk, énekeltünk. Miután az eső alábbhagyott, alaki ismereteinket mélyítettük el. Este
pedig közösen szurkoltuk és izgultuk végig a labdarúgó világbajnokság Horvátország-Anglia
meccsét.

Csütörtökön az előző napi özönvízszerű eső miatt tábort rendeztük, közösségi játékokat
játszottunk, métáztunk, bajvívást tartottunk, sötétedés után pedig a Pálos-kolostor romjainál
kincseket kerestünk, találtunk. A kolostort Bakony ősrengetegében, a „csend honában” alapí-
totta a legendás törökverő hadvezér, Kinizsi Pál és apósa, a szintén híres hadvezér, Magyar Ba-
lázs. Az egynapos portya ideje is elérkezett, ahol a nagyobbacska őrsöknek alkalma volt
továbbépítenie az összetartását. Éjszakai portyára indultak, melynek első állomása a 410 m
magas Lugos-tető hegyen a Molnár Gábor-kilátó volt. Az éjszakai menetelés után péntek reggel
6 óra tájban meg is érkeztek, kisebb pihenő után délben ismét felhúzták túrabakancsaikat,
hogy utolérjenek minket a Kab-hegyi Kinizsi kilátónál. Sikeresen teljesítették a küldetést,
14:00 körül meg is érkeztek. Mintegy 40 km-es távval kellett megbirkózni, de mindenki fel-
találta magát, és sikeresen kiállta a próbát.

A kisebbekkel pénteken indultunk a Kab-hegy meghódítására az Országos Kéktúra vo-
nalán. A Kab-hegy a Déli-Bakony legmagasabb csúcsa, tengerszint feletti magassága 599 m.
Sajnos a végtelennek tűnő, ősi rengetegeiből alig maradt valami természetes állapotában.
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10 km fáradságos gyaloglás után elértük a több mint kilenc méter magas Kinizsi-kilátót, ahon-
nét egyedülálló kilátás nyílt a Vázsonyi-medencére és a Balatonra. Hatalmas erdők és alacsony
magaslatok képe bontakozott ki előttünk. Majd hazafelé vettük utunkat. 22 km gyalogtúra
után a napot egy fergeteges focimeccsel zártuk.

Szombaton az eső miatt elmaradt lovagi tornán vettünk részt, majd játszottunk, befe-
jeztük a pajzsok festését, délután pedig csapatunk három tagja sikeresen próbázott. A délutánt
óriási vízi csatával zártuk. Sajnos ezen a napon elkezdődött a táborbontás is. Este záró tábor-
tüzet gyújtottunk, aki pedig vállalkozó kedvű volt, a csillagos ég alatt aludhatott.

Vasárnap lebontottuk a tábort, összepakoltunk. A tábor zárásaként szentmisén vettünk
részt a Szent Ilona-templomban, melyet az újoncok fogadalomtétele követett, ami a cserké-
szélet egyik fénypontja, mérföldköve. Végül levontuk a zászlót és hazaindultunk.

A teljesítményünkkel mind a táborozók, mind Mátyás király elégedett volt, így büszkén
térhettünk haza otthonainkba sok-sok emlékkel gazdagodva, melyek bőven kitartanak a kö-
vetkező közös kalandunkig.

Pálfi Marianna



Tantestületi zarándoklat Máriagyűdre

2018. június 6-8. között iskolánk dolgozói zarándoklaton vettek részt Pécs környékén.
Szerda reggel hat autóval indult útnak a tantestület, hogy megpihenjen, töltekezzen, vala-

mint lezárja az idei tanévet.
Az első állomásunk a Pécsi Egyházmegyében található Máriagyűd volt, ahol az ismert

kegyhely is található. E hely évszázadok óta nyújt vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró za-
rándokoknak, akik a Szűzanya közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért.
A szállások elfoglalása után Szentmisén köszöntük meg az Úrnak, hogy erőt, kitartást, türelmet
és szeretetet adott az eddigi munkánkhoz, és kértük támogatását a következő tanévre is.
Délutáni gyalogtúránk végállomása a siklósi vár volt, ahol megtekintettük a várkápolnát, a ko-
rabeli fegyverbemutatót és számos kiállítást is.

Máriagyűd híres a levenduláról is, így este ellátogattunk a Levendulás Házba. Itt meg-
tudtuk, mire érdemes figyelni annak, aki levendulát tart. Kóstolhattunk szörpöt, különböző
ízesítésű lekvárokat, kipróbálhattuk a levendulaolajat, valamint megcsodálhattuk a növényből
készült termékeket (illatpárna, csokor, koszorú stb.).

A második nap Püspökszentlászló volt az úti cél.  A szomszédos településtől, gyalog
tettük meg az utat a Mecsek gyöngyszeme felé. A zsákfaluban a püspöki kastélyt, valamint a
mellette lévő templomot tekintettük meg.  A kastélyt, amely kolostorként, nyári lakhelyként
és börtönként is működött, 1797-ben építtette Gróf Esterházy Pál László pécsi püspök. Ebben
az épületben volt házi őrizetben Mindszenty József esztergomi érsek is. Az ovális alaprajzú,
kupolás templomban újabb érdekességeket hallottunk a településről: megismertük a húsvéti
bárányles történetét, menetét. Az egyházi épületeket gyönyörű arborétum szegélyezi, amit
sajnos nem volt lehetőségünk körbesétálni az esős idő miatt.
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A nap második felében borkóstolón vettünk részt a Gergen Birtok pincészetében. Meg-
ismertük a családi vállalkozás történetét, a borkészítés folyamatát és eszközeit, továbbá kör-
bejártuk a borospincét.

Zarándoklatunk utolsó állomása Pécs volt. Itt megcsodáltuk a Székesegyházat, valamint
körbevezettek minket a Püspöki Palotában. A 12. századi épületben számtalan gyönyörű bútor,
festmény és berendezési tárgy mellett érdekes történeteket hallhattunk a palota vendégeiről.
A kerten áthaladva a Püspöki Pincébe jutottunk, ami egyben titkos átjáró is volt. Itt kiállítást
láthattunk a kommunista egyházüldözés vészterhes időszakáról, valamint Magyarország ősi
borvidékeiről.

A háromnapos zarándoklat során lehetőségünk volt a lelki feltöltődés mellet még job-
ban megismerni egymást és még összetartóbb csapattá kovácsolódni.

Kovács Mónika tanárnő
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Tavaszi zarándoklat Mariazellbe

Hagyományainkhoz híven az idén is Mariazellbe szerveztük a tavaszi zarándoklatunkat.
Május 28-án reggel indultunk 24 tanulóval és 10 szülővel. Az idén csatlakoztak a zarán-

doklathoz az Érd–Újváros egyházközség tagjai, és a Lea Otthont is képviselték néhányan.  
Útközben Heiligenkreutzban és Lilienfeldben álltunk meg, imádsággal és énekekkel

köszöntöttük a Szűzanyát. 
Mariazellben 14 órakor volt a szentmise, amelyet Spányi Antal megyés püspök és Fe-

renc atya tartottak. Az énekeinket Gábor Krisztina orgonaművész kísérte. Igazi élmény volt
számunkra, hogy orgonaszó mellett énekelhettünk.

Délután felmentünk a Kálváriára, és végigjártuk a keresztutat. Este pedig a Brunner
Kapelle-ben elénekeltük közösen a litániát. Vacsora után a sportpályán foci és játék követke-
zett.

Másnap, reggeli után magyar nyelvű szentmisén vehettünk részt a Bazilikában. Ezután
felmentünk a Bürgeralpe-ra, és megcsodáltuk a tájat. Gyönyörű idő lévén a környező hegyek
felé messze elláttunk.  A hegytetőn az Edelweishütte teraszán megpihentünk, és a gyerekekkel
fagyiztunk.  Majd a Holzknechtland kalandparkba látogattunk, ahol sokszínű program várta
a gyerekeket. Kisvonattal körüljártuk a tavat, tutajon egyensúlyozhattunk át a túlpartra, a gye-
rekek csúszdákon, mászókákon mutathatták meg ügyességüket. Fémtányérokkal érceket mos-
tak ki a vízből…, sokféle játékot kipróbáltak. Aztán lassan elindultunk visszafelé és a Magnus
étteremben megebédeltünk. Délután buszra szálltunk, és a Lunz am See felé vettük az irányt. 

