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Előszó

Minden esztendőben megjelentetjük az iskolánk életének eseményeit megörökítő év-
könyvet. Gondos előkészítés után alakul ki, mit érdemes kiemelni és megőrizni az utó-

kor számára. Számba vesszük az eseményeket, kikeressük az igazán fontosakat. Az idei
esztendőben nem mi kerestük a történéseket, azok kerestek minket! Olyan évet tudhatunk
magunk mögött, melyhez hasonló nem volt és nem is lesz már többet. 

Iskolánk alapítása óta élt bennünk a vágy továbbvinni az általános iskolásokat, közép-
iskolát, gimnáziumot létesíteni. Évtizedek alatt nagyon sok szülő keresett meg ezzel, komoly
áldozatokra is készen, de bármennyire is szerettük volna, alkalmas terület hiányában nem tud-
tuk megvalósítani. Most, a 2018-2019-es tanévben elindulhatott az első gimnáziumi osztály.
Iskolánk neve már hivatalosan is: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
és Gimnázium. Sikerült a régi épület szomszédságában telket találni, ezt Érd MJV Polgármes-
tere, T. Mészáros András, ismerve szándékainkat, a városban található más egyházi ingatlanért
cserébe átadta az egyházmegyének. Közel három esztendei tervezés, kivitelezés után készült
el az új épületszárny, mely az Edit utca feletti zárt híddal kapcsolódik a régi épülethez. Igaz,
néhány hetet még várni kellet a tanév kezdetén, de tettük ezt örömmel, így a gimnazisták még
a régi épületben kezdték el a szeptemberi tanítást, közben pedig az általános iskolai rész fel-
újítása, akadálymentesítése is megtörtént. 

Nagy-nagy örömmel és hálával a szívünkben készültünk 2018. december első napjára,
amikor az új tornacsarnokban ünnepi szentmise keretében áldotta meg Főpásztorunk, Spányi
Antal püspök atya az elkészült épületet, mely a gimnáziumi termeken túl még egy, a koráb-
binál nagyobb ebédlőt is magába foglal. Közösen imádkoztunk és adtunk hálát. Fontos volt
számunkra, hogy most is velünk voltak, akik segítették álmunk létrejöttét: Soltész Miklós ál-
lamtitkár, Tarnai Richárd kormánymegbízott, Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő,
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Sárközi Márta tankerületi vezető, Érd városának vezetői, az egyházmegye munkatársai és még
sokan mások.

Az új épület gimnáziumi szárny, de mindenki sokat nyert vele, hiszen a régi épületben
lehetővé vált egy nagyobb tanári és nagyobb könyvtár kialakítása. Csoportszobák, tárgyaló és
egyéb alkalmas helyiségek is segítik a munkánkat.

A környezet új lehetőségeket is kínál. Ennek volt az egyik megnyilvánulása a Bogner
Mária Margit életét bemutató színdarab is, melyet iskolánk felkérésére írt Ungváry Zsolt. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a fiatalok és a felnőttek számára is közel hozzuk a szentéletű apáca élet-
példáját, akinek a boldoggá avatása reményeink szerint hamarosan megtörténik. Nekünk, akik
most élünk abban a városban, ahol ő is életének utolsó éveit töltötte, feladatunk tiszteletét
ápolni. Így két alkalommal is sor került a színdarab bemutatására a  tornacsarnokban. Az egyi-
ken a szülőföldjéről érkezett zarándokok is könnyes szemmel tekintették meg az előadást. Szé-
kesfehérváron, az Egyházmegyei nap keretében pedig még többen ismerhették meg
csodálatos, szenvedésekkel teli, de mégis derűs életét.

Sok eseménnyel és nagy örömökkel ajándékozott meg bennünket a Jóisten ebben az
évben. Megpróbáltuk összegyűjteni őket, hogy újra átélve azokat ismét a hála és a köszönet
kerüljön megfogalmazásra. Hála és köszönet Istennek és a mi Urunk Édesanyjának, hiszen
hosszú várakozás, sok ima és munka előzte meg ennek a tanévnek csodálatos eseményeit. Kö-
szönet és hála Spányi Antal Püspök Úrnak. Az Ő elhatározása valamint hatalmas anyagi és er-
kölcsi támogatása tette lehetővé, hogy álmaink valóra váljanak. Köszönet és hála Magyarország
kormányának azért a nagylelkű támogatásért, amelyet egyházmegyénknek nyújtott. Köszönet
és hála mindenkinek, aki munkájával, segítségével hozzájárult, hogy ezt a különleges, semmi
máshoz nem hasonlítható tanévet megélhettük. 

Érd, 2019. Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepén
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Beszámoló
a Marianum Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola 
és Gimnázium

nevelő-oktató munkájáról 
a 2018-2019-es tanévben

Személyi feltételek
A tanév során a pedagógusok körében létszámbeli változás nem volt, a tanévet 36 fő-

állású, 7 részállású és 1 óraadó nevelővel teljesítettük. A tanév végén 1 napközis nevelő nyug-
díjba vonult, ezen kívül 1 tanítónő és 2 napközis nevelő távozott az iskolából. Idén
intézményünkben a technikai személyzet 11 főállású és 7 részfoglalkozású főből állt.

Tanulólétszám alakulása
Iskolánkban 2018. szeptember 1-jén 406 beírt tanuló volt és a tanévet 2019. június 15-

én ugyanennyi tanulóval zártuk. A két induló első osztály létszáma 59 tanuló volt. A 2019–
2020-as tanévben induló két első osztályba összesen 60 tanuló nyert felvételt, az induló
kilencedik osztályba pedig 30 tanuló.  

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása
A gimnáziumi képzéshez szükséges épület használatba vételi engedélyét megkésve, ok-

tóber 26-án kaptuk meg, ennek megfelelően az őszi szünet után, november 5-én tudtuk az új
épületet birtokba venni. A 140 férőhelyes ebédlő, a tornacsarnok és a szabadtéri sportpálya
nagymértékben segíti nevelő-oktató munkánkat.

A régi épület is jelentős felújításon esett át, és változatlanul az általános iskolának ad
helyet, 17 tanteremmel. 

A Szent Imre Alapítvány 2017. évi 1%-os bevételét (1 291 639,- Ft), és a bálon befolyt
összeget (600 000,- Ft) az alapítvány kiegészítette, így 3 600 000,- Ft-ot a régi tornaterem fel-
újítására fordítottunk. 

Decemberben ismét – egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően – egymillió Ft támo-
gatást nyújtott az alapítvány 18 rászoruló családnak. A tanév során a Szent Imre Alapítvány
20 millió Ft-tal segítette az iskolában folyó nevelő-oktató munka finanszírozását. Ezután is fo-
lyamatosan számítunk az alapítvány segítségére, támogatására.
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Munkaterv 
Spányi Antal megyés püspök úr szeptember 3-án – immár hagyományosan – a székes-

fehérvári Prohászka templomban, az egyházmegye fenntartásában lévő, valamint az egyház-
megye területén működő rendi fenntartású nevelő-oktató intézmények részére közös
tanévnyitó szentmisét tartott. Az eseményen az intézmény vezetői, az osztályfőnökök és az
osztályokat képviselő gyerekek vettek részt. 

Ezután részt vettünk a székesfehérvári Katolikus Társadalmi Napok rendezvényén, ahol
iskolánk színjátszói a Szűz Mária élete című színdarabot mutatták be.

Szeptember közepén a negyedikes gyerekekkel és szüleikkel - Püspök úr hívásának ele-
get téve - részt vettünk a bodajki búcsún.

Az gimnázium első gólyatáborát a kilencedikesek számára Iszkaszentgyörgyön szer-
veztük meg.

Szent Gellért ünnepén a nevelőtestület részt vett a székesfehérvári Prohászka temp-
lomban tartott püspöki szentmisén, valamint az egyházi oktatási intézmények pedagógusai
részére tartott előadáson. Itt Barcsák Marianna a Katolikus Pedagógiai Intézet intézményve-
zetője tartott előadást az előttünk álló tanév fontosabb eseményeiről, a jogszabályi változá-
sokról. 

Október 6-án több család is részt vett a város katolikus közösségei által szervezett Ró-
zsafüzér zarándoklaton, melynek során 17 km-es gyalogutat tettünk meg a szentolvasót imád-
kozva. 

Az őszi iskolai zarándoklat keretében az alsószentiváni kegytemplomot kerestük fel. A
szentmise után meglátogattuk a Fatimai Boldogasszony Általános Iskolát.

Hagyományosan, októberben fogadtuk partneriskolánk, a szatmárnémeti Hám János
Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont küldöttségét. A látogatás során a gyerekek és tanárok
Egerbe kirándultak, ahol többek között megnézték a Gárdonyi Géza emlékházat, az egri várat,
és a bazilikát. 

November 9-én ismét megtartottuk Márton-napi lampionos felvonulásunkat a kis gye-
rekek nagy-nagy örömére. 

December 1-jén került sor
az új gimnáziumi épület és
a felújított régi épület meg-
áldására, melynek kereté-
ben Spányi Antal
megyéspüspök úr hálaadó
szentmisét mutatott be.
Ezen a szentmisén részt
vett iskolánk összes tanu-
lója és nevelője, sőt, szép
számmal voltak jelen a szü-
lők is. A szentmisét köve-
tően a diákok rövid
műsorral készültek.
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Az egész iskolát érintő adventi- és nagyböjti lelkinapot hagyományosan Ugrits Tamás
irodaigazgató atya vezette. 

Decemberben ismét megtartottuk a hagyományos adventi műsort és vásárt, legna-
gyobb örömünkre az új épületünk sportcsarnokában, illetve ebédlőjében. A vásáron a gyerekek
által készített dísztárgyak várták az adakozni vágyókat, a teljes bevétel kárpátaljai rászorulók-
nak, valamint Böjte Csaba árvaházainak segítésére szolgált. A műsorban iskolánk alsós és felsős
drámacsoportját, a sváb néptáncosokat, számos hangszeres és verses produkciót is megtap-
solhatott a közönség. 

Karácsony előtt az énekkar színvonalas műsort adott az egyházközség nyugdíjasainak,
valamint a Lea Otthon lakóinak. 

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

A tanév egyik legjelentősebb eseménye volt a gimnáziumi felvételi eljárás megszerve-
zése. Összesen 41 tanuló adta be felvételi adatlapját a Marianum Gimnáziumba. Iskolánkban
29 tanuló írt központi felvételi írásbelit. 

Március közepén az EMMI felhívásának eleget téve csatlakoztunk a Fenntarthatósági
témahét programjaihoz, melynek vállalt küldetése, hogy a környezet védelme és a fenntart-
hatóság érdekében bővítsük diákjaink tudását. 

Április 10-13 között erdélyi kiránduláson vettek részt a hetedikesek, az erdélyi keresz-
tény értékeket felkutatva. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében tette lehetővé a kirándulást,
melynek során felkerestük Nagyváradot, Kolozsvárt, Torockót, Nagyenyedet, Dévát, Gyula-
fehérvárt és Aradot. 

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

Május elején iskolánk küldöttsége (16 tanuló és 3 nevelő) látogatott Szatmárnémetibe,
partneriskolánk meghívására. Az utazás során ellátogattak Nagybányára és Máramarosszigetre.

Május 12-én a cserkészekkel részt vettünk a Bogner Mária Margit emlékmisén. Ezt
megelőző napon iskolánk színjátszó csoportja előadta a Bogner Mária Margit életét bemutató
színdarabot, amelyet Ungváry Zsolt írt, Az érdi Margitvirág címmel. A színdarab méltán aratott
nagy sikert az érdi és a délvidéki zarándokok körében.

Iskolánk zarándokcsoportja – 25 tanuló, 6 szülő és 3 pedagógus – háromnapos Mari-
azell-i zarándoklaton vett részt májusban. A szentmisén kívül alkalmunk volt kirándulni, hegyet
mászni, a Bürgeralpen hógolyózni és hóembert építeni. 

Ebben a tanévben május 18-án került sor 63 harmadik osztályos gyermek első szent-
áldozására. 

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

Augusztus 21-23. között a nevelőtestület három napos zirci zarándoklaton vett részt. 