Ezen az úton éreztük meg azt, hogy a Szűzanya egész nap velünk van, segít és védelmez
minket. Amikor ugyanis elindultunk Mariazellből, kicsit cseperegni kezdett az eső, útközben
néha megerősödött, majd alábbhagyott. Ahogy közeledtünk a Lunz am See felé, egyre derül-



38

tebb lett az idő. Mire megérkeztünk, gyönyörűen sütött a nap, csak a szél fújt erősen. A hajós-
kapitányunk felesége rosszallóan csóválta a fejét, amikor azt kértük, vigyenek ki minket a tóra.
A szél erőssége miatt félt az esetleges vihartól. De a férje bizakodó volt, és kihozta a csónakot.
Beszálltunk. A víz csapdosta a csónak oldalát, közben fel-felcsapódtak a hullámok a csónak
belsejébe is. Ám alig távolodtunk el a parttól, a szél lecsendesedett, és a tó vize kisimult. Meg-
lepődve tapasztaltuk a változást. Hasonló történetet éltük meg, mint Jézus a tanítványaival,
amikor kiment a Genezáreti-tóra, és lecsendesítette a vihart. Amikor partot értünk, és kiszáll-
tunk a csónakból, újra felerősödött a szél… Megdöbbentünk… Éreztük, hogy a Szűzanya ol-
talmába vett minket.

Mariazell felé haladva megálltunk még a Marienwasserfall-nál, megcsodáltuk a víze-
sést.

Este a vacsora után még mindig volt ereje a gyerekeknek focizni, játszani vagy sétálni
a városban. 

A harmadik napon reggeli után a Mechanische Krippe-be mentünk, megnéztük a
mozgó Betlehemet. A kisebbek csodálkozva fedezték fel Jézus életének egyes állomásait. Utána
a Kerzen Grotte-ban az elhunyt szeretteinkért gyertyát gyújtottunk és imádkoztunk. Ezt kö-
vetően 10 órakor német nyelvű szentmisére mentünk át a Bazilikába, majd 11 órakor elindul-
tunk hazafelé. Az Erlaufsee-nél álltunk meg először, ahol a gyerekek hintáztak, futkároztak,
elfogyasztották az ebédjüket. Maria Schutzban volt az utolsó állomásunk, ahol hálát adtunk a
Szűzanyának mindenért, ami ebben a három napban velünk történt, majd elénekeltük a litá-
niát. A gyerekek ezután a közeli cukrászdában fánkot ettek, végül elindultunk hazafelé. 

A zarándoklat nagyon jó hangulatban telt, remekül éreztük magunkat
Pozsonyi Béláné tanítónő
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Passau-i zarándoklat 
Boldog Gizella sírjához

2018. május 7-től 9-ig Egyházmegyénk 10 iskolájának 34 tanulója és három nevelője vehe-
tett részt Hajdu Ferenc általános helynök atya vezetésével az immár hagyományos Pas-

sau-i zarándoklaton, hogy tiszteletünket fejezzük ki Boldog Gizella sírjánál, és közbenjárását
kérjük.

Első nap hosszabb kitérőt tettünk Altöttingbe, Bajorország leghíresebb és legkereset-
tebb Mária-kegyhelyére, ahova kéréseinket, örömünket, bánatunkat vihettük Égi Édesanyánk
elé. A gyönyörű kis város sok szép látnivalót kínál az idelátogató zarándokoknak és turistáknak
is. Ebben az évben ünneplik Konrád testvérnek, a szentéletű kapucinus atya születésének 200.
évfordulóját. Egyszerű, alázatos élete, a Szűzanya iránti végtelen szeretete és a segítségért hozzá
forduló emberek iránti önzetlen segítőkészsége mindenki számára komoly példa és útmutató
lehet. Tökéletesen illenek rá Szent II. János Pál pápa gyönyörű gondolatai: „Mindig tud adni,
akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell teli erszény.” Az esti órákban érkez-
tünk Passauba, ahol a finom vacsora után még egy kis városnézésre és fagyizásra is jutott idő.  

A második nap először egy városnézésen vettünk részt, itt egy korhű ruhába öltözött,
igen vicces idegenvezetőnk volt, aki sok játékkal és humorral a gyerekeket is belevonta ebbe
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a rendhagyó programba. A sok gyaloglás és a rengeteg érdekes információ után nagyon kelle-
mes hajókázásra mentünk. Pazar kilátás nyílt a városra, a három folyó találkozását is láthattuk.
A finom ebédet a város egyik legszebb terén fogyaszthattuk el egy pizzériában. Ezután kaptunk
egy kis szabadidőt, majd a dómban várt minket a templom gondnoka, aki részletesen meg-
mutatta nekünk a nevezetességeket, különös tekintettel a világhírű orgonát. A következő lát-
nivaló Mariahilf temploma volt, ahova 321 lépcső megmászásával juthattunk el. A gyönyörű
templomban kicsit otthon is érezhettük magunkat, mert a kegykép pontos mása a bodajki
templomban található. A finom vacsora után átsétáltunk abba a templomba, ahol Boldog Gi-
zella sírja van. Itt közös ünnepi szentmisén vettünk részt az ő tisztelőivel. A koncelebrált szent-
misét Várszegi Asztrik, nyugalmazott pannonhalmi főapát tartotta, aki pár kedves mondattal
hozzánk is szólt. A mise végén imádkoztunk Boldog Gizella sírjánál, elhelyeztük a magunkkal
hozott koszorút, és elénekeltük egyik legszebb imánkat, a Himnuszt.

Sajnos hamar elérkezett a hazautazás napja. Búcsút vettünk kedves vendéglátóinktól
és elindultunk. Útközben betértünk Maria Taferlbe, Ausztria második legnagyobb kegyhely-
ére, hogy megköszönjük utunkat a Szűzanyának. Csodálatos három napot tölthettünk el, egész
utunkat a jókedv, szeretetteljes légkör kísérte, amihez verőfényes, napsütéses időjárást is kap-
tunk ajándékba.

Hálás szívvel köszönjük püspök atyának azt a nagylelkű támogatást, amellyel évről évre
lehetővé teszi számunkra, hogy részt vegyünk ezen a felejthetetlen zarándokúton. Köszöne-
tünket fejezzük ki Hajdu Ferenc vikárius atyának is, aki számos elfoglaltsága mellett nagy sze-
retettel, fáradhatatlan energiával és lelkesedéssel gondoskodott rólunk és vezetett minket.

Passau-i zarándokcsoport
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Adventi gyertyagyújtás a Püspökségen

2017. december 2-án megnyitotta kapuját a Székesfehérvári Püspökség, hogy az adventi
időszakban csendes, békés, imádságos légkörben készülhessünk együtt karácsony szent

ünnepére. A délután négy órakor kezdődő hagyományos gyertyagyújtáson Spányi Antal me-
gyés püspök gondolatai, és iskolánk gyermekműsora igazi adventi hangulatot hozott az ud-
varba látogatók szívébe.

Az iskola alsós drámacsoportja, valamint az énekkar közösen készült a székesfehérvári
első gyertyagyújtásra, a Melyiket a kilenc közül? című történettel.

A szomorkás, de szívhez szóló történetet ismert karácsonyi énekek és furulyaszó szí-
nesített. A mesében egy szegény cipészmester egyedül neveli kilenc gyermekét. Az egyik leg-
fontosabb dolog számukra az ének. Ebben van minden örömük, de sajnos a gazdag háziúrnak
ez nem tetszik. Megpróbálja pénzzel elcsendesíteni a gyereksereget, de nem jár sikerrel. A ci-
pészmester nem enged a közös éneklésből, hiszen: „A szabadon szárnyaló énekszó drágább a
világ valamennyi kincsénél.” A szeretet és az ének a legfontosabb a családnak. A pénz eltörpül
ezek mellett.

Spányi Antal megyés püspök is erre utalt beszédében: a karácsony lényege nem az aján-
dékozás, hanem a közös pillanatok, az egymásra figyelés.

Kívánunk mindenkinek sok-sok együtt töltött percet az ünnepek alatt!

Kovács Mónika tanárnő



Marianumosok adventi műsora

2017. december 13-án
rendezte meg isko-

lánk, hagyományos ad-
venti vásárát és adventi
műsorát. Idén is a Szepes
Gyula Művelődési ház
adott otthont rendezvé-
nyünknek.

Az előadást Ta-
kácsné Tóth Noémi, igaz-
gatóasszony nyitotta meg
ünnepi beszédével, mely-

ben hangsúlyozta, hogy gyermekeink milyen nagy szeretettel és szorgalommal készültek a
produkciókkal, melyet igazi karácsonyi ajándékként zárhatunk szívünkbe.
Először a Pesovár népitánc-együttes, Kissiba tánckara lépett fel, és előadásukkal a játékok,
mondókák és csúfolódók világába varázsolták el vendégeiket.

A következő fellépő, Regenhart Bernadett saját versét szavalta el Advent madár címmel.
Felkészítő tanára Harmat Luca.

Az alsós dráma szakkör, valamint az alsós, felsős énekkar közösen készült erre az alka-
lomra egy szívhez szóló karácsonyi történettel, melynek címe: Melyiket a kilenc közül? Fel-
készítő tanárok: Kovács Mónika, Szijartó Bernadett.

A darab végén egy meglepetés dal erejéig csatlakozott Fedinecz Pál az énekkarhoz, akit
zongorán kísért Vékey Mariann.