Tanórán kívüli tevékenységek
Az alsó tagozatos gyerekek 8-16 óra között vettek részt iskolai foglalkozásokon. A dél-

előtti és délutáni tanórák közt szabadidős foglalkozások, egyéni és csoportos fejlesztő, felzár-
kóztató órák, edzések, művészeti foglalkozások voltak. A házi feladatot a napközis nevelők
segítségével vagy irányításával az iskolában készítették el. A felsősök számára is biztosítottunk
délutáni felkészülést tanulószobai keretek között, művészeti foglalkozásokat, szakköröket,
sportköröket, egyéni és csoportos fejlesztéseket.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján idén is megszerveztük az iskola előkészítő prog-
ramsorozatot az óvodás gyerekek számára. Három alkalommal tartottunk foglalkozásokat dec-
embertől februárig, márciusban nyílt napon tekinthették meg az érdeklődő szülők az iskolában

folyó nevelő-oktató munkát.
Mindez eredményesnek bizo-
nyult, hiszen áprilisban több,
mint 90-en jelentkeztek hoz-
zánk első osztályba, akik közül
60 gyereket vettünk fel.

Táborok
A té li szánkótábor helyszíne az
idén is Mátraszentistván volt.
Harmadik alkalommal szer-
veztünk oktatással egybekötött
sítábort a családok számára, az
idei évben Olaszország volt a
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helyszín. A téli táborokban 90 fő vett részt. Az iskola által szervezett alsós nyári táborba, Sző-
cére az idén 45 tanuló ment el. A cserkészek (32 gyerek) az idén Nagymaroson táboroztak. A
szülők kérésének eleget téve ismét két hét napközis tábort szerveztünk. Mindkét héten 35-35
gyerek vette igénybe ezt a programot. Az idei nyáron is volt VíziVándor tábor a Szigetközben
38 gyerek részvételével, melyet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Kormány össze-
fogásában létrejött pályázat hívott életre. Második alkalommal szerveztük meg az ausztriai
német anyanyelvi tábort Obervellachban 26 gyerek részvételével. Az idei év újdonsága volt a
Salgótarján és Kesztölc közti kerékpáros vándortábor 24 gyerekkel. Az iskolai táborok prog-
ramjain így 240 gyerek és 24 nevelő vett részt.

Versenyek
Diákjaink számos tanulmányi-, valamint sport versenyen értek el kiemelkedő eredmé-

nyeket.
A legjelentősebb eredményeket az idén is matematika és német nyelv tantárgyakból

érték el diákjaink. Néhány kiemelkedő eredményünk: a területi kémia versenyen elért 4. hely,
tankerületi német nyelvi versenyen elért 1. és 2. hely, német nemzetiségi iskolák országos ver-
senyén elért 2. hely, területi matematika versenyen elért 3. hely. 

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 kiemelkedők. A budapesti agglomeráció ál-
talános iskolái között az előkelő 5. helyet szereztük meg. A szintén országos szintű idegen
nyelvi mérések hasonlóan jó eredményekkel zárultak.

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

Továbbtanulás
Az idén 1 negyedikes tanulónk nyert felvételt budapesti nyolc évfolyamos gimnázi-

umba és 3 hatodikos tanuló hat évfolyamos gimnáziumba. Mind a 35 végzett nyolcadikos di-
ákunk felvételt nyert valamelyik középfokú oktatási intézménybe. Közülük 20-an a Marianum
Gimnáziumot választották, a többiek többnyire szakközépiskolában tanulnak tovább. 

Kiemelkedő események
2019. március 15-én az Érd Város Díszpolgára címet adományozta a közgyűlés Ferenc

atyának, a Marianum iskola alapítójának és püspöki biztosának. Augusztus 19-én pedig a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést kapta. Mindkét díjat – többek között - a ka-
tolikus oktatás-nevelés területén elért eredményei elismeréseként vehette át.

Érd, 2019. július 1.
Takácsné Tóth Noémi  igazgató
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Az új épület megáldása
Takácsné Tóth Noémi igazgatónő ünnepi beszéde:

Excellenciás és Főtisztelendő Megyéspüspök úr!
Kedves Vendégek!

Tisztelettel és szeretettel köszön-
töm Önöket, és köszönöm, hogy jelenlé-
tükkel megtiszteltek bennünket ezen az
ünnepnapon! 

A mai napon azért jöttek a Maria-
numosok iskolába, hogy köszönetüket és
hálájukat fejezzék ki azért, hogy ismét bő-
vült, szépült és fejlődött az iskolánk, hogy
szép, a kor kihívásainak megfelelő iskola-
épületben nevelhetjük, oktathatjuk tanu-
lóinkat.

Ez a fajta megújulás és épülés mindig is jellemző volt intézményünkre. 
29 évvel ezelőtt az Érd Újvárosi Egyházközség, élén Ferenc atyával egy igencsak rossz

állapotban lévő épület kezelői jogát kapta meg. Akkor mintegy 600 m2-nyi épület állt rendel-
kezésre, melynek teljes felújítását kellet megvalósítani. Hosszú évek kitartó, kemény munkája
kellett ahhoz, hogy a kezdeti 74 tanulót befogadó, kissé romos épületből közel 450 diákot be-
fogadó többcélú intézménnyé váljon.

Sokunk előtt nyilvánult meg az a küzdelem és hit, ami az iskola alapítóit vezette, hogy
a semmiből megteremtsék az első (és eddig egyetlen) érdi katolikus tanintézményt.   A Mari-
anum kicsiny iskolaként indult, óriási erők megfeszítésével, mégis olyan természetes egyér-
telműséggel, olyan feltartóztathatatlanul, ami csak Isten terveire jellemző. És ma már a
Marianum nem kicsiny iskola, hanem egyre növekvő, egyre erősödő tényező, a múlt erejéből,
a régen itt dolgozó pedagógusok és vezetők tapasztalatából és hűségéből, az új, fiatal pedagó-
gusgeneráció energiájából, és mindenekelőtt a Boldogságos Szűzanya szeretetéből táplálkozó
jelenlét a város életében.

Az elmúlt két évben ismét nagy átalakuláson ment át az iskola. 
2017 nyarán egy KEHOP pályázatnak köszönhetően az épület teljes körű energetikai

felújításon esett át. Megújultak a nyílászárók, a hőszigetelés és a homlokzat.
Ezzel egy időben az oktatáspolitika elvárásainak is igyekeztünk eleget tenni, megszer-

vezni a magas színvonalú idegen nyelvoktatást, informatikaképzést, mindennapos testnevelést.
Közben az iskola létszáma is szépen gyarapodott, sőt, egyre nagyobb igény jelentkezett a Ma-
rianum Gimnázium iránt is.

Mindehhez ismét elengedhetetlenné vált az iskola bővítése, amely 2017 nyarán meg
is kezdődhetett iskolánk fenntartójának, a Székesfehérvári Egyházmegyének jóvoltából.

A tanulók és nevelők számára egyaránt nagyszerű élmény volt látni, hogy az elmúlt

10



évben a puszta földből épült fel egy új és korszerű oktatási tér, mely a jövő generációinak méltó
otthont fog adni a tanuláshoz.

Ebben az időszakban más szemmel vizsgáltuk az iskolát, egy feszültebb, belső figye-
lemmel, hiszen az építkezés a mindennapjaink színtere lett, az életünk része. Azt is hamar meg-
tapasztaltuk, hogy a kollégák az alázat, az alkalmazkodás és a gyerekek iránti elkötelezettségtől
vezérelve tették a dolgukat. Ha kellett, akkor pakoltak, dobozoltak, takarítottak, szögeltek, ci-
pekedtek… vagy az építkezés zajában, saját hangjukat alig hallva tanítottak, neveltek, fegyel-
meztek, alkalmazkodtak. Köszönet érte!

Mindehhez azonban szükség volt a szülők türelmére, nyugalmára és együttműködésére
is. Szeretnék köszönetet mondani minden imáért és segítségért, amit megtapasztalhattunk az
elmúlt évben. Ezek mind hálára indítottak bennünket és biztonságot jelentettek. 

Alig több mint egy év alatt készült el ez az épület. Így, szeptemberben közel 5 000 m2-
es oktatási térben kezdhettük meg egy többcélú intézményben 448 általános iskolás és gim-
nazista katolikus szellemű nevelését és oktatását.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindenekelőtt a Székesfehérvári Egyházmegyének
– személy szerint Spányi Antal püspök úrnak –, hogy mintegy 1,5 milliárd Ft-tal támogatta
iskolánk bővítését és belső felújítását. Köszönet az Egyházmegyei Hivatal minden munkatár-
sának, hogy nap mint nap figyelemmel kísérték és segítették ezt a munkát.

Köszönjük a beruházás lebonyolítását az Equinox Consulting-nak, személy szerint Mol-
nár Diának.

Köszönjük a tervezőmunkát Fügedi Attilának és Nagy Balázsnak, a belső tervezést, a
fiatalos, vidám színeket volt diákunknak, Fügedi Hannának. 

Köszönet a kivitelezésért az Épkomplexnek, Gyurkó Gábornak, a műszaki ellenőrzésért
Csány Zoltánnak.

Természetesen tudjuk, hogy nem elég építeni, nagy felelősség lesz jól működtetni is.
Az új, és a felújított épület lehetőséget ad arra, hogy ne csak a tudás és a lélek gyarapodjon.
Az emberi test művelésében minden lehetőség és eszköz rendelkezésünkre áll a krisztusi ember
formálására.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Érd, 2018. december 1.
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A kezdet: Veni Sancte

Az első tanítási napon, 2018. szeptember 3-án, reggel 9 órakor a szemerkélő eső ellenére
is vidáman mentünk a Jézus Szíve templomba, hogy a Szentlélek segítségét kérjük a 2018-

2019-es tanévünkre. 
Soha ilyen sokan még nem voltunk, közel 450-en, ezért a harmadikosok és a negyedi-

kesek a Közösségi Ház kivetítőin követték a szentmisét. A templomban elöl a „főszereplők”:
a kis elsősök és a gimnazisták foglaltak helyet. 

A szertartás kezdetén Ferenc atya, iskolánk püspöki biztosa külön köszöntötte őket.
Prédikációjában három gondolatot említett. Nem vagyunk magunkra hagyva, az égiek segít-
ségét kérhetjük. Kerülhetünk zavaros helyzetekbe, a templom segít rendet rakni a lelkünkben.
Végül pedig fontos, hogy tűzzünk ki konkrét célt magunk elé, mit szeretnék elérni ebben a
tanévben. 

A szentáldozást követően Takácsné Tóth Noémi igazgatónő szólt a diákokhoz, köszön-
tötte őket néhány gondolattal, majd a tanévet megnyitottnak nyilvánította.

A szentmise zenei szolgálatát Gelencsér Gábor tanár úr látta el. 
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Elsőáldozás
„Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.”(Jn. 13,34-35)

Szép, verőfényes napsütésre ébredtünk május 18-án, szombaton, az Elsőáldozás napján.
Ebben a tanévben 62 harmadik osztályos kisgyermek készült fel erre a várva várt ese-

ményre. Délelőtt elvégezték az első szentgyónásukat, közben Ferenc atya egy kisfiút és három
kislányt keresztelt meg. A próba és a szülők gyónása után mindenki hazament, majd kora dél-
után az iskolában gyülekeztünk, ahol a gyerekek felvették a fehér elsőáldozási albájukat. Ün-
nepi harangszó kísért minket az Érd-Újváros-i Jézus Szíve templomhoz, ahol három órakor
elkezdődött a szentmise. Szépen, fegyelmezetten, valóban az eseményhez és helyhez illően
vettek részt és kapcsolódtak be kicsik és nagyok a szent liturgiába. Ferenc atya beszédében ki-
emelte, hogy milyen fontos az egymás iránti szeretet, mások elfogadása, tiszteletben tartása.
A szeretet időnként lemondással és áldozattal jár. Ebben is Jézus mutat nekünk példát, aki a
legnagyobb áldozatot hozta meg értünk. Megköszönte a szülőknek, hogy megtartották azt az
ígéretet, amelyet gyermekeik keresztelőjén fogadtak meg. Kérte őket, hogy továbbra is vezes-
sék őket a jézusi úton. Útravalónak a Szent János evangéliumában olvasható gyönyörű idézetet
adta, ami nemcsak ennek a 62 gyermeknek, hanem minden jó szándékú embernek igazi lelki
útmutató lehet: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.”( Jn. 13,34-35) 

A szentmise után visszamentünk az iskolába, majd az emléklapok kiosztása után otthon,
családi körben folytatódhatott tovább az ünneplés. Szívből kívánjuk és reméljük, hogy az Úr
Jézussal való első találkozás öröme és kegyelme hatja át a gyermekek szívét és kíséri őket életük
minden napján.

Dornbach Katalin, hitoktató
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Elsőáldozók zarándoklata

Iskolánk 4. osztályos elsőáldozóival szeptember 16-án Bodajkra utaztunk, hogy részt ve-
gyünk a Segítő Szűz Mária búcsú ünnepén. Megérkezésünkkor a templom kertjébe érve

csodálatos Mária éneket hallottunk egy kislány előadásában. A hangjára a mi gyermekeink is
felfigyeltek, és áhítattal hallgatták szívből jövő, szívhez szóló énekét. 

A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök úr celebrálta. Beszédében külön megkö-
szönte az elsőáldozó gyermekek jelenlétét, kérve őket, hogy Krisztussal a szívükben járják az
élet útját. A püspök atya idézte Szent II. János Pál szavait, kiemelve, mennyire nagy szükségünk
van Mária közbenjárására, segítségére, mert gyengék vagyunk a kísértésben. 

A szentmise végét követően a templomban imádkoztunk a csodálatos Missziós Kereszt
előtt. A kereszt különlegessége, hogy a Szent Kereszt egy darabját, továbbá 18 ereklyét is el-
helyeztek benne.

Mária segít! Kérjük ügyeinkben az ő közbenjárását!
Bertalan Regina, hitoktató
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Bérmálás
„Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből 

fényességedet…”

Szép ünnepre virradtunk Pünkösd napján. Spányi Antal megyéspüspök atya 31 gyermeket
bérmált meg a 8. évfolyamból. A szentség vétele előtti héten Mojzer György atya tartott

számukra három alkalommal lelkigyakorlatot, amelyben kifejezetten hozzájuk szólt, felhívva
figyelmüket a szentség hatására életükben, a Szentlélek ajándékainak segítő erejére, és arra is,
hogy milyen példamutató lehet mások számára a hitünk vállalása és a Krisztushoz tartozás
megélése. Az ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a templom és a közösségi ház családta-
gokkal, rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel. Püspök atya beszédében kiemelte, hogy a
mai, válságokkal teli, igaz értékeket semmibe vevő világunkban milyen fontos feladat vár a
most, és a korábban megbérmáltakra. Bátor és hűséges tanúságtevőkre van szükség. Ehhez
kapták meg a bérmálás szentségének kegyelmeit ugyanúgy, mint egykor az első Pünkösd ün-
nepén az apostolok. Kiemelte a felelősség kérdését is. A bérmálás nem csak a keresztény nagy-
korúság kezdete, hanem sokkal inkább annak a felelősségnek tudatos vállalása, amellyel utat
mutathatunk és mi magunk is biztosan eligazodhatunk az élet minden területén.

„Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta Láng, öntsd lelkeinkbe melyeket, megszen-
teltél kegyelmedet…”

Dornbach Katalin, hitoktató



Szűz Mária élete színdarab

2018. szeptember 8-án iskolánk diákjai a Szűz Mária élete című színdarabot adták elő a Szé-
kesfehérváron megrendezett KATTÁRS programok keretén belül a Városház tér Nagy-

színpadán.
A tanulók kiválasztásakor az volt a cél, hogy intézményünk minden osztályából vegye-

nek részt gyermekek. 
A 30 perces színdarab bemutatja Mária életének legfontosabb állomásait: születésének

hírét, gyermekkorát, szent fiával, Jézus Krisztussal való anya-gyermek kapcsolatát, valamint
az apostolokkal való együttműködését, egészen a feltámadásig. Az egyes jelenetek érzelmi
többletét komolyzenei háttér, s iskolánk énekkara alapozza meg, továbbá egy hivatásos színész,
Weil Róbert művész úr elmondásában hallhatóak Jézus Krisztusunk utolsó mondatai. 

A történet két szálon fut: jelen és múlt. Egy nagymama mesél négy unokájának Szűz
Máriáról, s az egyes történeteket jelenítik meg, vetítik ki a szereplők. A darab végén elhangzik
Mária útmutatása a tanítványok, és minden hívő számára: 

„Induljatok a világba! Ismeritek gyengeségeinket, hát tanítsatok, ahogyan Ő tanított, éljetek,
ahogyan Ő élt, és szeressetek, ahogyan Ő szeretett!”

A színdarabot írta: Rónainé Bodnár Judit tanítónő
Rendezte: Rónainé Bodnár Judit tanítónő és Kovács Mónika tanárnő
Az énekkart vezette: Kunsági-Nehlich Zita tanárnő

Szereposztás:
Szűz Mária Csonka Liliána 5.b
Nagymama Vigh Panna 8.b
Unoka Fabinyi Huba 3.a
Unoka Fehér Zsófia 3.b
Unoka Kovács Villő Veronika 3.b
Unoka Tóth Regina 4.a
Jézus Sasvári Áron 4.b
József Bánkuti Ábel 5.b
Főpap Szamosközi Koppány 3.c
Tanítvány, szolga Fehér Máté 3.c
Gyermek Jézus Kovács Kristóf Alán 4.a
Gábriel Kovács Katalin Borbála 8.a
János Kiss-Móger Mihály 7.a
Jakab Pálfi Csongor 8.b
Mária Magdolna Pacsuta Petra 7.b
Asszony Nagy Réka 7.a
Joachim Farkas Lőrinc 6.a
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Erzsébet Feczkó Petra 6.a
Anna Dávid Erna 6.b
Szolga, tanítvány Mester Ákos Bence 6.b
Férfi, tanítvány Molnár Zsombor 6.b
Énekkar Dávid Eliza 3.b
Énekkar, gyermek Mária László Viktória 3.c
Énekkar Dénes Emília 4.b
Énekkar Auer Sára 5.b
Énekkar Fehér Kinga 6.b
Énekkar Pálfi Dóra 6.b
Énekkar Szidonya Szonja 6.b
Énekkar Monostory Zsófia 7.a

Rónainé Bodnár Judit, tanítónő

Katolikus Társadalmi Napok 
Székesfehérváron

Idén Székesfehérvár adott otthont a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) programja-
inak szeptember 7. és 9. között. A rendezvény alapgondolatát a szervezők így határozták

meg – Van célunk! Van jövőnk! –, amely kifejezi, hogy a kereszténység a társadalom jövőjét
meghatározó, mozgató erő.

A rendezvény záró szentmiséjét Erdő Péter bíboros, prímás és Michael August Blume
érsek, Magyarország apostoli nunciusa, valamint az egyházmegye papsága mutatták be.

Iskolánkat a hetedik évfolyamosok képviselték, akik igazgató asszonnyal és osztályfő-
nökeikkel vettek részt az ünnepi szentmisén. Meghatározó élményt nyújtott gyermekeink szá-
mára, hogy ilyen sokan együtt imádkozhattunk Egyházunkért, hogy teljesíteni tudja krisztusi
küldetését az egész társadalom javára.

Ruff Enikő, a 7.a osztályfőnöke
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Az érdi Margitvirág

ASzékesfehérvári Egyházmegye kiemelt ügye Bogner Mária Margit boldoggá avatása. Ün-
nepének közeledtével  színdarab készült életéről Az érdi Margitvirág címmel, melyet 2019.

május 11-én adtak elő iskolánk tanulói. A darabot írta: Ungváry Zsolt, rendezte: Kovács Mónika
és Kunsági-Nehlich Zita tanárnők. Ennek az ünnepnek az alkalmából Dr. Bogner István, a vizi-
tációs nővér unokaöccsének vezetésével látogatást tettek nálunk a Vajdaságból érkező zarán-
dokok, hogy együtt emlékezzünk meg és imádkozzunk az egész magyarságért. Az
egyházmegyénkben nagy tisztelet övezi a délvidékről származó Bogner Mária Margit vizitációs
nővért, akinek sírjához minden évben számos zarándok érkezik nemcsak szülőhelyéről, hanem
Nagybecskerekről és Szabadkáról is. Délvidéken a nővér tiszteletének ápolása összefogja a
magyar közösséget határon innen és túl, ezért is várják mielőbbi boldoggá avatását.

A nővér a Torontál megyei Melencén született 1905-ben. Már első szentáldozása után
súlyosan megbetegedett, mégis szokatlan derűvel viselte a megpróbáltatásokat. Tíz hónapos
ágyhoz kötöttsége után egyik lába megrövidült és megmerevedett. Nagybecskereken polgári
iskolát és kereskedelmi tanfolyamot végzett, de nem találta helyét a polgári életben, így ha-
marosan a jezsuitáknál vállalt imaapostolságot. Bár szeretett volna, egészségi állapota miatt
nem lehetett a karmelita rend tagja. 1927-ben a thurnfeldi Vizitációs nővérekhez csatlakozott,
majd 1928-ban öt társával elindult Érdre, az első magyarországi vizitációs zárda alapítására.
1929-ben örök fogadalmat tett, de pár nappal később magas lázzal betegágyba került. Csaknem
egy éves, türelemmel viselt szenvedés után 1933. május 13-án hunyt el.

Közbenjárását kérve számos imameghallgatást őriz a Vizitációs rend és a Székesfehér-
vári Egyházmegye, s templomaiban egész évben imádkoznak mielőbbi boldoggá avatásáért:

„Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts meg-
értenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy a mindig Isten jelenlétében élő Bogner
Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.”

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes
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Magyarok Nagyasszonya – 
iskolai zarándoklat

Areggeli órákban buszra szállt a Marianum apraja-nagyja, hogy iskolánk neve napján fel-
idézzük Szent István, első és kereszténnyé lett királyunk alakját, ahogy Boldogságos Szű-

zanyánknak felajánlotta koronánkat, nemzetünket. Mária közbenjárását kértük és köszöntük
meg Istennek az október 8-i zarándoklatunkon, Alsószentivánon. 

Érkezésünk után a helyiek bemutatták a templomukat: a Fatimai Szűz Mária szobrának
másolata 1950 végén érkezett meg kalandos úton Portugáliából hazánkba, melyet Alsószen-
tivánon december 30-án Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök áldott meg. A falu azóta
zarándokhely. Az alsószentiváni hívek közel hét évtizeden keresztül állhatatosan imádkoztak
kegyhelyük méltó kialakításáért. Imáik a fatimai jelenések 100. évfordulójára nyertek meg-
hallgatást. Spányi Antal megyés püspök szándéka szerint, a kormány támogatásával, 2017-ben
megvalósul a kegyhely teljes felújítása és átalakítása. 

A templom megtekintését követően 11 órakor Helter István alsószentiváni plébános
atya és Ferenc atya közösen mutattak be szentmisét. Ferenc atya beszédében elmondta, hogy
Szent István király nemzetének jövőjét a Boldogságos Szent Szűz királynői, anyai oltalmára
bízta. Éppen ezért szerencsésnek tarthatjuk magunkat, merthogy ezt az örökséget immár ezer
esztendeje hordozzuk, és bármennyire voltak is a magyar népnek zivataros századai „Meg-
fogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.” (Vörösmarty Mihály: Szózat). A reménycsillag, a
szebb napok fényének érkezését mutató csillag ma is ott van a mi egünkön, a Boldogságos
Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya.

A szentmise után a falubeliek vendégül látták iskolánkat, ahol az egyházközség tagjai,
az iskola szülői közössége és tanárai sütötte, saját készítésű finomságokkal leptek meg minket.
Köszönet érte! Elsétáltunk a Fatimai Boldogasszony Általános Iskolába is, ahol az Igazgató úr
bemutatta az iskolát, a gyermekek pedig az iskola játszóterét próbálhatták ki. Örömteli, vidám,
jó hangulatú napot tölthettünk együtt. 

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes



Egyházmegyei iskolások zarándoklata
Passauba

ASzékesfehérvári Egyházmegye hagyományos passaui zarándoklatán iskolánkat Csoknyai
Zsófia, Dezsényi Kata, Harkai Gergely és Wolf Máté képviselték. Az útról a beszámoló Po-

werPoint formában tekinthető meg, a többi iskola beszámolója
http://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/egyhazmegyei-iskolasok-zarandoklata-passauban-
2019-beszamolo link alatt.

2019. május első három napján Egyházmegyénk valamennyi iskolájának képviselőivel,
összesen 34 hetedikes és nyolcadikos tanulóval, valamint 4 kísérővel indultunk az immár ha-
gyományos zarándokutunkra Passauba, hogy tiszteletünket tehessük Boldog Gizella sírjánál,
egyben kérve közbenjárását is.