A 2. a osztályosok Pásztorjátéka, illetve a 2.b osztály mécsesekkel való fénytánca is szí-
nesítette az előadást, melyben a gyermekek igazi profiként léptek színpadra. Felkészítő tanárok:
Pozsonyi Béláné (2.a) és Bodnár Judit (2.b) Kovács Katica Ajándékok a kamrában c. törté-
netével lepte meg a meghívottakat. Fraknói Emese felkészítésével a 3.a osztály igen vidám és
lelkes előadásában három táncot láthattunk: Grosse Runde, Frölicher Kreis, illetve egy meg-
lepetés karácsonyi tánc. A fináléban két osztály a 4.b és az 5.b egy angol dallal tette meghittebbé
az alkalmat. A Come all ye faithful című éneket, a Pentatonix, egy ismert acapella együttes
feldolgozásában adták elő. Felkészítő tanárok: Kovács Mónika és Monostory Luca.

Ezzel az igen sokszínű adventi műsorral kívánt áldott karácsonyt iskolánk a tanulóknak
és családjaiknak! 

Az adventi vásár régóta hagyomány a Marianumban. Erre az alkalomra iskolánk tanulói,
tanárai, illetve a szülők készítenek karácsonyi ajándékokat, melyek eladásából befolyt összeget
jótékonyan továbbadományozzák rászoruló szervezeteknek. 

December 13-án, az adventi műsor előtt és után vásárolhattak az érdeklődők a szebbnél
szebb portékákból.  

Weil Adrienn tanárnő
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Alapítványi Bál

Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre 2018. február 10-én a Szent Imre Ala-
pítvány bálja. Örömmel látjuk, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi kezdeményezésünket.

Több mint 200 fő jelezte részvételi szándékát, és fogadta el meghívásunkat, megtisztelve ezzel
iskolánk alapítványának a rendezvényét – ennek köszönhetően gyorsan megtelt iskolánk tor-
naterme. Megtisztelő, hogy dr. Aradszki András államtitkár úr és dr. Bács István alpolgármester
úr is jelen volt. Az idei bál jótékonysági célja az újonnan épülő gimnázium biciklitárlójának
kialakítása.

Idén is igyekeztünk tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtani vendégeinknek. A bált
a 8. évfolyamosok nyitották meg gyönyörű ruhakölteményekben táncaikkal. A 8/A osztály
keringővel, a 8/B osztály palotással készült erre az estére. Mindkét tánc méltán kapott vastap-
sot a gyerekek nagy örömére.

A svédasztalos vacsorát az Osváth Kereskedőház biztosította számunkra. Levezetésként
a 4Akkord Show kórus színvonalas műsora kápráztatta el a jelenlevőket. Repertoárjukból pop
és rock-klasszikusok feldolgozásait, musical slágereket illetve acapella dalokat hallhattunk.

A már megszokott teázó mellett igazi különlegességgel – rákkoktéllal – is kedvesked-
tünk vendégeinknek a Selfish cég jóvoltából.

A borkóstolót idén a ménesi Balla Pincészet szolgáltatta, melyet 3 turnusban tartottak
meg. Minden résztvevő izgatottan várta a tombolahúzást is. Az ajándékok felajánlását nagyon
szépen köszönjük ezúttal is – bízunk benne, hogy nem sokan távoztak üres kézzel, viszont
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annál többen jókedvvel a hajnalig tartó mulatság után. A felhőtlen szórakozáshoz a Rozbora
zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

Iskolánk nevében nagyon szépen köszönöm a szervezésben nyújtott segítségét dr. Os-
váth Katalinnak, dr. Urbányi Bélának, Harkai Istvánnak és Takácsné Tóth Noémi igazgatónő-
nek, akik idejüket nem kímélve heteken keresztül munkálkodtak azon, hogy ez az est a lehető
legsikeresebb lehessen, és a résztvevők élményekkel gazdagon távozzanak. Köszönjük azoknak
a szülőknek és kollégáknak, gyerekeknek, akiknek a segítsége, körültekintő gondoskodása le-
hetővé tette, hogy idén is összegyűljünk egy felhőtlen kikapcsolódásra, és megtaláljuk az egy-
máshoz vezető utat.

Tóbiásné Gyimesi Anita igazgató-helyettes
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Délvidéki zarándoklat 
Bogner Mária Margit nyomdokain

2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul program, Tanulmá-
nyi kirándulás hetedikeseknek pályázatára, Délvidéki zarándoklat Bogner Mária nyom-

dokain címmel iskolánk sikeresen pályázott.
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kap-

csolatok kialakítása, elmélyítése, a szomszédos országok magyarlakta területeinek megisme-
rése. Ennek keretében iskolánk hetedik évfolyama az állam támogatásával tanulmányi
kiránduláson vett részt Szerbia magyarlakta területén a Vajdaságban, s így személyes tapasz-
talatokat szereztek a külhoni magyarságról.

2018. április 18-án indultunk 36 tanulóval, 3 pedagógussal, Takácsné Tóth Noémi igaz-
gatónővel és iskolánk püspöki biztosával, Hajdu Ferenc atyával a Vajdaságba. Utunk első ál-
lomása Kelebia volt, ahol a Divisio Apostolorum római katolikus templomot tekintettük meg.
Itt Paskó Csaba plébános mutatta be a templomot. Majd Dr. Bogner István, Bogner Mária
Margit unokaöccse mesélt Mária Margitról ezzel is közelebb hozva hozzánk példamutató
életét. Látogatásunkat végül szentmisével zártuk, melyet Ferenc atya celebrált. Itt a Jóisten ál-
dását kértük határon túli magyarjainkra, akik a trianoni békeszerződés után elszakított terü-
leteken új életre talán igen, de szerető hazára nem leltek.

Ezt követően városnéző sétán vettünk részt Szabadkán. Megtekintettük a városházát,
a városháza terén a kék szökőkutat, melyet Zsolnay-kerámia borít, a zsinagógát, a Ferencesek-
templomát, amely a város legrégebbi temploma. Sétáltunk a Korzón, Szabadka legszebb sétá-
lóutcáján.

Némi szabadidő és fagyizás után újra buszra szálltunk, és Bajmok felé vettük utunkat,
ahol a kaponyai csata emlékművét tekintettük meg. Bácskossuthfalván található a Vajdaság
két Kossuth szobra közül az egyik, ahol rövid főhajtással és koszorúzással emlékeztünk meg
az 1848-49-es hősökről, megtekintettük a millecentenáriumi emlékművet, majd elsétáltunk
a Turul szoborhoz.

Ezen a napon már csak a kishegyesi szállás elfoglalása várt ránk a Kátai-tanyán, ahol a
gyerekek mindkét este közösségépítő játékokban vehettek részt, és megtapasztalhatták, hogy
milyen jó érzés az iskolán kívül is közösséget alkotni.  

Másnap 2018. április 19-én újra útra keltünk. Első állomásunk ezen a napon a külön-
leges természeti és kulturális értékekkel bíró Tarcal-hegység Nemzeti Park volt. Ez a park nem-
csak csodálatos természeti környezetéről, de a benne megbúvó ortodox monostorokról is
nevezetes. 

Újvidék a Vajdaság Autonóm Tartomány székvárosa. Főterén áll a városháza, ahonnét
az utcák legyezőszerűen nyílnak szét. Itt található a neogótikus Mária Neve katolikus templom
is, melyet Ferenc atya mutatott be nekünk sok-sok érdekességet mesélve. Majd a Duna parkba
sétáltunk. Következő állomásunk Pétervárad, mely város Újvidékkel szemben található. A kö-
zépkorban a törökök elleni védelmet szolgálta a város erődítménye. Második napunk utolsó



állomása Karlóca volt. A település történelmének egyik legfontosabb eseménye az 1699-es
karlócai béke, melynek során a Habsburg császár és a törökök kedvező megegyezést kötöttek.
A béke megkötésének helyét, a Békehozó Miasszonyunk kápolnát tekintettük meg.

Utunk harmadik napján, 2018. április 20-án Kishegyesen meglátogattuk az Ady Endre
Kísérleti Általános Iskolát, ahol Hajvert Ákos igazgató úr fogadott minket. Megismerhettük
Kishegyes és az iskola történetét, hírességeit. Majd általunk készített jegyzetfüzettel, könyv-
jelzővel és egy tábla csokival kedveskedtünk a hetedik osztályos tanulóknak. Ezt követően a
napunk Bogner Mária Margit életének fontosabb helyszíneinek meglátogatásával telt. Követ-
kező állomásunk Nagybecskerek volt, ahol elsőként a háromhajós, neoromán stílusú templo-
mot, a Nepomuki Szent János székesegyházat néztük meg, majd szentmisén vettünk részt,
melyet ismét Hajdu Ferenc atya iskolánk püspöki biztosa celebrált. A szentmise után Mons.
Gyuris László plébános tartott egy rövid előadást a templomról. Ezt követően megtekintettük
az iskolát, majd a házat, ahol Bogner Mária Margit tanult és élt édesapja halála után. Utazásunk
vége felé közeledve Elemér települést kerestük fel, ahol megkeresztelték Mária Margitot. A
vajdasági magyarság fontos szent helye az eleméri Szent Ágoston katolikus templom. Kriptá-
jában van ugyanis Kiss Ernő aradi vértanú végső nyughelye. Az eleméri templom nemcsak a
vajdasági, de az egyetemes magyarság egyik legfontosabb történelmi emlékhelye: Kiss Ernő
a magyar szabadságért életét áldozta, ennél többet nem adhatott. Ez azért is fontos számunkra,
mert így a tanulók tanórán megszerzett tudása élővé válhatott. 