Miután mindenki szerencsésen buszra szállt, első állomásunk az ausztriai Maria Ta-
ferlbe vezetett, ami az ország második legnagyobb kegyhelye Mariazell után. Ferenc atya sok
érdekességet mesélt a hely történetéről, főbb nevezetességeiről. Megtekintettük a barokk stí-
lusban épült, csodaszép bazilikát a kegyképpel. Késő délután értünk Passauba az ifjúsági szál-
lásra, ahol bőséges vacsorával vártak minket. A finom falatok után az erdei ösvényen keresztül
lesétáltunk a városba egy esti városnézésre, amit fagyizással kötöttünk össze.

Utunk második napja volt a legsűrűbb, tele szép és izgalmas programokkal. A reggeli
után a dóm előtti téren várta a csoportot egy korhű ruhába öltözött, vicces idegenvezető, aki
interaktív módon megismertette velünk Passau nevezetességeit, elmesélte a város történetét.
Ezután hajóra szálltunk, bejártuk a három folyó, a Duna, az Inn és az Ilz találkozásának egy
szakaszát is. Álomszép panorámában gyönyörködhettünk, miközben szép zenét és rövid is-
mertetőt hallhattunk. A fő zenei élményre a dómban került sor, ahol orgonakoncerten vettünk
részt. Fenséges és hátborzongató élmény volt, amikor a világ legnagyobb templomi orgonája
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megszólalt. Ebédünket vendéglátóink társaságában, a főtéren fogyasztottuk el, majd megte-
kintettük magát a dómot. Mariahilf Passau egyik gyöngyszeme. A kis templomhoz meredek,
fedett lépcsősor vezet fel a hegy tetejére. Az elénk táruló káprázatos látvány mellett természe-
tesen a Szűzanya kegyképe a legértékesebb ékessége a helynek. A kép pontos másolatát bárki
megnézheti, ehhez nem is kell odáig utazni, elég ellátogatni a bodajki templomba, Egyház-
megyénk kiemelkedő és legősibb kegyhelyére. Szabadidő következett, majd elmentünk abba
a templomba, ahol Boldog Gizella nyugszik. A sírjánál Ferenc atya mutatott be szentmisét,
amely igen bensőséges volt. Beszédében kiemelte az imádság fontosságát, elénk állítva Gizella
példáját, aki lemondva gyermekkori álmáról, hogy egészen Istent szolgálja, hű felesége, igaz
társa lett szent királyunknak, segítve őt minden munkájában. Férje halála után szinte mene-
külve tért vissza szülőhazájába, megvalósítva azt a vágyát, hogy élete végéig imádságban, alá-
zatban Istennek éljen. A szentmise utáni vacsora és fagyizás után visszaküzdöttük magunkat
a hegytetőn lévő szállásunkra, hiszen másnap hosszú hazaút várt ránk. 

Elérkezett a búcsú napja. Esős, szomorkás időben szálltunk fel a buszra. Utolsó állo-
másunk Altöttingbe, Bajorország leghíresebb zarándokhelyére vezetett. Itt ismét Ferenc atya
volt az idegenvezetőnk. Bemutatta a városka templomait, bementünk a tér közepén álló apró
kegykápolnába, és megnéztük Konrád testvérnek, a hely igen népszerű szentjének sírját. A
Gondviselés egész zarándoklatunk alatt végigkísért bennünket, ragyogó időben járhattuk végig
ezt a három napot, az égi áldás mindig a buszon ülve ért minket. Több helyen is imádkozhat-
tunk Egyházmegyénkért, iskoláinkért, szeretteinkért, kérve Égi Édesanyánk oltalmát szándé-
kainkra.

Hálás szívvel köszönjük Spányi Antal püspök atyának  nagylelkű támogatását, amellyel
ebben az esztendőben is lehetővé tette számunkra, hogy életre szóló élményeket gyűjtsünk,
és három felejthetetlen napot töltsünk el együtt, Boldog Gizella emlékét ápolva. Köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni Hajdu Ferenc atyának is, aki mindvégig szeretettel gondoskodott ró-
lunk, lelki vezetőként, idegenvezetőként, de játékmesterként is, amikor éppen arra volt szükség.

A Passau-i zarándokcsoport
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Osztályprogramok

Hüllőkiállítás és börze

November 7-én osztályunk látogatást tett a helyi Szepes Gyula Művelődési Központba,
ahol az ÁLLATI NAPOK rendezvény keretében hüllőkiállítást tekintettünk meg.
Az állatok tulajdonosa, egy kecskeméti fiatalember kalauzolt végig bennünket

kedvencei között és válaszolt érdeklődő kérdéseinkre.

A terráriumokban megfigyelhettünk színes kaméleonokat, varánuszt, egy szép narancs-
sárga leguánt. A békésen szunyókáló kígyók még így üvegen keresztül is félelmetes látványt
nyújtottak. Láttunk levedlett kígyóbőrt, mókuskerékben fogócskázó mókás degukat, paradi-
csombékát, tengerimalacokat és hörcsögöket. Az akváriumokban különleges teknősök (kí-
gyónyakú teknős, tüskés lágyhéjú teknős) úszkáltak. A gyűjtemény részét képezték még
kisebb-nagyobb rovarok, hatalmas madárpókok és Boldizsár, a hatalmas szürke nyúl, akit nagy
szeretettel simogattak a gyerekek. A bátrabb fiúk és lányok pedig megérinthettek egy fehér
színű siklót. 

A terem másik végében kristályok, marokkövek, kagylók, tengeri csillagok és ásványék-
szerek kerültek kiállításra. Nagy élmény és izgalom volt minden kisdiák számára, hogy hozott
zsebpénzéből egy-két apróságot vásárolhatott.

Örömmel töltött el bennünket, hogy újfajta ismeretekre tehettünk szert e délelőtt fo-
lyamán.

Bretusné Baráth Lilla, a 2.b osztályfőnöke
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Adventi műsor 
az Érdi Rendőrkapitányságon

Advent 3. vasárnapja után a 3. a osztály furulyás csoportja és versmondói  felkérést kaptak
az Érdi Rendőrkapitányságtól arra, hogy egy kis rövid adventi műsorral kedveskedjen a

kapitányság dolgozóinak. 
Örömmel és nagy lelkesedéssel készültünk erre az alkalomra. Izgatottan vártuk a napot,

amikor megörvendeztethetjük azokat az embereket, akik nap mint nap értünk is dolgoznak a
városunkban. Örültünk annak, hogy elvihetjük hozzájuk is az Úr Jézus megszületésének öröm-
hírét, amelyet dalokban, versekben, szóló énekekben és néhány bölcs gondolatban fejeztek ki
a gyerekek. Felemelő érzés volt hallgatni őket! Mély gyermeki tisztaságuk elérte és meghatotta
a szíveket. Éreztük, hogy most az Úr Jézus kicsiny szolgáiként működünk. Lelkünket áthatotta
a szeretet, és legbelül éreztük azt a csodát, hogy munkatársai vagyunk az Úr Jézusnak. Éreztük
azt a mély csendet, amely betöltötte a termet a műsorunk alatt.  Figyelmesen hallgattak minket,
és nagy tapssal köszönték meg, hogy eljöttünk hozzájuk. Ünnep volt számunkra is! 

Műsorunk végén mindenki egy nagy tábla csokoládét kapott ajándékba. 
Köszönjük a lehetőséget!

Pozsonyi Béláné, a 3.a osztályfőnöke
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Szent Imre ünnepe

Az 1-2. osztályban Szent Miklós életpéldáját alaposan megismerhettük.
Most, hogy nagyobbak lettünk, arra gondoltunk, hogy más szentekről

is szeretnénk ismereteket gyűjteni. Olyan védőszentet igyekeztünk válasz-
tani, aki életszentségével léleképítő utat mutat nekünk az elsőáldozáshoz
– amelyre már nagyon készülünk –, és kapcsolódik történelmi tanulmá-
nyainkhoz is, így a 3.b osztály védőszentje az idei tanévtől Szent Imre lett.
2018. november 5-én az alsó tagozatos reggeli elmélkedés keretén belül
egy rövid színdarabban mutattuk be védőszentünk életét, amelyet nép-
énekkel színesítettünk. Műsorunk után osztálytermünkben az egész napot
Szent Imre tiszteletének szenteltük.

Diavetítéses előadásban megismerhettük az életútját, ennek zárásaként pedig, aki egy
fontos eseményt el tudott mondani Szent Imre életéből, amelyet előtte szóló társai még nem
említettek, egy gyönyörű szentképet kapott – mindenkinek járt a kis ajándék. Ezt követően
ikont színeztünk, mialatt korabeli magyar népzenét hallgattunk. 

A nap zárásaként lovaggá ütésben volt része minden tanulónak, melynek keretén belül
megfogadtuk, hogy Szent Imre herceg hű követői leszünk.

Rónainé Bodnár Judit, a 3.b osztályfőnöke



Balatoni osztálykirándulás

Iskolánk 8.b osztálya 2019. május 24-25-én, pénteken és szombaton kétnapos osztálykirán-
duláson a Balatonra látogatott. 

Az első napi program Siófok volt, ahol a víztornyot tekintettük meg. Az építmény, Ger-
gely Jenő és Gut Árpád alkotása, a város főterén található. Interaktív élményközpontjában kép-
zeletben bejárhattuk a világ városait és az emeleten tökéletes kilátás nyílt a Balaton túlpartjára,
a Somogyi-dombságra, a Hegyhát lankáira, valamint a Tihanyi-félszigetre. A város főterén álló
templomot dr. Báró Hornig Károly veszprémi püspök, későbbi bíboros 1904. július 3-án Sarlós
Boldogasszony tiszteletére szentelt fel. 

Siófok után Balatonboglár volt a következő állomás, ahol az átutazó legelőször a Gömb-
kilátót pillanthatja meg. A szállás elfoglalása után gokartozás, este Balatonlellén pizzázás kö-
vetkezett, majd beszélgetéssel, társasozással, valamint Balaton-parti sétával zártuk az
élményekben gazdag napot.

A második napon Fonyódon tettünk látogatást, melyet a badacsonyi Szt. György-hegynek
a felfedezése, bejárása követett. Nevét az egykoron a lábánál állt Szent György-kápolnáról
kapta, a heggyel kapcsolatos mondák egy része is összefonódik Szent György és a sárkány le-
gendájával. A csúcson a Kisfaludy-kilátóból a Tapolcai- és a Káli-medence csodálatos pano-
rámájában gyönyörködhettünk. A környék más bazaltsapkás tanúhegyei is jól láthatóak voltak,
például a Tóti-hegy, a Csobánc, a Gulács. A hegy természeti szépségei a forró láva gyors kihű-
lése során keletkeztek, főleg a peremén vált szét sokszögletű oszlopokra. Ezeket az időjárás
tovább formálta, és napjainkra alakultak ki a népnyelvben kőzsákoknak, vagy gyapjúzsákoknak
is nevezett látványos bazaltalakzatok. A Balaton-felvidék egyik jellegzetes tanúhegye, legszebb
képződményei a bazaltoszlopok, melyek orgonasípokhoz hasonlóan sorakoznak egymás mel-
lett. A Balaton és a közeli tanúhegyek felé nyíló csodálatosan szép kilátást fényképeken nehéz
megmutatni, mert a fotók nem adják vissza azt az érzést, amelyet a Szent György-hegy tetején
álló, és a Balaton-felvidéki tájat magasból csodáló turista érez. A túrázást némi szabadidő, fa-
gyizás követte, majd leg-
nagyobb sajnálatunkra
vonatra szálltunk és haza
indultunk. 

Élményekben gaz-
dag, tartalmas két szép
napot töltöttünk együtt,
nemcsak tudásunkat bőví-
tettük, hanem az osztály-
közösséget is erősítettük.

Pálfi Marianna,
igazgatóhelyettes
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Korcsolyázás

Októberben arra készültünk, hogy a szombati munkanapot sportolással töltjük - már az
új épület tornacsarnokában. Ez számunkra, kilencedikesek számára egyben a „honfog-

lalást” is jelentette volna - végleges termünk birtokbavételét a gimnáziumi szárnyban. Akkor
tanítási órákat tartottunk, még ideiglenes helyünkön. Az elmaradt mozgásért – a tanítási év
közben lebonyolított, azóta lezajlott költözködés feszültségeit is levezetendő – most a második
decemberi szombati munkanapon kiadós korcsolyázással kárpótoltuk magunkat a Városligeti
Műjégpályán - impozáns környezetben. Reggel időben indultunk, hogy a 9 órai nyitásra oda-
érjünk, hiszen sejtettük, nem mi leszünk az egyetlenek, akik célpontul ezt a helyet választják
- nem csalatkoztunk. Az idei első hóesés sokakat kicsalt a szabadba, s a korcsolyázást igen han-
gulatossá tette. Kihevültünk, de át is fagytunk. Jól esett hát ezután a forró tea és a hangulatos
teázó melege, ahol beszélgetés közben szinte megállt az idő. A végén a fiúknak kapkodva kellett
az utolsó nutellás palacsintáikat lenyelniük ahhoz, hogy a kiszemelt vonatot elérve a hetedik
óráról való kicsengetés időpontjában ismét Érd alsón legyünk. Néhány sebtiben leküldött falat
és egy-két jégen landolás ellenére (vagy éppen ezért) „Megérte!” volt egyikük elpilledt konk-
lúziója hazafelé úton!

Reményi Lászlóné Somlai Judit, a 9.a osztályfőnöke
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Színházban, múzeumban jártunk…
A kilencedik évfolyam kulturális programjai a 2018– 2019-es tanévben

AMarianum Iskola szép hagyománya, hogy egy-egy osztály minden tanévben legalább két-
szer eljut együtt színházba, és egy közös múzeumlátogatás is feltétlenül szerepel az éves

programban. 
Az induló gimnáziumi osztály esetében igyekeztünk átgondolni, mik azok a hagyomá-

nyok, amelyeket átveszünk, illetve megtartunk az általános iskolából, mik azok, amelyek új-
ragondolva élhetnek tovább az új tagozaton, és melyek azok a tanórán kívüli foglalkozások,
amelyek a kamasz korosztályt már kevésbé szólítják meg. A rendszeres színházba- és múze-
umba járás hagyományát mindenképpen a megtartandó szokások közé soroltuk.

Az első gimnáziumi tanévünk úgy alakult, hogy kifejezetten a tananyaghoz kötődő
ilyen jellegű programjaink voltak.

Mind az első félévben, mind pedig a másodikban színházlátogatásunk alkalmával Sha-
kespeare darabot tekintettünk meg. Elsőként a Pesti Színházban a Lóvátett lovagok előadását
láttuk Rudolf Péter rendezésében. Pénteken este hét órakor talán kicsit fáradtan érkeztünk, de
a szöveg nyelvi bravúrjai, a törekvés, hogy egyetlen szójátékot se mulasszunk el, ébren tartottak
bennünket. Második alkalommal – amikor a Szentivánéji álom Vígszínház- beli előadását néz-
tük meg – a színház varázsa ragadott magával minket. A történetet már irodalomóráról ismerő
diákok ez ismeretük birtokában feledkezhettek bele a színpad számos eszközét mesterien hasz-
náló rendezés élvezetébe.

A Szépművészeti Múzeumban tett látogatásunkkor pedig már nemcsak egyszerűen
nézői, hanem résztvevői is voltunk az „előadásnak”. A klasszikus ókori kiállítást tekintettük
meg, nem hagyományos tárlatvezetés
keretében. A kiállító termekben a di-
ákok táblagépek segítségével, egy
kvízt kitöltve fedezhették fel a tárló-
kat és bennük a kor jellegzetes hasz-
nálati tárgyait. Majd a
múzeumpedagógus instrukcióit kö-
vetve magukra ölthették a görögök és
rómaiak jellegzetes viseleteit, saját
fantáziájukat is használva kipróbál-
hatták a régmúlt ruhadarabjait, divat-
ját. Talán mondani sem kell, ez volt a
foglalkozás legsikeresebb része!

Reményi Lászlóné Somlai Judit,
a 9.a osztályfőnöke



Indul az X a Marianumban!

Az elmúlt esztendőkben az X = IKSZ = iskolai közösségi szolgálat az ország már sok éve
működő középiskoláiban ismerős fogalommá és talán jól működő gyakorlattá is vált, hi-

szen a 2016-os esztendő óta a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele nemcsak a kö-
zépiskolai tanulmányok sikeres befejezése, hanem 50 óra közösségi szolgálat teljesítése is.

Nálunk a 2018–2019-es tanévben, mint maga a gimnázium, ez is újdonság volt. Nem
voltak még felsőbb évfolyamaink, akiktől a frissen érkező kilencedikesek tanulhattak volna,
akiknek a gyakorlatát elleshették volna. Ezért egy „közösségi szolgálat orientációs nap” szer-
vezése mellett döntöttünk. Egy szombati munkanapon, november 10-én reggel erre gyűltünk
össze az iskolában.

Első vendégünk Szalóki Mihály, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium egykori
tanára volt. Ő annak idején részt vett a gimnázium szeretetszolgálatának kidolgozásában, mely
sok elemében az iskolai közösségi szolgálat egyik „prototípusának” tekinthető. Éveken keresz-
tül ennek a programnak a lelke, bonyolítója volt az intézményben. Az előadó nyíltsága, elkö-
telezettsége meggyőző és magával ragadó volt. Olyan szívvel tudott beszélni a szolgálatról,
mely azt hitelesen mutatta be, nem egyszerűen letudandó dolognak, hanem szerethető és sze-
mélyiségünket építő tevékenységnek.

A délelőtt hátralevő részében először egyetemista önkéntesek PowerPoint bemutatók-
kal színesebbé tett előadásait hallgathattuk. Diákjaink megérezhették, hogy a közösségi szol-
gálat alapokat adhat olyan későbbi tevékenységekhez, amelyek szélesítik látókörüket, segítik
önmaguk és a világ jobb megismerését. 

Ezt követte a helyi fogadószervezetek bemutatkozása. Vendégeink voltak az Érden kö-
zösségi szolgálatra diákokat fogadó szervezetek, intézmények képviselői. Ők így személyesen
mondták el, hogy náluk pontosan milyen feladatok végezhetőek, milyen időbeosztásban. Zá-
rásként tehát a közösségi szolgálat konkrét megkezdéséhez kaptunk gyakorlati útmutatót.

Diákjaink többségének a konklúziója pedig a nap után az volt, hogy lehet, nemcsak
nyűg a közösségi szolgálat, hanem valami olyasmi, ami arra kényszeríti őket, hogy kilépjenek
komfortzónájukból, és ezáltal esetleg meg is haladják önmagukat. Sőt akár még az is előfor-
dulhat, hogy közben jól érzik magukat!

Reményi Lászlóné Somlai Judit, a 9.a osztályfőnöke
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Lujzi könyve
Nem és De történetei

I.
A Nem beengedett egy kis vizet a lakásba. 
A De kérdezi: 
Mi ez a víz itt? 
Nem azt mondja, hogy:
– Nem tudom.
Erre De:
– De tudod.
– Nem tudom.
– De tudod…

II.
A Nem véletlenül össze-

tört néhány tojást a konyhában
aztán meg véletlenül kiöntötte a
kecsapot. A De közben szunyó-
kált, kérdezi: Mi ez a felfordulás
itt a konyhában? Nem azt
mondja, hogy: 

Nem tudom.
Erre De:
De tudod.
Nem tudom.
De tudod.
Nem tudom…

III.
A Nem felállít egy fitnesz

pályát a lakásban. A De pedig al-
szik szépen csendesen. Amikor
felébredt, kérdezi:

Mi ez a zaj?
Nem felel senki. Kijjebb

megy a szobájából, kérdi:
Mi ez a zaj?
Megint nem felelt senki.

Elmegy a lakás közepéig, ott
kérdezi meg újra:



Mi ez a za..? De nem tudja befejezni a mondatot, mert meglátja a fitnesz pályát. És
ezt kérdezi:

Mi ez a fitnesz pálya? 
Nem azt mondja, hogy:
Nem tudom.
De tudod.
Nem tudom.
De tudod…

Árvay Lujza 
1.b osztályos tanuló
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Német tábor Obervellachban

Július 7-én, vasárnap kora reggel indult útnak a 25 felső tagozatos diákból álló lelkes táborozó
csoport Judit nénivel és Orsi nénivel.

A hosszú, közel nyolc órás út során háromszor tartottunk pihenőt. A Karintia tarto-
mányban található kisvárosba, Obervellach-ba délután négy órára érkeztünk meg. A szobák
elfoglalását követően még aznap felkerestük a közelben található kedvelt kirándulóhelyet, a
Groppenstein-szurdokot, ahol egy hegyi patak mentén sétálva gyönyörű vízeséseket láttunk.

Az Ausztriában töltött napok délelőttjein, hétfőtől csütörtökig a diákok három fős cso-
portokban ún. Stadtrally-n vettek részt. Minden reggel különböző kérdéseket kaptak helyi ne-
vezetességekkel, szokásokkal, ételekkel kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre kellett az ottani
lakosoktól, járókelőktől vagy bolti eladóktól válaszokat kapniuk és azokat feljegyezniük. Akadt
olyan feladat is, amikor egy konkrét személyről, egy épületről kellett érdeklődni, illetve egy
megszólított személlyel interjút készíteni. Az utcai feladatok után a szállást adó Hotel földszinti
termeiben folytatódott a nyelvgyakorlás. Ebben az évben egy fiatal helybéli osztrák tanár úr
tartott a gyerekeknek játékos, kommunikatív tanórákat. Minden nap a délelőtti nyelvgyakorlás
után, 12 órakor indultunk el, hogy felkeressük Karintia tartomány szebbnél szebb látnivalóit.

Hétfőn a közel 2000 méter magasan fekvő duzzasztógáthoz, Maltatal-ba utaztunk.
Maga a gát egy 200 méter magas, 600 méter hosszú betonból készült óriási építmény, amelyen
sétálni lehet. Egyik oldalán egy hatalmas mesterséges tavat, a másik oldalán a mélységet, völ-
gyet és kisebb-nagyobb patakokat láttunk. A bátrabbak a gáthoz hozzáépített, a völgy fölé be-
nyúló kis hídra is rámerészkedtek. Ezt követően Gmünd városába, a Porsche Múzeumba
mentünk, ahol a híres autómárkának nemcsak a sportautóit, hanem többek között vadász- és
rendőrautóit is testközelből láthattuk.

Kedd délutánra szintén két programot terveztünk. Először Landskron várához látogat-
tunk el. A vár tövében egy nagy elkerített területen közel 150 makákó majom él szabadon.
Csoportosan, állatgondozó kíséretében mentünk be erre a területre, és egészen közelről láttuk
és figyeltük meg őket. A gondozó révén megismerkedhettünk a majmok életmódjával, visel-
kedésével. A másik program ezen a napon egy bányalátogatás volt, Bad Bleiberg-ben. A külön-
böző kőzetek, ásványkincsek kialakulásáról, a föld alatti nehéz munkáról hallgattunk előadást,
ami tartalmilag és nyelvi szempontból sem volt mindig könnyen érthető. De a gyerekeket kár-
pótolta a 68 méter hosszú csúszda, amin keresztül a látogatás elején a bányába jutottunk, va-
lamint a kisvasút, ami a végén a felszín közelébe hozta vissza a csoportot.

Szerdán volt a héten a legenyhébb és legnaposabb idő, ezért erre a napra szerveztük a
magas hegyi kirándulást, a Mölltaler Gletscher-be. A tengerszint feletti 2800 méterig a hegy
belsejében közlekedő vasúton utaztunk. A gleccserhez, 3100 (!) méter magasságig pedig ka-
binos sífelvonóba szállva jutottunk el. Kevés felhő, napsütés és nagyon erős szél fogadott min-
ket, mindössze +6 fok, de sokkal kevesebbnek éreztünk. Nehéz szavakkal leírni, amit
odafentről láttunk. Mindenütt hóborította hegycsúcsok, gyönyörű zöld hegyoldalak, hegyi
patakok, kisebb nagyobb tavak. Mellettünk egy jégtáblákkal borított gleccsertó és havas sípá-
lyák voltak. Sőt alpesi virágok is. Ezekről megtudtuk, hogy nyár közepén, 2-3 hétig nyílnak,



mert ezen a területen csak júliusban van fagymentes időszak. Ezután még egy különlegesen
szép kirándulóhelyre mentünk, a Ragga-szurdokba, ahol egy gyors folyású hegyi patak mentén,
sziklákra erősített falétrákon, fakorlátba kapaszkodva mentünk egyre magasabbra, a gyors sod-
rású vizet és vízeséseket megcsodálva. 