Utolsó délvidéki településünk, amelyet felkerestünk, Melence volt. Itt született Bogner
Mária Margit 1905-ben, akinek a szülőházát tekintettük meg.

Délvidéki kirándulásunkról mindannyian sok-sok élménnyel tértünk haza, mégis az a
legfontosabb, hogy a gyerekek láthatták, hazánkat körbevevő más országokban is élnek ma-
gyarok, akik bár területileg nem, de szívünkben hozzánk tartoznak.
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Iskolánk életében szeretetteljes, őszinte emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.
Egyházmegyénk Törvénykönyve így fogalmaz: „A keresztény nevelésnek elengedhetetlen
része a nemzettudat kialakítása, a magyarság keresztény történelmének megismertetése. Ez
kiemelt kötelességünk a Székesfehérvári Egyházmegye Híveiként, a Boldogasszony országá-
ban.” Ezzel összhangban az a célunk, hogy tanulóinkat megismertessük nemzeti, egyházi kul-
túránk fontos eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és gazdag hagyományaival, hogy
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

Köszönjük ezt a felejthetetlen lehetőséget a Határtalanul! programnak, az Emberi Erő-
források Minisztériumának! 

Pálfi Mariann



„Kincskereső” 
iskola előkészítő foglalkozások

Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is nagy izgalommal vártuk az óvodásokat
és természetesen a szüleiket. Legfontosabb feladat, az iskolában folyó oktató – és neve-

lőmunka bemutatása volt. A foglalkozások 9-11 óráig tartottak. Amíg a gyerekek rátermett-
ségüket bizonyították, addig az Igazgatónő a szülőkkel beszélgetett a szokásokról, tervekről.

Minden foglalkozáson a feladatok egy-egy témakört öleltek át.  
Decemberben a „próbatételek” a télhez, és természetesen a Mikuláshoz kapcsolódtak.
Már az első alkalommal meglepetéssel készültünk, hiszen Szent Miklós is megérkezett,

aki csokoládéval kedveskedett a leendő elsősöknek. Mindenki vidáman énekelt. A kezdeti fé-
lénkséget felváltotta a jóízű nevetés.

Ezután négy csoportban foglalkoztak a tanító nénik az óvodásokkal. A tornateremben
játékos gyakorlatokkal, utánzó mozgásokkal erősítettek. Már most elkezdődött egy közös tánc
gyakorlása, melyet az utolsó szombaton mutattak meg szüleiknek. A siker óriási volt!

A kézműves foglalkozáson Mikulást készítettek. Megismerkedtek Sün Balázs történe-
tével, majd a számolást gyakorolták játékos módon, sok színezéssel.

Január központi témája a farsang volt. Ekkor a gyerekek már magabiztosan lépték át az
iskolakaput, ismerősként köszöntöttük egymást.
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A legizgalmasabb foglalkozás az interaktív tábla használata volt, ahol az irányokat vizs-
gálták. Természetesen nem maradhatott el a farsangi bohóc elkészítése sem. 

Az utolsó alkalom a tavaszhoz kapcsolódott. 
A kézműves foglalkozáson papírból tulipánt készítettek. Játékos feladatlap kitöltésével

bizonyították a gyerekek, hogy hamarosan iskolások lesznek. 
Az utolsó helyszín a tornaterem volt, ahol akadálypálya „köszöntötte” a lázas izgalom-

ban lévő ovisokat. Kimelegedett arcuk mutatta, hogy nagyon tetszett nekik, örömmel kúsztak,
másztak, ugrándoztak. 

A három foglalkozás vidám hangulatban telt. Megismerkedhettünk a leendő elsősökkel,
akik bátor helytállással győzték le az akadályokat.



Látogatás Szatmárnémetiben 
a Hám János testvériskolában

1. nap: 
Május 9-én reggel 7:45-kor elindultunk a Marianumtól. Már nagyon vártuk a találko-

zást azokkal a gyerekekkel, akikkel ősszel összeismerkedtünk. Útközben megálltunk Szatmár-
csekén, a Kölcsey Ferenc emlékháznál. Meghallgattunk Kölcsey Ferenc életéről egy rövid
előadást, és megnéztük a Kölcsey életéből fennmaradt tárgyakat. Ezután folytattuk utunkat
Szatmárnémetibe, ahova 15 órakor érkeztünk meg. A szülők és a gyerekek már vártak minket.
A délutánt mindenki a vendéglátójával töltötte, szabadprogram volt.

2. nap: 
8 órakor a csoport a Székesegyház előtt találkozott, ott várt minket a busz. Először

Misztótfalun álltunk meg, ahol megnéztük Misztótfalusi Kis Miklós tiszteletére rendezett
emlékkiállítást. Ő a XVII. században élt, nyomdász és betűtervező volt. Ő alkotta meg a
latin betűtípust, kinyomtatta a Bibliát (Arany Biblia), s az ő nevéhez fűződik az első nyom-
tatott szakácskönyv kiadása is. Következő állomásunk Nagybányán volt, ahol a Planetári-
umba mentünk be, s meghallgattunk egy érdekes előadást a csillagok mozgásáról, a
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csillagképekről. Ezután libegővel felmentünk Suiorra. A libegőből gyönyörű kilátás nyílt a
környező hegyekre, a hegytetőn egy szép tó körül pihentünk, játszottunk egy kicsit, mielőtt
visszaindultunk volna. Nagybányára visszatérve megebédeltünk, majd felmentünk a Szent Ist-
ván-toronyba, ahonnan szép kilátás nyílt a városra. A Szent István-torony Nagybánya szim-
bóluma. A több mint 40 m magas torony a hajdani Szent István templom maradványa. Itt
kaptunk szabadidőt, mielőtt hazaindultunk volna.

3. nap:
Reggel 9 órakor egy szentmisével kezdtük a napot, amely a Hám János-napok megnyi-

tása is volt egyben. Ezután a Székesegyház előtt álló Hám János püspök szobrának a koszorú-
zása következett, ahova iskolánk képviselői is elhelyeztek egy koszorút. A koszorúzás után
megmutatták még nekünk a Scheffler János emlékére rendezett kiállítást, aki szatmári püspök
volt, s vértanú halált halt. A Székesegyházból átmentünk a Hám János iskola mellett álló Püs-
pöki Palotába. Itt a kápolnát tekintettük meg, aminek az volt az érdekessége, hogy ott van az
az oltár, amelynél Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 1847-ben házasságot kötött. Ezután a Hám
János-nap program keretében egy néptáncot, illetve a 6. osztályosok által előadott mesejátékot
néztük meg. Miután az ottani kollégiumban megebédeltünk, elbúcsúztunk vendéglátóinktól
és hazaindultunk.

Kicsit fáradtan, de tele élményekkel értünk vissza a Marianum elé.

Bató Fruzsina 7.b és Taky Teodóra 7.a



Szent Márton nap

Iskolánk szokásaihoz híven ebben a tanévben is megemlékeztünk Tours-i Szent Márton püs-
pökről, akit Egyházunk méltán állít példaként elénk.

A hatodikosok éppen ezért nem pusztán a Szent Márton napi előadással emlékeztek
meg a szentről, hanem egyfajta projekt hét keretében dolgoztuk fel élettörténetét.

Rajz, technika, ének, honismeret, hittan és német órákon különböző feladatok segít-
ségével értettük meg, miben rejlik Szent Márton nagysága, és mindez milyen tartalmat hordoz
saját magunk számára. Szent Márton püspök életének meghatározó eseményeiről, a hozzá fű-
ződő hagyományokról minden tanuló saját “Márton-könyvet” állított össze. A projekt hét
során német nyelven megismerkedtünk Szent Márton életével, ehhez kapcsolódó feladatokat,
rejtvényeket oldottunk meg. Átbeszéltük jellemét, és megállapítottuk miben rejlik az ő nagy-
sága. Rajzórán mozaikképeket készítettünk, énekórán pedig a hagyományos Márton-napi éne-
keket gyakoroltuk. A hét végéhez érve egy kvízjáték keretében mindenki megmutathatta, mit
tudott meg Márton püspökről. A vetélkedő során a csapatok a témához kapcsolódó címereket
készítettek. Végül pedig mindenki bemutatta a saját maga által készített szép színes „lapbook”-
ot. 