Csütörtök délután a síközpont Bad Kleinkirchheim közelében kirándultunk. Először
egy nagyon érdekes ásványkiállítást néztünk meg. Részben az Alpokból, részben a világ számos
távoli tájáról származó kristályokat, fél drága- ás drágaköveket néztük meg. Ezt követően sí-
felvonóval mentünk fel a Turracher Höhe-re (2000 m). Itt gyerekeknek és fiataloknak kialakított
állomásokon ügyességi feladatokat lehetett teljesíteni. Ez után következett a mindenki által
nagyon várt bobozás, aminek érdekessége, hogy 1,6 km (!) a pálya hossza, tele kanyarra, me-
redek és kevésbé meredek lejtővel. Egyszóval nagy élmény mindenkinek, aki szereti ezt a fajta
izgalmas kikapcsolódást.

Aznap, vagyis utolsó este a vacsora után került sor a héten csoportokban elkészített fel-
adatlapok kiértékelésére és az egyes csoportok által elkészített történetek, interjúk előadására. 

Pénteken a hazafelé tartó utat is szerettük volna tartalmassá tenni, ezért még egy rövid
várlátogatást terveztünk. Az autópálya közelében fekvő Griffen várába sétáltunk fel. Az utat
emlékezetessé tette, hogy még Ausztriában buszunk bal első kereke defektet kapott. Az ottani
autópálya felügyelet munkatársai rövid időn, alig egy órán belül segítettek a sérült gumit újra
kicserélni. 

Rendkívül sokszínű, tartalmas hat napot töltöttünk együtt, számos gyönyörű helyen
jártunk, jókat beszélgettünk és mindannyian sok-sok élménnyel gazdagodtunk.

Kőhalmi Orsolya, tanárnő
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Alsós nyári tábor az Őrségben

Abizonyítványosztást követő hétfő reggel izgatott gyerekcsapat gyülekezett iskolánk előtt.
Táborozni indultunk az Őrség kicsi falujába, Szőcére. Hat napig élvezhettük a FEJ-KÉZ-

LÁB KÉZMŰVES TÁBOR vendégszeretetét. 
Érkezés után elfoglaltuk szálláshelyeinket a pajta és a malom épületében. Az elhelyez-

kedést követően körbejártuk a tábor csodaszép, árnyas kertjét, s szabad játékkal fel is avattuk
azt az idei szezonra. A vacsora után izgalmas csapatversenyen vettünk részt, melyben nem a
tudásnak, hanem a szerencsének volt fontos szerepe.

Kedden korán ébredt - még a hivatalos ébresztő előtt – az alsósok csapata. A délelőtt
folyamán tulipánt nemezeltünk, délután pedig agyagoztunk. Szebbnél-szebb gyertyatartók,
tálkák készültek korongozással, illetve kétkezi munkával. Az ajándékba, emlékbe készített tár-
gyakat festés, kiszárítás után ki is égette nekünk Bea néni a fazekasműhely kemencéjében. A
napot jól sikerült számháborúval fejeztük be, melyben mindkét alkalommal a kék csapat győ-
zedelmeskedett.

Szerdán batikolással kezdtünk, majd délután madárismereti foglalkozás, valamint
agyagmadárka festése következett. Ki-ki kedvének és tetszésének megfelelően választhatott
négyféle cinegefaj (szén-, kék-, fenyves-, barátcinege) megfestése közül.  

Másnap látogatást tettünk az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi területén, a szőcei
tőzegmohás lápréten. A Lápok Házában interaktív kiállítás keretében megismerkedtünk a
lápok titokzatos világával. Végighaladva a tanösvényen közelről is megfigyelhettük a gyógy-
szeripar alapanyagának számító rovaremésztő kereklevelű harmatfüvet. Délután sem unatkoz-
tunk. Hajókészítő versenyen mérték össze kreativitásukat a táborlakók. Az elkészült
remekműveket vízre is bocsájtottuk a tábor patakjában. Több selejtezőt követően a végső győz-
tes egy elsős kisfiú hajója lett. A tanítói csapat vízi járműve sem szégyenkezhetett, a 8-as számú
hajó az élbolyban végzett. Az estét pajta mozizással zártuk.  

Az utolsó előtti napon a makramézásé volt a fő-
szerep. Karkötőt készítettünk csomózásos technikával,
gyöngyös díszítéssel. Kora délután KI MIT TUD-ot
rendeztünk, melyre lázas készülődés folyt egész ittlé-
tünk alatt. A tábori programokat fergeteges MESE
EST zárta.  

Szombat reggel az összekészülés után buszra
szálltunk, s fájó szívvel, de a viszontlátás örömével ha-
zaindultunk Érdre.

Köszönjük e remek hetet Bea néninek a sok jó
programért és Józsi bácsinak a finom ételekért.

Köszönjük Hajni néninek, Kriszti néninek,
Misa bácsinak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a
felejthetetlen hetet.

Bretusné Baráth Lilla, táborszervező
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Beszámoló a napközis táborról

A2. napközis tábor július 1-től július 5-ig tartott, 37 gyermek és 3 pedagógus részvételével.
Szabóné Puzsier Kati néni, Halmágyi Judit néni és Pozsonyi Marika néni gondoskodott a

mindennapi programok megvalósításáról. Néhány napra Szijártó Detti néni is ellátogatott hoz-
zánk és lelkesen segítette a munkánkat. Köszönjük neki!

Hétfőn a reggeli után Tárnokra indultunk külön autóbusszal a Szabó Üveg üvegfújó
műhelybe, ahol karácsonyfára való díszeket festenek és díszítenek. Miután megismerkedtünk
az üvegfújás és üvegfestés folyamatával, mi is díszíthettünk gömböket. Az ecsetet ragasztóba
mártottuk, és mintákat rajzoltunka a felületre, majd rászórtuk a csillámport. Gyönyörű díszek
születtek! A saját munkáját mindenki hazavihette.

Ebéd előtt még volt egy kis szabadidőnk, Kati nénivel mozgó szemű kis rákocskát ké-
szítettek a gyerekek papírból. Ebéd után csendespihenő következett. A tornacsarnokban po-
lifoam matracokon pihentünk meg és közben mesét hallgattunk. 

Délután a tornateremben hárommérkőzéses labdakidobót játszottunk, amelyben a ta-
nító nénik is aktívan részt vettek, ők is beálltak a játékosok közé. Hatalmas mérkőzések voltak!
A lányok és a fiúk lelkesen szurkoltak a csapatoknak.

Kedden a reggeli vonattal indultunk a Velencei- tóhoz, Gárdonyba. Nagyon kellemes
idő volt, a 29 fokos vízbe azonnal belecsobbant mindenki. Kezdődhetett a játék, a vízipiszto-
lyozás… nagyon vidám hangulatban töltöttük a délelőttöt. A fürdést nagy nevetések, sikon-
gatások kísérték.

A déli vonattal mentünk haza, az iskolában már várt a finom ebéd. A csendespihenő
alatt nyugtató, pihentető zenét hallgattak a gyerekek, néhányan szundítottak is egyet közben.   

Délután az uzsonnáig papírfonást tanultunk, napocskát készítettünk a megsodort pál-
cákból. 
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Szerdán Martonvásárba utaztunk a reggeli vonattal. Ellátogattunk az Agroverzumba,
ahol a természethez, növényekhez, talajmintákhoz kapcsolódó ismereteket interaktív játékok
segítségével sajátíthatták el a gyerekek. Nagyon népszerű volt a 3D-s repülés a méhecske szem-
szögéből. A gyerekek türelmesen kivárták a sorukat, senki sem szerette volna kihagyni ezt az
élményt.

A déli vonattal indultunk haza, majd megebédeltünk, és következett a csendespihenő.
Délután Fraknói Emese néni látogatott el hozzánk. Sok érdekes játékot és táncot tanított ne-
künk. Jó hangulatban telt ez a délután is, amelyet uzsonnával zártunk.

Csütörtökön a reggeli után Tárnokra mentünk az Anasztázia majorba, ellátogattunk a
tehenészetbe. Megkóstoltuk a kifejt, friss tejet, megnéztük a tehenek fejését, és azokat a kis
borjúkat is, akik még csak pár naposak voltak. Olyanokat is láttunk, akik aznap kora reggel
születtek. A gyerekek nagy lelkesedéssel másztak be a karám kerítésén, hogy megsimogathas-
sák őket. 

Ezután a Tárnoki-tóhoz mentünk, ahol tollasoztak, kidobóztak, fára másztak a gye-
rekek. Volt, aki faháncsból hajót épített és vízre bocsájtotta, a többiek pedig fújták, hogy minél
messzebbre érjen.

Miután visszaértünk az iskolába, megebédeltünk, és indultunk kerékpározni a Duna-
partra. Jókedvvel kerekeztük végig a gyerekekkel az egyórás túrát.

Uzsonna után Király Márti néni látogatott el hozzánk. Zongorával kísérte a keresztény
énekeinket, Judit néni pedig furulyán játszott. Olyan dalokat is énekeltünk, amelyeket a lányok
el is tudtak táncolni. Úgy éreztük, hogy ez nem csak egy egyszerű ének-zenei foglalkozás volt,
hanem a lelkünk mélyéről fakadó ima, amelyben dicsőítettük az Urat.

Pénteken reggeli után a játszótérre mentünk, majd az érdi Arénába sétáltunk el, ahol
az úszni tudók az úszómedencében, a többiek pedig a gyermekmedencében töltötték el a kora
délutáni órákat. Majd visszasétáltunk az iskolába, megebédeltünk és zenés-játékos foglakozá-
son vettünk részt, amelyet Judit néni vezetett. Ritmushangszereket mutatott be, amelyeket a
gyerekek megszólaltattak, és az énekeinket ezekkel kísérték.

Azt hiszem, tartalmas és élménydús hét volt! Jól éreztük magunkat!
Végezetül a legkedvesebb ének, amelyet Márti néni tanított meg nekünk:

Szeretet áradjon köztünk
Szeretet gyúljon bennünk
Szeretet töltsön be minket
Add ezt nekünk, Urunk!

Hadd legyünk testvéri szívvel
Mindnyájan egyek Benned

Lobbantsa lángra szívünket
szereteted!

Pozsonyi Béláné, tanítónő
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Bringás Vándortábor

ANemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szö-
vetség koordinálásával 2019. július 22-28. között bringás vándorláson vettünk részt

„Észak-Magyarország rejtett kincsei” mottóval Somoskőújfalu, Salgótarján, Ipolytarnóc, Hol-
lókő, Bánk, Szokolya, Esztergom, Kesztölc útvonalon.

Hétfőn Somoskőújfaluban a szállásunk elfoglalása, és a biciklik beüzemelése után fel-
pattantunk kerékpárjainkra és máris a közeli erdőben gyakoroltunk a másnapi túrára. Útköz-
ben felszaladtunk Salgó várába, melynek Öregtornyából pompás kilátás nyílt a környékre.

Kedden 39 km-es túránk kezdetén Somoskőújfaluból Salgótarjánig kerekeztünk, ahol
egy geológiai érdekességet, a Baglyaskő-várat tekintettük meg. Következő állomásunkon a
megfoghatatlan nyugalmat árasztó parkban, Ipolytarnócon a világhírű őslénytani lelőhelyen,
mintegy 20 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa során betemetett „ősvilági Pompeii”- t te-
kintettünk meg. Cápafogakkal hintett tengerparti fövenyt, szubtrópusi erdő hatalmas, meg-
kövesedett fáit, a bükkábrányi ősfákat, egzotikus növénylenyomatokat, ősvilági élőlények
lábnyomait csodálhattunk meg. Programunk lombkorona sétánnyal és 4D mozival zárult,
melyben az időgép  a miocén korba kalauzolt, bemutatva az akkori állat és növényvilágot.

Szerdai napunk első megállóhelye a nógrádszakáli Páris-patak szurdokvölgye, a Palóc
Grand Canyon volt. A hajdani folyó úgy vájta ki medrét, hogy ha a szurdokban sétál az ember,
fölémagasodnak a hordalékból keletkezett, sziklaszerű építmények. Néhol fagyökerek szövik
át a kőrétegeket, indák nyúlnak a gyanútlan vándor után...; itt-ott kidőlt fatörzseken és mohától
csúszós kőtömbökön kellett átmászni. Láthattunk kisebb „üregeket”, amelyek fatörzsek lenyo-
matai. Ezek Magyarország első falenyomat barlangjai.
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A Robinson-szigeten megebédeltünk, strandoltunk, majd az esti órákban 50 km meg-
tétele, erdei terepen való kerekezés után megérkeztünk Hollókőre, ahol a napjainkban is meg-
csodálható épületek őrzik továbbra is a letűnt korok hangulatát. 