A hét megkoronázásaként november 10-én Emese néni szervezésében sváb táncokat
járhattunk, ami után a többi osztállyal együtt sorakoztunk az iskola udvarán, hogy lámpása-
inkkal énekelve vonuljunk a templomba. A keresztény ember fényt visz a világba és megosztja
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másokkal nem csak a tárgyi értékeit, de főként szeretetét, ahogy azt az igazgatónő az előadás
bevezető gondolataként megosztotta velünk. A rövid színdarab után a felvonuláson résztvevő
kicsik és nagyok örömmel majszolták a kapott finomságot.

Szent Márton püspök, kérünk, taníts minket, hogy mi is gyakoroljuk mindennapjaink-
ban példádra az irgalmas szeretet! Ámen

Ruff Enikő osztályfőnök



Az 1956-os forradalom áldozataira 
emlékeztünk

Az ünnep: a múltunk által ránk ruházott felelősség vállalása

Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történelem természete ilyen:
örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára. 1956 bár a magyar nép egé-

szének forradalma volt, leginkább a fiatalok vívták. A nyolcadik évfolyam tanulói méltó módon
emlékeztek meg a forradalom áldozatairól. Közel állt hozzájuk ez az ünnep, hiszen történelmi
tanulmányaikban is most érkeztek ehhez az anyagrészhez. Az előadott jelenetek, a felkészülés
során megnézett filmrészletek, a dekorációhoz a saját kézzel készített tank is csak fokozta a
szereplő tanulók lelkesedését. Mi 1956 üzenete a mai ifjúságnak?

Talán leginkább az, hogy lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig
csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el. Márai Sándor szavai ezek, aki végigélte ezt a
forradalmat. „Soha sem a szavak számítanak az emberek közötti kapcsolatokban, hanem a tet-
tek, a cselekedetek. Kiállás a másikért, segítségnyújtás embertársainknak, figyelmesség a sze-
retett lény felé… mind-mind olyan cselekvés, amellyel közvetlen környezetünkre hatást
tudunk gyakorolni, s ha ez az odafigyelés a másik emberre szélesebb körben is elterjed, akkor.
talán jobbá tehetjük a mai Magyarországot is.”

Muskovits Zoltánné osztályfőnök
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Magyarország, szeretlek! projektnap

Sok minden, ami magyar, és ami a tankönyvekből kimaradt – a néptánc és népművészet,
tudósok és találmányok, sportolók és sportsikerek, szentek és boldogok, ősi gyógynövé-

nyek és gyógymódok témaköréből – bemutatásra került a „Magyarország, szeretlek!” projekt-
napon.

Úgy gondoljuk, hogy a mai felgyorsult világunkban egyre nagyobb szükség van arra,
hogy ismerjük gyökereinket, hogy tudjuk, hová tartozunk! 

Így hát 2018. március 10-én hétszer fél órában igyekeztünk minél szerteágazóbban, él-
ménydúsabban bemutatni hazánk eredményeit, büszkeségeit, természeti adományait.

Az állomások a következők voltak: 
Nádasyné Poszmik Judit tanárnő állomása: Az én tisztem ezen a napon a magyar talál-

mányok és feltalálóik bemutatása volt. Vállalkozásom kettős célt szolgált: elsődlegesen konkrét
találmányokról és kiötlőikről szerettem volna információkat, érdekességeket közreadni a ta-
nulóknak. Fontosabbnak tartom azonban, hogy a feladatok megoldása után a gyerekek több-
sége úgy hagyja el a termet, hogy büszke magyarságára, hazájára. 

Dornbach Katalin és Bertalan Regina tanárnők állomása: Magyarország sok tudós és
feltaláló mellett nagyszerű boldogokat és szenteket is adott példaképül a világnak. 2018. május
1-én, Szombathelyen avatják boldoggá Brenner János atyát, aki a kommunista diktatúra ideje
alatt szenvedett vértanúhalált. A közelgő esemény kapcsán a gyerekek megismerkedhettek az
ő életével, vértanúságának körülményeivel és bepillantást nyerhettek az ötvenes évek világába.
Beszélgettünk arról is, hogy János atya miben lehet a példaképünk, mit vihetünk a saját élet-
ünkbe útmutatónak.

Ruff Enikő és Reményi Judit tanárnők állomása: Idei témanapjaink mottója: Magyar-
ország, szeretlek! S ha szeretjük országunkat, szeretnénk másokkal is megismertetni és meg-
szerettetni azt - az idelátogató külföldieknek bemutatni kultúránkat, nevezetességeinket,
tájainkat, ízeinket.  Nyelvszakosokként – angolul és németül egyaránt – ehhez igyekeztünk
muníciót adni a magyar konyha világában.  

Pálfi Marianna tanárnő állomása: „Fűben, fában orvosság…”- tartja a régi, bölcs és igaz
mondás. A bemutató órámat a gyógynövények egészségmegőrző és gyógyító hatásairól tar-
tottam, melyeknek használata évezredes múltra tekint vissza. Megismerkedtünk a honfoglaló
magyarság gyógyítóival, a táltosokkal; megbeszéltük, mit nevezünk gyógynövényeknek, ho-
gyan gyűjtjük, szárítjuk, tároljuk azokat. Majd az orvosi székfüvet, gyepűrózsát, citromfüvet
és a levendulát elemeztük, rendszereztük, beszéltük meg hatásit, hatóanyagait. Végül meg is
lehetett kóstolni e gyógyító füveket, terméseket. 

Kerényi Gergő tanár úr állomása: A tornateremben a közelmúlt magyar sportsikereit
és azoknak jelentőségét igyekeztük átbeszélni az osztályokkal. Ezt követően áttértünk iskolánk
jelesebb sportolóinak eredményeire is. Róluk videó összeállításokat tekinthettünk meg. Ku-
banek Botond alpesi sí országos diákolimpia bajnok, Ángyán Máté országos csúcstartó úszó
és Módos Kata mozdulatait figyelhettük meg téthelyzetben. 
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Szépfalvi Attila tanár úr állomása: Elsőként a népi hímzés reneszánszával foglalkoztunk
a 21. század elején. Majd rövid képsorozat vetítésével ismerkedtünk meg a különböző hímzé-
sek fajtáival, kialakulásukkal, tájegységenként a magyarlakta területeken.

Kenyeres Dorka, Bazsó László és Varró Marcell 8. b osztályos tanulóink állomása: Elő-
adásunkon a Mezőföld táncait, viseleteit és hagyományait ismertettük. Nagyon büszkén vi-
seljük ezeket a ruhákat, és örömmel meséltünk a többieknek arról, amit mi a néptánc tanulása
mellett megismertünk Mezőföldről.

2018. április 21-én tartottuk második projektnapunkat, ahol Kovács Mónika tanárnő
a magyar színházról és szinkronizálásról tartott előadást.  A gyerekeknek a Budapesten lévő
színházak épületeit kellett felismerniük egy quiz játék keretében, illetve magyar szinkron han-
gokat, különböző mesék és szereplőik segítségével.

Iskolánk négy diákja: Feczkó Nóra, Urbányi Kinga, Masason Antal és Trautwein And-
rás a világszerte ismert Rubik kocka találmányát mutatták be, sok érdekes információ kísére-
tében. Gyakorlati feladatot is kaptak a diákok: a kocka egy-egy oldalát kellett időre kirakniuk.

Ugyancsak három nyolcadikos diák: Szopkó Eszter, Márton Hubbes Csanád és Molnár
Péter tartott előadást, ami a magyar zenekultúráról szólt. A jelenlévő osztályok énekelhettek
is, kipróbálhatták az előadók hangszereit és betekintést kaptak, többek között az Illés, az
Omega és más híres magyar zenekarok életébe.

Frank Tiborné tanárnő és Gelencsér Gábor tanár úr három világszerte híres, magyar
tudósról tartott előadást: Semmelweis Ignác, Irinyi János és Szent-Györgyi Albert nevéhez
fűződő gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek. 

Pintér Krisztina tanárnő anyanyelvi játékokkal készült erre az alkalomra, ahol a gyere-
keknek különböző játékos, nyelvi fejtörőkkel kellett megbirkózniuk.

A diákok szemmel láthatóan élvezték mind a két projekt napot, szívesen vettek részt a
gyakorlati feladatokban, melyek alatt magyarságismeretük gazdagodhatott.

Harmat Luca és Weil Adrienn tanárnők
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Andorkó Viola
Bakó Gábor
Baranyai Hédi
Bertalan Regina
Bretusné Baráth Lilla Éva
Dornbach Katalin
Farkas László Frigyesné
Feczkó Andrásné
Fraknói Emese
Frank Tiborné
Fucskó Andrásné
Fülöp-Pusztai Pupos Miklós
Gelencsér Gábor Bálint
Harmat Luca Mária
Hímerné Góra Edit
Kelecsényi Zsóka
Kerényi Gergő Károly
Kovács Mónika
Kőhalmi Orsolya
Lakatosné Vitéz Katalin

Monostory Luca
Muskovits Zoltánné 
Nádasyné Poszmik Judit
Nagy-Kanászné Jávori Mária
Némethné Annus Krisztina
Petróné Kárász Ildikó
Pintér Krisztina
Pokorny Éva
Pozsonyi Béláné
Reményi Lászlóné Somlai Judit
Rimóczi Györgyi
Rónainé Bodnár Judit
Ruff Enikő
Szabóné Puzsier Katalin
Szamosvölgyi Máté László
Szépfalvi Attila
Szijártó Bernadett
Tóth Katalin
Weil Adrienn Dorina
Zsók Csilla

A Marianum Általános Iskola dolgozói
a 2017–2018-as tanévben

Takácsné Tóth Noémi  igazgató
Hajdu Ferenc  püspöki biztos

Pálfi Marianna igazgató-helyettes
Tóbiásné Gyimesi Anita igazgató-helyettes

Vargáné Ruzsa Mária  gazdasági vezető

A tantestület tagjai
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Amota Tiborné
Berkei Mihályné
Bócsa Józsefné
Czigányik Antalné
Fedinecz Pál
Gémesi Ferenc Istvánné
Juhász Eszter
Kiss Gyuláné

Kolter Krisztina
Lele Józsefné
Marofka Ágostonné
Nagypál Jánosné
Takács-Bánfay Mónika
Vajdics Imre
Vajdicsné Engler Andrea Julia

Technikai dolgozók

Csipkay Dóra  elnök
Zborovszky Csilla szülői munkaközösség elnöke

Harmat Luca Mária
Eszes Mária Margit

Zsók Csilla
Stibrányi Mártonné

Iskolaszék
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1.a
Osztályfőnök: Némethné Annus Krisztina

Napközis nevelő: Pokorny Éva

Apa Bernadett
Apostol Csongor
Balogh Nóra
Domos Eszter
Ecker-Szabó Bella Valentina
Elek Bálint
Fodor Martin Alexander
Gál Stefánia
Gerencsér Zalán
Györe Bence
Horváth Miron
Kárpáti-Illés Márk
Kopcsák Dalma
Kovács Noémi

Kőhalmi Dávid
Lakner Rebeka
Molnár Miklós András
Nagy Dalma
Nagy Dorka
Németh Zoltán Attila
Pataki Déva
Sipos Réka Zsuzsanna
Szabó Nóra
Szabó-Balczer Roland
Szikra Anna
Tényi Gergő
Tormássy Anna
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1.b
Osztályfőnök: Bretusné Baráth Lilla Éva

Napközis nevelő: Hímerné Góra Edit

Adolf Bence
Auer Anna
Balogh Abigél
Balogh Elizabeth Mária
Bartha Emília
Bőcs Ádám
Csomor Kata
Dózsa Boglárka
Goszpodinov Zsombor
Harkai András
Kovács Bálint
Kovácsovics Zétény
László Ádám
Megyeri Lili Kata

Mikó Máté
Nagy Máté
Pál Petra
Póth Ádám
Révay Hanga
Sasvári Erzsébet
Sike Sarolta
Südi Norina
Szeder Benedek
Szkenderovics Léna Alíz
Tényi Ákos
Újhelyi Máté
Vigh Borbála



61

2.a
Osztályfőnök: Pozsonyi Béláné

Napközis nevelő: Szamosvölgyi Máté

Csonka Blanka
Fabinyi Huba
Fodróczy Blanka
Gévai Panni
Havasi Donát
Heidecker Lilla
Károly Szille
Király Lilla
Kun Benedek
Molnár Anna Klára
Molnár-Moustafa Amina
Nogula Boglárka
Pacsuta Luca Dóra

Palaga Gergő
Pataki Boldizsár
Petrás Janka
Pintér Gábor Vilmos
Putz Dóra
Szabó Andor
Szabó Kíra
Szijártó Mihály Antal
Szilágyi Hanna Sára
Szopkó Dóra
Tircsi Boglárka
Totok Barnabás Péter
Weil Bianka Kinga
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2.b
Osztályfőnök: Rónainé Bodnár Judit

Napközis nevelő: Farkas László Frigyesné

Bakonyi Zoé Szonja
Bánkuti Gergely András
Baranyi Zara Julianna
Barta Fruzsina Nóra
Csősz Boglárka
Damsits Ádám
Dávid Eliza
Dóczy Ferenc
Erős Viola
Fehér Zsófia
Gergely Albert
Gutermuth Bálint
Horváth Botond
Horváth Csilla Dóra

Kovács Villő Veronika
Kőszegi Nikoletta
Kunfalvi Júlia
Márton Letti
Miklós Ramóna
Molnár Luca
Nyári Anna
Pankovics Ottó Jenő        
Pitter Klára Anna
Sasvári Borbála Julianna
Simon Mátyás Botond
Varga Dorina Alexa
Wolf Ágoston
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2.c
Osztályfőnök: Tóth Katalin

Napközis nevelő: Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

Bánfi Máté
Bartalis Hunor
Bócsa Liliána
Bojszkó Bence
Cser Szonja
Dull Anasztázia
Fehér Máté
Fejtli Bence Krisztián
Frank Borisz
Gál Botond
Gremsperger Emili Anna
Kömöz Sámuel
László Viktória

Lovász Zoltán
Mátyási Roland Gábor
Pfaff Lilien Gréta
Pőtyő Miklós Csaba
Princzing Botond Attila
Rácz Bálint
Rácz Noémi
Stöckler Dorka
Szamosközi Koppány
Szikra Rita
Varga Petra
Varga Tímea Lilla
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3.a
Osztályfőnök: Tóbiásné Gyimesi Anita

Napközis nevelő: Szabóné Puzsier Katalin

Bobák Milán Barna
Czapkó Lotti Léna
Gellért Regina
Grancsai Márton Antal
Halmágyi Csenge
Harkai Anna Mária
Heiger Zalán
Hell Domonkos
Horváth Kristóf Pál
Kalmár Kitti
Károly Nándor
Kovács Kristóf Alán
Merkert Ferenc
Nagy Borbála

Németh Roland Zsolt
Németi Péter
Palaga Szonja
Papp Balázs Benedek
Pataki Zselyke
Pup Jázmin Zsuzsa
Reistetter Tamás
Sipos Emese
Szijjártó Balázs
Tarján Benjámin
Tóth Regina
Vörös Ábel Bendegúz
Vörös Boglárka Sára
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3.b
Osztályfőnök: Petróné Kárász Ildikó

Napközis nevelő: Andorkó Viola

André Nándor
Bretus Zétény
Dénes Emília
Dobos Emma
Farkas Milán
Fekete Milán
Gruber István Norbert
Kalavé Tibor
Kovács Bertold

László Lázár
Molnár Márton
Póka Liliána
Sasvári Áron
Sike Emőke
Széphalmi Ákos
Trippon Vivien Barbara
Trizna Zsolt Alexander
Ungvári Zsombor Imre
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4.a
Osztályfőnök: Zsók Csilla

Napközis nevelő: Bertalan Regina

Batu Borka Hanna
Erdős Levente
Fazekas Dóra
Fekete Bianka Klarissza
Havasi Benjámin
Horváth Bercel 
Horváth Lóránd Endre
Kiss-Móger Magdolna
Kovács Jolán Bíborka
Kun Marcell
Lorx Dóra
Mezei-Derczeni Hunor

Pataki Zalán
Pintér Eszter
Régenhart Ádám Bendegúz
Sipos Eszter Kinga
Sipos Zita Panka
Szabó Zita
Szopkó Lívia
Sztanu Petra
Vajna Lilla Míra
Varga Dorottya Daniéla
Wolf Júlia
Zsupanek-Osváth Attila
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4.b
Osztályfőnök: Monostory Luca

Napközis nevelő: Rimóczi Györgyi

Adolf Boglárka Vivien
André Dorottya
Auer Sára
Bánkuti Ábel Benedek
Bojté Viola
Csincsák Laura Panna
Csonka Liliána
Csurgay Melinda Erzsébet
Damsits Dávid
Estók Norina
Gere Laura
Hesz Diána Leila
Horváth Ábel
Horváth Panna

Konráth Ábel
Kovács Levente
Lacsik Levente
Mohácsi Panna
Nagy Csenge Anna
Nyárs Miklós Mátyás
Pipó Barbara Anna
Révay Balázs György
Szabó Patrik
Újhelyi Fanni
Varga Alexandra
Zahorszki Lívia Lotti
Zápori-Regenhart Katalin
Zöldi Zétény Attila
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5.a
Osztályfőnök: Harmat Luca Mária