Csütörtök hosszú nap volt, két nagy emelkedővel, közel 51 km-rel. Bármerre járunk
Hollókő környékén, a település híressége, a szikla csúcsára épített vár egyszer itt, másszor ott
bukkan fel előttünk. A napi bringa utunkat a vár meglátogatásával kezdtük. Az Ófaluban tett
séta után, ahol a kontyolt palóc parasztházakban és a fazsindelyes római katolikus templomban
gyönyörködhettünk, nyeregbe pattantunk és Bánk felé vettük utunkat. Megmásztunk pár
emelkedőt, de cserébe egy 5 km hosszú lejtőn élvezhettük a suhanást. Cserhátsurányban a
tónál megpihentünk, majd tovább kerekeztünk, kerekeztünk, kerekeztünk... Úgy éreztük az
útnak sohasem lesz vége. Magyarnándort, Debercsényt, Szentét, Kétbodonyt és Romhányt
elhagyva Bánkra érkeztünk. Estefelé levezetésként a bánki tóban szaltóugró és úszóversenyt
rendeztünk.

A péntek a Bánk – Felsőpetény – Nőtincs – Nógrád – Királyrét – Szokolya útvonalon
35 km letekerésével telt. A romjaiban is lenyűgöző látványt nyújtó nógrádi várnál tettünk egy
kis kitérőt. A falakról és a bástyáról csodás kilátás nyílt a falura, a Naszályra, valamint a Bör-
zsöny hegyeire. Késő délután utunk végállomásán, Szokolyán vezettük le a nap során felgyűlt
felesleges energiáinkat...

Szombaton 50 km-es túránk kezdetén Szokolyáról legurultunk Kismarosra, a Duna-
menti kerékpárútra. „Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a
te földednek…” Móz. 28,12.  Innen a nap hátralévő részét sík terepen, felhőszakadásban tettük
meg. Első megálló a szobi kompkikötő volt, majd a Dunán átkelve Esztergom felé tartottunk.
Esztergom környékén már nagyjából megszáradtunk, mire ismét zuhogó esőbe érkezve brin-
gáztunk tovább. Zuhogott az eső, arcunkba fújt a szél… így a főszékesegyház megtekintését
kihagytuk, hogy minél előbb Kesztölcre érkezzünk. Itt lett volna a szállásunk, de problémák
adódtak a szálláslehetőséggel, ezért még ezen a napon az esti órákban hazaérkeztünk.

Sokszínű, tartalmas napokat töltöttünk együtt, s a majd 235 km-es utunkon gyönyörű
helyeken jártunk Karancstól, a Börzsöny-hegységen, a Cserháton, a Pilis-hegységen keresztül
a Duna kanyarig, s ennek a területnek a természeti értékeivel, valamint a kulturális örökségével
is megismerkedtünk. Mindannyian felejthetetlen élményekkel tértünk haza.

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes



VíziVándor tábor

AVízivándor Program azzal a céllal született, hogy a fiatal generációkkal megismertesse és
megkedveltesse a vízitúrázást. E pályázat által iskolánk tanulói is részt vehettek egy egy-

hetes vándortáborozáson. A vízi vándortáborok helyszínei közül mi a Duna szigetközi mel-
lékágrendszerét választottuk Dunasziget és Ásványráró között. 

Hazánk egyik legszebb tájegysége, a Nagy- és a Mosoni-Duna által körülölelt Szigetköz
a Duna ajándéka. Az évszázadok során zátonyok, kúpok, szigetek alakultak ki, sok-sok apró
ágra szakítva a folyókat, így alakult ki a Kisalföld északi részének szövevényes, varázslatos és
titokzatos szigetvilága, hazánk legjelentősebb vízitúrás területe. Iskolánk csapata ezen a terü-
leten a cikolai, kisbodaki és az ásványrárói ágrendszert járta be 2019. június 17-23. között. 

Hétfőn a Dunaszigetre való megérkezésünk, a szállás elfoglalása és a terület „birtokba
vétele” után gyakorló evezést tartottunk a tábor mellett elhelyezkedő holtágban; kipróbálhat-
tuk a kenukat, gyakorlatoztunk. 

Kedden a Szigetköz Cikolai mellékágrendszerében lévő szövevényes holtágakban tú-
ráztunk, ahol megismertük a terület élővilágát, faunáját, ellátogattunk a Denkpáli hallépcsőhöz.
A kellemesen fárasztó evezés után levezetésképpen strandröplabdáztunk, métáztunk, fociz-
tunk. Nagyon jó hangulatban, ám fáradt vándorként zártuk a napot.

Szerdán Dunaszigetről áteveztünk a közép Szigetközben elhelyezkedő falucskába, Kis-
bodakra. Vízitúránkat zúgók, számunkra kanyargós területek, a Kőerdei és a Burjáni bukó si-
keres leküzdése, hirtelen érkezett zápor (bőrig áztunk) tették változatossá. A napi
megpróbáltatások után birtokba vettük táborhelyünket, s délután a közös játéké, sporté volt
a főszerep. 

Csütörtökön a Szigetköz bodaki ágrendszerében túráztunk. Földrajzi adottságai és vál-
tozatos élővilága miatt a legváltozatosabb ágrendszerek közé tartozik. Az egyedülálló Öreg-
szigeti tó, ill. erdő ártéri jellegű elvarázsolt világával ismerkedtünk meg. 
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Első állomásunk a Nyárasi áteresz és bukó volt, ahol megpihentünk. Ezután a szűkebb
Televényi csatorna felé vettük utunkat. Tovább kacskaringózva a Papszigeti csatorna vízén a
bedőlt fák, bokrok száma megszaporodott, néhol egy-két méter széles hely maradt csak arra,
hogy “továbbverekedjük” magunkat a hajóinkkal. Számunkra úgy tűnt, hogy az egész tó egy
nagy labirintus, a vízben álló fák és nádcsoportok között kanyarogva úgy éreztük, hogy elté-
vedtünk.  Az evezés után, mint minden nap, játszottunk, métáztunk, röplabdáztunk, az estét
szalonna- és palacsintasütéssel fejeztük be. 

Pénteki vízitúránk Kisbodakról Ásványráróra vezetett. Felgyorsuló vízfolyásokon, szö-
vevényes holtágakon eveztünk, ismerkedtünk a vízi világgal és nem utolsó sorban jókat fü-
rödtünk. Emlékezetes élmény, mindenki elfáradt a végére. Az esti vacsora során Petra
születésnapját is megünnepeltünk és a maradék erőnket összeszedve az esti órákban strand-
röplabdáztunk, pingpongoztunk és társasjátékoztunk.

Szombaton a Szigetköz ásványrárói ágrendszerét térképeztük fel. Élményekben igazán
gazdag napot tudhatunk magunk mögött. Zúgókon, hirtelen felgyorsuló, örvénylő vízfolyá-
sokon tesztelhettük a héten megszerzett tudásunkat. Voltak, akik a folyó sodorvonalát tesz-
telték, minek következtében egy nádassal tarkított, vízbe lógó facsoport alatt találták magukat...
Így vizsgálhatták a nádi poszáták fészkelését is. Természetesen gyakorlott túravezetőnk segít-
ségével – és egy kis bújócskával – ismét a folyó nyugodtabb áramlású részén csatlakoztak a
csapathoz.

Vasárnap reggeli után túravezetőnkkel utoljára vízre szálltunk és elmélyítettük az elmúlt
napok alatt szerzett tudásunkat. 

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

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes
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Családi sítábor

2018-ban a Marianum családi sítábora február 1. és 5. között került megrendezésre, Olasz-
országban, Piancavallo gyönyörű hegyei között.

A táborban 19 család vett részt. Sajnos az első nap az időjárás nem kedvezett a síelésnek,
így a szállásunkon csocsó és pingpong bajnokságot rendeztünk, délután pedig egy fedett pályás
korcsolyázást iktattunk be. A második napon kinyitottak a pályák és megkezdődhetett a síelés.
Délelőtt az újrakezdő gyermekcsoportnak tartott oktatást Arató Balázs, síoktató, délután pedig
a haladó gyermekek sajátíthatták el a sítudást. 

A pályarendszer tökéletesen megfelelt a haladó és az újrakezdő csoportoknak is, hiszen
számos kényelmesen síelhető, széles piros pálya állt rendelkezésünkre. A tábor legfiatalabb
résztvevője is sílécre állt, aki három évvel ezelőtt a Marianumos családi sítáborban született
meg. Délutánonként közös kártyázástól, társasozástól, csapatépítő játékoktól volt hangos a
szállásunk, utolsó este pedig a hagyományos Marianum quiz-zel zártuk a tábort.

Köszönet a lelkesen résztvevő családoknak, akik részvételükkel emelték a tábor han-
gulatát. Egy vers is született a táborról, amit az eddigi sítáborokban rendszeresen résztvevő
két szülő, Perger Katalin és Putz Miklós alkotott.

Weil Adrienn és Kerényi Gergő, a tábor szervezői

„Mit nekünk Petőfi, s szerelme a síkság,
Ha az olasz Alpok hegy-völgye vár miránk?

Odautunk mondhatni talán kissé nedves,
De a házigazdánk annál inkább kedves!

Első napunkon léc sajnos még nem kellett,
Mindenki a lezárt pályákon kesergett...
... volna, de a banda feltalálta magát:

Kori, csocsó, ping-pong, s mondtunk néhány
imát!

Jóisten imáink hamar meghallgatta,
S két nap szép idővel nem volt ok panaszra.

Gyerekcsapat, mint “Fekete unikornis”
Balázs szárnya alatt sokat tanult most is!

Adri néni léccel most sem állt a sorba,
Helyette snowboardját vígan felcsatolta.

Köszönet illeti őt és segítőit,
Reméljük: jövőre veletek ugyanitt!

Jó kis tábor után hazaértünk egyben,
Köszönetet mondva: hála néked, Isten!”

(Putz Miklós)
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Szánkótábor

Ebben a tanévben is sor került a már hagyományosnak számító szánkótáborra. Pénteken
26 kisdiákkal érkeztünk meg Mátraszentistvánra, s örömmel tapasztaltuk, hogy megvárt

a hó minket. Mivel az időjárás-jelentés erős felmelegedést jósolt, már az első délután igyekez-
tünk kipróbálni a szánkókat. Este báránykát húztunk (minden angyalkának lett egy báránykája,
akinek a tábor ideje alatt kedveskedett szóval, tettel, apró, saját készítésű ajándékkal).

A második nap délelőttjén még szánkóztunk, majd a vöröskői kilátóhoz túráztunk.
Délután elsétáltunk a három falu templomához, ahol az olvadás ellenére lehetett még egy
kicsit csúszkálni. 

A harmadik nap reggelén Mátraszentimrére mentünk szentmisére, majd onnan gya-
logosan tértünk vissza kalandos útvonalon. Délután izgalmas kincskeresésre került sor. Az
utolsó este is nagyon színesre sikerült. Először „Ki mit tud” következett, ahol diákjaink meg-
csillogtatták tehetségüket, majd pizsama szépségverseny zárta az utolsó estét.

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

Összességében nagyon változatos, élménydús, jókedvű tábort hagytunk magunk mö-
gött.

Rimóczi Györgyi, táborszervező
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Cserkésztábor

Hol volt, hol nem volt, messze keleten volt, volt egy híres, hatalmas fejedelem. Tudom,
hallottátok hírét, nevét. Ennek előtte sok ezer esztendővel élt ez a Nimród, de híre fenn-

maradt. Mert Nimród volt az apja Hunornak és Magyarnak, annak a két dali szép vitéznek,
akinek maradványai a hunok és a magyarok.

Tudjátok-e, miről volt híres Nimród fejedelem? Arról, hogy abban az időben, de még
azelőtt is, de még azután is, nem volt emberfia, aki úgy értse és szeresse a vadászatot, mint ő.
Így hallottam én a nagyapámtól, a nagyapám is a nagyapjától. 