Bakos Dóra
Bató Boglárka
Bazsó György Gergely
Farkas Lőrinc
Feczkó Petra
Horváth Szórád Erik
Kovács Gergely
Kunfalvi Sámuel
Leopold Andor Milán
Makai László

Milasovszky Csenge
Nádasy Réka Sarolta
Nagy Viktória
Petró Boglárka
Réti Mihály Balázs
Sipos Előd
Szijártó Mátyás Ferenc
Sztanu Zsófia
Tankó Dániel
Tóbiás Dániel
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5.b
Osztályfőnök: Kovács Mónika

Bócsa Bianka
Bognár Benedek
Cserni Anna
Dávid Erna
Fehér Kinga
Gutermuth Henrik Olivér
Hermann Norbert
Horváth Ákos Benedek
Horváth András Csaba
Kiss Laura
Konráth Gábor
Kovács Kinga
Mester Ákos Bence
Molnár Zsombor

Nagy Fanni
Nagy Zsolt
Nogula Tamás
Pálfi Dóra
Petrás Gergely
Pitter Márton Ferenc
Pulugor Kriszta Annamária
Stencinger Bánk István
Szeitl Emília Bíborka
Szidonya Szonja
Taky Viktória Zsófia
Tóth Tamara
Traier Péter István
Verbősy Hajnalka Dóra
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6.a
Napközis nevelő: Ruff Enikő

Barta Alexa Kitti
Csoknyai Zsófia Nóra
Dezsényi Kata
Fülöp Márk
Gelencsér Ákos Bálint
Gróf Dániel József
Horváth Imre Attila
Illés Gellért Antal
Kapuvári Barnabás

Kiss-Móger Mihály
Kőhalmi Zsófia
Mészáros Anna
Mikló Csongor Kolos
Monostory Zsófia
Nagy Réka
Pup Katalin Júlia
Sonnevend Edit Bernadett
Szopkó Bálint
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6.b
Osztályfőnök: Weil Adrienn Dorina

Czomba Lajos Zsombor
Dóczy Lilla
Fekete Bence Balázs
Gémesi Bálint Péter
Gyarmati Kristóf
Harkai Gergely
Hegyesi Balázs Bálint
Horváth Boglár
Horváth Petra
Illés Barnabás János
János Roland
Kapuvári Bendegúz
Kenyeres Bendegúz
Kosztola Leó Bendegúz

Kovács Kinga Katalin
Kubanek Botond
László Brigitta
Márton Anna
Nagy Levente
Németi Balázs
Németi Dorottya
Pacsuta Petra
Régenhart Bernadett Luca
Szeder Hanna
Szolnoki Lázár János
Varró Bercel Imre
Wolf Máté Richárd
Zápori-Regenhart Dénes
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7.a
Osztályfőnök: Dornbach Katalin

Király Flóra
Kovács Bence
Kovács Katalin Borbála
Kozárovics Dániel
Magyari Zoltán Zsolt
Petró Dorottya
Szabó Lívia
Szendrényi Norbert

Szijártó Zoltán
Taky Teodóra Dominika
Tankó Réka Mária
Tóth Evelin Kamilla
Ürmös Barna Ferenc
Vadkerti Nándor
Walter Fanni
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7.b
Osztályfőnök: Gelencsér Gábor Bálint

Ángyán Máté
Bálint Martin Márk
Bató Fruzsina
Bohus Petra Nikolett
Csincsák Áron
Dunai Barnabás
Fehér Márton Pál
Fenyvesi Zsófia
Fodróczy Gellért
Gulyás Bálint

Jánosi Attila
Kertész Zsófia Viktória
Mayer Luca Réka
Mikó Márk
Pálfi Csongor
Tót-Suszt Ádám
Traier Csaba Tamás
Vigh Panna
Zalavári Gergely
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8.a
Osztályfőnök: Muskovits Zoltánné

Bogatin Ákos
Feczkó Nóra
Gábos Roland
Gróf Adrienn Katalin
Isaák Sarolta
Kustra Márk
Magyar Kristóf Károly
Márton Hubbes Csanád
Masason Antal Zoltán
Mezei-Derczeni Attila
Módos Katalin Nikolett
Molnár Péter

Nádasy Gergely
Orbán Zita Veronika
Pipó Viktória Rózsa
Pup Lili Kornélia
Regenhart Dorottya Lili
Steinhauser János
Szopkó Eszter
Trauttwein András
Trunecz-Papp Nicholas Benjamin
Urbányi Kinga
Walter Noémi
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8.b
Osztályfőnök: Pintér Krisztina

Bazsó László
Beke Luca
Béres Gergő
Bohus Péter
Bojté Leona
Cserni András
Csonka Márk
Csurgay Rebeka
Fekete Ádám Csaba
Furján Martin
Harkai Márton
Hevesi Mercédesz
Horváth Sarolta

Jakabházy Marcell
Jantos Janka
Jászi András Szabolcs
Kenyeres Dorka
Kriston Laura
Megyes Eszter
Mester Dorka Zita
Óvári Péter
Rácz László Gergely
Rugg Dávid
Simon Boglárka
Varró Marcell János
Zápori-Regenhart Nándor
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A 2017/2018-as tanév tantárgyi 
versenyeinek eredményei

Fatimai Boldogasszony Általános Iskola: Magyar népmese napja, Alsószentiván,
2017.10.02.

Kovács Jolán Bíborka 4.a II.
Bánkuti Ábel 4.b
Halmágyi Csenge 3.a
Sipos Emese

Karate VB.
Módos Katalin 8.a Formagyakorlat IV.

Küzdelem I.
Csapatverseny III.

Matrica kupa, 100m pillangóúszás
Ángyán Máté 7.b I. Új országos csúcs

Duna Kupa Egyházmegyei focibajnokság, Ráckeve, 2017.10.10.
Mezei-Derceni Attila 8.a IV.
Trauttwein András
Magyar Kristóf
Gulyás Bálint 7.b
Zalavári Gergely
Fodróczy Gellért
Csincsák Áron
Vadkerti Nándor 7.a

Bolyai János Matematika Verseny megyei forduló, Érdi Bolyai János Ált. Isk.,
2017.10.13.

Feczkó Nóra 8.a VII.
Trauttwein András
Módos Katalin
Urbányi Kinga



Körzeti Asztalitenisz Diákolimpia, Érdi Teleki Sámuel Ált. Isk., 2017.10.24.
Feczkó Nóra 8.a I.
Nádasy Gergely
Rácz László 8.b II.
Bazsó László 8.b I.
Rácz László
Nádasy Gergely 8.a

Bolyai Matematika Csapatverseny Délnyugat-Pest Megyei forduló, Budaörs,
2017.10.25.

Reistetter Tamás 3.a II.
Károly Nándor
Juhász Gergely
Németh Roland

Duna Kupa Egyházmegyei focibajnokság, Ráckeve, 2017.11.14.
Németi Balázs 6.b III.
Gémesi Bálint
Hegyesi Balázs
Zápori-Regenhart Dénes
Kis-Móger Mihály 6.a
Szijártó Mátyás 5.a
Nagy Zsolt 5.b

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium biológia versenye, Érd, 2017.11.10.
Cserni András 8.b II.
Megyes Eszter VI.
Pup Lili 8.a VIII.

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium kémia versenye, Érd, 2017.11.10.
Feczkó Nóra 8.a III.

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium történelem versenye, Érd, 2017.11.10.
Masason Antal 8.a V.

Egészséges napok városi verseny, Érd, 2017.10.17.
Feczkó Nóra 8.a III.
Urbányi Kinga
Szopkó Eszter
Pup Lili
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Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium matematika-fizika versenye, Érd, 2017.11.17.
Feczkó Nóra 8.a I.

Egyházmegyei Leány Kézilabda Kupa, Piliscsaba, 2017.11.17.
Verbősy Hajnalka 5.b III.
Bócsa Bianka
Pálfi Dóra
Nagy Viktória 5.a
Sztanu Zsófia
Feczkó Petra
Nádasy Réka Sarolta
Barta Alexa Kitti 6.a
Nagy Réka
Dezsényi Kata

Körzeti rajzverseny, Érdligeti Általános Iskola, 2017.11.08.
Megyes Eszter 8.b I.

Sakkverseny, Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, 2017.11.24.
Pup Lili 8.a I.
Szijártó Zoltán 7.a II.
Tóth Tamara 5.b III.
Fehér Kinga IV.

Úszás
Ángyán Máté 7.b
100 m pillangó Országos csúcs
200 m pillangó Ranglista vezető

Bolyai János Matematika Verseny, Érd, 2017.12.15.
Kenyeres Bendegúz 6.b IV.
Regenhart Bernadett V.
Szijártó Zoltán 7.a V.
Feczkó Nóra 8.a I.
Mester Dorka 8.b VI.

Asztalitenisz diákolimpia megyei döntő, Nagykőrös, 2017.12.16.
Feczkó Nóra 8.a IV.
Nádasy Gergő V.



Csengőszó Versmondó Verseny
Cserni András 8.b I.

Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett Így írok én irodalmi pályázat, Érd,
2018.01.21.

Bojté Leona 8.b I.

Érd körzeti III. korcsoportos fiú diákolimpia, Kosárlabda
Czomba Zsombor 6.b I.
Gyarmati Kristóf
Hegyesi Balázs
János Roland
Németi Balázs
Zápori-Regenhart Dénes
Wolf Máté
Fülöp Márk 6.a
Tóbiás Dániel 5.a
Kovács Gergely
Pataki Zalán 4.a

Országos történelem verseny Pest megyei forduló
Masason Antal 8.a III.

Tankerületi Német nyelvi verseny, 2018.02.08.
Tankó Réka 7.a II.
Király Flóra V.
Nádasy Gergely 8.a I.
Feczkó Nóra IV.
Mezei-Derceni Attila V.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny Országos döntő, 2018.02.09.
Masason Antal 8.a IV.
Feczkó Nóra
Urbányi Kinga
Cserni András 8.b

Egyházmegyei kórustalálkozó, 2018.02.13.
Kovács Villő 2.b Ezüst minősítés
Dávid Eliza
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Alpesi sí Diákolimpia
Kubanek Botond 6.b Arany minősítés

III. korcsoportos megyei fiú diákolimpia, Kosárlabda, 2018.02.26.
Czomba Zsombor 6.b III.
Gyarmati Kristóf
Hegyesi Balázs
János Roland
Németi Balázs
Zápori-Regenhart Dénes
Wolf Máté
Fülöp Márk 6.a
Tóbiás Dániel 5.a
Kovács Gergely
Pataki Zalán 4.a

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Pest megyei döntő, 2018.03.03.
Masason Antal Zoltán 8.a III.

Prózamondó verseny, Csuka Zoltán Gyermekkönyvtár, 2018.03.07.
Bócs Liliána 2.c I.
Zápori-Regenhart Katalin 4.b II.

Városi Petőfi Sándor versmondó verseny, Érd, 2018.03.12.
Pintér Gábor Vilmos 2.a II.
Bócsa Liliána 2.c III.

Tankerületi helyesírási verseny, Teleki Sámuel Általános Iskola, Érd, 2018.03.26.
Petrás Janka 2.a I.
Fabinyi Huba II.

Zrínyi Ilona matematika verseny országos döntő, Kecskemét, 2018.03.29.
Feczkó Nóra 8.a X.

Varga Tamás matematika verseny országos döntő, Kecskemét, 2018.03.29.
Feczkó Nóra 8.a XIV.

Városi Szépolvasási Verseny, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Érd, 2018.04.24.
Gelencsér Zalán 1.a II.
Kovács Jolán 4.a I.
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Tankerületi Német Nyelvi Verseny, Bolyai János Általános Iskola, Érd, 2018.04.12.
Kiss-Móger Mihály 6.a II.
Csoknyai Zsófia III.
Mikló Csongor V.
Kőhalmi Zsófia VII.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára által rendezett Versmondó ver-
seny, Érd, 2018.04.25.

Pintér Gábor Vilmos 2.a I.
Kovács Villő Veronika 2.b III.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, Budapest, 2018.05.05.
Feczkó Nóra 8.a Megyei: I.

Országos: X.

Országos Német Nyelvi Verseny Döntő, Szolnok, 2018.05.18.
Masason Antal 8.a XII.

Katolikus iskolák országos tanulmányi MATEMATIKA versenye, Budapest,
2018.05.26.

Damsits Dávid 4.b II.

Tudásbajnokság, Irodalom, Országos döntő, Szeged, 2018.05.26.
Regenhart Bernadett 6.b VIII.
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Továbbtanulási felvételi névsor 2018, 8.a osztály
Név Iskola- Középiskola

típus
Bogatin Ákos SzG Érdi SzKC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépis-

kola
Feczkó Nóra G Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - matematika tg.
Gábos Roland SzG Bp-i Gépészeti SzC Mechatronikai Szakgimn. vill. és

elektronika
Gróf Adrienn Katalin G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Isaák Sarolta G Marianum Gimnázium
Kustra Márk SzG Érdi SzKC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépis-

kola 
Magyar Kristóf Károly G Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
Márton Hubbes Csanád G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Masason Antal Zoltán G ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kol-

légium - történelem tg.
Mezei-Derczeni Attila G Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – német
Módos Katalin Nikolett G Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – matematika
Molnár Péter SzG Érdi SzKC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépis-

kola 
Nádasy Gergely G Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – német tg.
Orbán Zita Veronika G Szent Gellért Gimnázium, Bp.
Pipó Viktória Rózsa SzG BGSzC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és

Kollégium 
Pup Lili Kornélia G Marianum  Gimnázium
Regenhart Dorottya Lili G Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – német tg.
Steinhauser János G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Szopkó Eszter G Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – biológia tg.
Trauttwein András G Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – matematika tg.
Trunecz-Papp Nicholas 
Benjamin G Marianum  Gimnázium
Urbányi Kinga G Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – általános
Walter Noémi G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium



83

Továbbtanulási felvételi névsor 2018, 8.b osztály
Név Iskola- Középiskola

típus
Bazsó László G Százhalombattai Arany János Ált. Iskola és Gimnázium
Beke Luca G Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – angol tg.
Béres Gergő Szk Bp-i Vendégl. és Humán Sz. C. Dobos C. József  Szakg. és

Szakközépiskola
Bohus Péter SzG Érdi SzKC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépis-

kola 
Bojté Leona G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimn. és Koll.
Cserni András G Érdi Vörösmarty Mihály Gimn. –biológia tg.
Csonka Márk G Marianum  Gimnázium
Csurgay Rebeka G Bp-i Ward Mária Ált. Iskola, Gimnázium és Zeneművé-

szeti Szakgimnázium
Fekete Ádám Csaba G Marianum  Gimnázium
Furján Martin Szk Érdi SzC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola
Harkai Márton G Marianum  Gimnázium
Hevesi Mercédesz G Százhalombattai Arany János Ált. Iskola és Gimnázium
Horváth Sarolta G Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közg. Szakközép –

előkészítő
Jakabházy Marcell G Marianum  Gimnázium
Jantos Janka G Bp-i I. Kosztolányi Dezső Gimnázium
Jászi András Szabolcs G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Kenyeres Dorka G Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közg. Szakközép –

előkészítő
Kriston Laura G Bp-i Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Megyes Eszter G Érdi SzCK Százhalombattai Széchenyi István Szakgimn.

és Gimn. 
Mester Dorka Zita G Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közg. Szakközép –

előkészítő
Óvári Péter G Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szak-

gimn. és Szakkoll.
Rácz László Gergely SzG Bp-i Gépészeti SzC Mechatronikai Szakgimnázium –  gé-

pészet
Rugg Dávid G Érdi Vörösmarty Mihály Gimn. –angol tg.
Simon Boglárka G Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
Varró Marcell János SzG Érdi SzCK Százhalombattai Széchenyi István Szakgimn.

és Gimn. - 8003
Zápori-Regenhart Nándor G Bp-i Ward Mária Ált. Iskola, Gimnázium és Zeneművé-

szeti Szakgimnázium
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Urunk Jézus Krisztus! 
Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket, 

mert – szavad szerint – övék a mennyek országa. 
Szentlelked oltalmába ajánljuk ezeket a gyermekeket, 

akik iskolánkba járnak. 
Add, hogy iskolánkban minél több gyermek növekedhessen 

bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. 
Köszönjük Neked Világ Teremtője nagylelkűségedet, 

hogy ránk bízod a gyerekek nevelését és oktatását. 
Add, hogy ember váljék belőlük, 

becsületes és boldog, bátor, hívő és eszes, 
akit nincs mi ledönt, mert az alapja, ahol áll: Krisztus, 

még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. 
Ember, aki mindig tud mosolyogni, 

akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. 
Ember, világosság az éjben, ha körben ki is huny a fény. 

Ember, aki tud imádkozni, 
és ha Veled beszél, elcsitul a vihar. 
Ember, aki megérti az idők jelét, 

és végül: ember, aki tudja, mi a szeretet. 
Segítsd őket, hogy iskolánkban szívesen és szorgalmasan tanuljanak, jól érezzék 

magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak. 
Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet 

hirdetik, hogy az Isten- és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék 
gyermekeink felé. 

Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák, 
hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat 

igazabb, emberibb, harmonikusabb életre. 
Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támo-

gassák, 
hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá legyenek, 
és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos jóság is

van ebben a világban. 
Add, hogy iskolánk alkalmas területe legyen az Evangélium hirdetésének, hogy
Krisztus megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez. 

Légy velünk és áldj meg minket! 
Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: 

Könyörögj érettünk! Ámen.  