Nimród egymagában szeretett vadászni, de amint a fiai egy kicsit fölcseperedtek, vitte
ezeket is magával. Különösen a két idősebb: Hunor és Magyar mindég ott nyargaltak az oldalán.
Telt-múlt az idő, Hunor és Magyar nagy, erős legényekké, deli szép vitézekké cseperedtek.

Egy este, mikor éppen a lobogó tűz körül ültek, s falatoztak, megszólalt Hunor, és azt
mondá az öccsének:

– Te, Magyar, egyet mondok, kettő lesz belőle.
– Mondjad, Hunor bátyám, én örömest hallgatom, mert tőled még mindig csak jót hallottam.
– Az a mondandóm, Magyar öcsém, hogy holnap reggel induljunk hosszabb útra. Nézzük

meg, mi van az országunk határán túl! Hátha ott még több a vad? Nagyobbak a folyók, s több a
hal? Nézzük meg!

Fölkerekedtek a száz vitézzel, s sokáig kalandoztak, csatangoltak. Hanem egyszer láttak
aztán egy olyan vadat, amilyet még soha. Egy szarvas volt, amilyen csodaszépet még emberi
szem nem látott.

Reggeltől alkonyatig űzték a csodaszép szarvast. El akarták fogni elevenen, hogy haza-
vigyék édesapjuknak. De hiába. Leszállt a nap, alkonyodott, s a csodaszép szarvas eltűnt az
ingoványos helyen, a sűrű nádas rejtekében. 

De ha a csodaszép szarvast meg nem is foghatták, elvezette őket 2019. július havában
ez olyan szép földre: a Börzsöny-hegység szívébe, Nagymaros közelébe, Törökmezőre, amilyet
még nem láttak. Egy szépséges szép sziget volt ez, körös-körül, ameddig a szemük elért, erdők
és folyóvizek. Övig gázoltak a fűben, virágban. Nagy terebélyes fák adtak pompás gyümölcsöt
és enyhe árnyékot. A vizeknek színén kicsiny és nagy halaknak ezrei úszkáltak, s játszadoztak
a nap verőfényében…

A meglelt, gyönyörű szigeten a 7 napos tábort egy 2 napos előtábor előzte meg, ahol
pár lelkes cserkésszel előkészítettük a táborhelyet, felépítettük a közösségi területeket. 

Hétfőn, az első napon sátrakat állítottunk, farönkökből kötözéssel épült építményeket
(hirdetőtáblát, mosogató állványt), valamint egyéb tábori ügyességeket készítettünk. Az őrsök
a körleteik csinosításával voltak leginkább elfoglalva. Ezekben a körletekben készültek fel az
esti tábortüzekre, valamint sátraikban itt töltötték az éjszakájukat is. Végül, de nem utolsósor-
ban a zászlórúd és a kereszt is elkészült, hogy legyen hely, ahol megtarthattuk reggeli és esti
zászlószertartásainkat. A nap a tábor építésével, szépítésével telt, ami egészen a vacsoráig el-
húzódott, így jól is esett a finom zöldbabfőzelék a kemény munka után. A tábortűz is fergete-
gesen sikerült, hisz emlékezetes pillanatokat szereztek az előadott jelenetek.
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Kedden természetesen a tábori rutinnak számító reggeli tornával, sátorszemlével és
zászlófelvonással kezdődött a nap, a napi paranccsal, mely Wass Albert gondolatai közül volt:
„A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is.” volt.
Ezen gondolatok szem előtt tartásával igyekeztünk a napi teendőket végezni. Ezen a napon
köszönthettük Noémi nénit és Ferenc atyát is. Lelki napot tartottunk, ahol Ferenc atya a szent-
beszédében megvilágosította, hogy milyen jó közösséghez tartozni. Napunk őrsi paprikás
krumpli főző versennyel folytatódott, melynek elkészítésében sokat segítettek vendégeink. Az
ebédet vendégeink által hozott gyümölcsevő versennyel zártuk. A csendes pihenő után a közeli
mezőn métától, az erdőben akadálypálya legyőzésétől és egyéb cserkészjátékoktól vízhangzott
a vidéki rengeteg.

A szerdai nap csupa-csupa játékról szólt: ügyességi akadálypályát kellett legyőzni, kal-
már játékban vettünk részt, íjászkodtunk, métáztunk közösségi játékokat játszottunk. Este a
nagyobbak portyára indultak a Duna nagy kanyarulatában, a Börzsöny déli lábánál meghúzódó
Zebegénybe. A Visegrádi-hegység és a Börzsöny közötti áttörésre készülő folyam itt fordul
délnek, s hatalmas kanyarulatával szinte öblöt formál. Az út hosszú volt és fárasztó, emelkedős,
lankás, hegyes, dombos, bozótos, de éjféltájban megérkeztek a Kopasz-hegyen álló Kós Károly
kilátóba, ahol nyugovóra tértek.

Csütörtökön a csapat többi tagjával mi is ebbe a festői faluba kalandoztunk. Malom-
völgyből indultunk, széles, zsombékos réten vezetett utunk, a hangulatos vizes élőhelyen át-
vágva izgalmas patakátkelés következett, majd kiértünk egy szép, üdén zöldellő tisztásra.
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A kényelmes szakasz után újabb kalandos átgázolás a patakon, majd egy terjedelmes rét mellett
értük el Zebegény szélső házait. Felkacskaringóztunk a Kálvária-dombra, elhaladtunk a tria-
noni emlékmű mellett, egyre szebb kilátást élvezve a falura és a Dunára. Miután kiélveztük a
fantasztikus panorámát a Kálvária-kápolna felé fordultunk. A kápolnától jobbra lefelé vezetnek
a stációk, mi maradtunk a dombon és pár lépés után az új, fából épült kilátótoronyból is meg-
csodálhattuk a híres zebegényi panorámát. Majd lesétáltunk és betértünk a Kós Károly és
Jánszky Béla által tervezett, 1910-ben felszentelt, szecessziós stílusú templomba, ahol halk
imádsággal fohászkodtunk próbázóinkért, családjainkért, iskolánkért, hazánkért. Csodálatos,
színes a belső tere, a falakat teljesen beborítják a szecessziós freskók, és figyelemre méltóak a
színes, Kós Károly tervezte üvegablakok is. Majd az Országos Kéktúra útvonalán érkeztünk
vissza szálláshelyünkre.

Az esti tábortüzeknél fáradtan, de mindig jó kedvűen játszottunk, énekeltük a különféle
cserkész és népdalokat, a zászlólevonáson pedig értékeltük a napot és imádkoztunk. A szere-
tetkör megalakítása után mindenki nyugovóra tért. Mindenki, kivéve a vezetőket és az épp
soros éjjeli őröket. Álmunkat az utóbbiak vigyázták nagy odafigyeléssel.

Az időjárás többször tartogatott meglepetést számunkra, ezzel is kihívásokat állított
elénk, de mindig tudtunk alkalmazkodni hozzá, programjainkat igazítottuk. Péntekre megér-
kezett az eső, ezért a strandolás elmaradt, helyette számháborúztunk, s a próba előtt álló kis-
cserkészek akadálypályán bizonyíthatták ügyességüket. Este meseerdőben sétáltunk, amikor
pedig az ezüstös csillagfényeket megpillantottuk lelki ösvényre indultunk. Teamécseseket
gyújtottunk. Ez a láng kísért utunkon, jelképezve számunkra a tanúság fényét.  Jézus ezt taní-
totta: „Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz
az életnek világossága.” Néztük, milyen apró és gyenge lángot hoztunk magunkkal, de ha le-
tettük egy helyre, ez a sok láng beragyogta a sötét éjszakát! 

Szombaton elérkezett a nagy nap, a próba napja. A próbázók a délelőttöt készüléssel
töltötték, majd ebéd után eljött az izgalmak ideje. Az utolsó tábortüzet az újoncok fogadalom-
tételével koronáztuk meg, ami a cserkészélet egyik fénypontja, mérföldköve. Reméljük, hogy
a kiscserkészek és a cserkészeink is a megélt kalandok és a sok megtanult cserkészismeret alap-
ján azzal a jelmondattal mentek haza a táborozás után, amit az alapítónk hagyott ránk: „Pró-
báljátok meg a Földet kicsit jobb állapotban hagyni, mint ahogy kaptátok.” (BIPI)

Vasárnap lebontottuk a tábort, összepakoltunk. Végül levontuk a zászlót és haza indul-
tunk. A mindennapi környezetből kiszakadva az apró, szorgos rovaroktól, madaraktól, rókáktól
és egymástól lestük el miként oldjuk meg a táborban a mindennapjainkat. Nem volt internet,
nem zaklattak függvények és házi feladatot sem kaptunk. A táborban az egyszerűség segítsé-
gével gyönyörködünk a minket, közösségünket és mindennapjainkat teremtő, újra s újra for-
máló Emberszerető tevékenységére.

Sok-sok emlékkel gazdagodva tértünk haza otthonainkba, melyek bőven kitartanak a
következő közös kalandozásokig.

Pálfi Marianna



Eisenstadti kirándulás

December 8-án reggel 6:45-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Egy négyórás útnak néztünk
elébe. Fél 12-kor érkeztünk meg Eisenstadt városába. Ez a város az Esterházy-kastélyról

és a karácsonyi vásáráról híres.
Először egy kis sétát tettünk a kastélylátogatás előtt. 12:10-kor megkezdődött az ide-

genvezetés szobáról szobára. Itt történeteket hallgathattunk az Esterházy család tagjairól. Arról,
hogy kik éltek a kastélyban, kinek mi volt a szerepe, feladata és hogy ki milyen szobában lakott.
Megtudtuk, hogy az épület 1625-ben épült fel, és az első tulajdonosát Esterházy Pálnak hívták,
aki barokk stílusban építtette a kastélyt. Az itt élő hercegi család utolsó tagja Esterházy Melinda
volt.

A kastélynak 230 szobája van, és a világ egyik legnagyobb harangja is itt található. A
híres zeneszerző, Haydn 40 évig zenélt a kastélyban. Róla nevezték el a nagytermet is.

Az idegenvezetés után egy kis városnézés következett, ahol többek között megnéztük,
hogy hol lakott Haydn. Rövid látogatást tettünk a 15. században épült Szent Márton Dómban
is. Ezután kétórás szabadidő következett, ahol az adventi vásárt tekintettük meg. Gyönyörű
kézműves tárgyakat láttunk és vásároltunk karácsonyi ajándékként vagy az otthoniakra gon-
dolva meglepetésként. 16:30-kor szálltunk fel a buszra. Kicsit fáradtan, de pozitív élményekkel
gazdagodva érkeztünk meg 20:00-kor az iskola elé.

Csoknyai Zsófia, 7.a osztályos tanuló
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Kirándulás Szatmárnémetibe, 
a Hám János testvériskolába

Idén is eljött az a nap, amikor viszonozhattuk a szatmárnémeti gyerekek őszi látogatását.
Május 8-án, szerdán indultunk a Marianum elől. Mindenki izgatottan várta a találkozást az

ősszel megismert barátjával. 
A hosszú utat Túristvándiban szakítottuk meg, ahol megnéztük a híres, ma is műkö-

dőképes vízimalmot, s meghallgattuk a történetét. A határon átjutva hamar a Hám János Is-
kolához értünk, ahol már várták minket a gyerekek és a szüleik. Ezt az első napot mindenki a
fogadó családdal töltötte.

Másnap, csütörtökön reggel 8 órakor buszra szálltunk, s elindultunk Máramaros -
szigetre. Előtte Szaploncán megálltunk egy rövid időre, mert a faluban van egy érdekes te-
mető, a „vidám temető”, melyben nyolcszáznál is több élénk színűre (főleg kék) festett fakereszt
van színes képekkel, gyakran humoros sírfeliratokkal. 

Utunkat folytattuk Máramarosszigetre, s ott először az Ellie Wiesel múzeumot tekintet-
tük meg. Ez a múzeum a 2016-ban elhunyt zsidó író, egyetemi tanár, politikai aktivista szülő-
háza, aki túlélte a holokausztot, és 1986-ban Nobel-békedíjat kapott. 

Ezután átmentünk a börtönmúzeumba. Románia leghírhedtebb kommunista börtöne
működött itt, a miniszterek börtönének is hívott intézményben raboskodtak a rendszer által
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nemkívánatosnak tartott politikusok, papok, tudósok, művészek, egyéb értelmiségiek. Az
1990-es évektől a kommunizmus és az ellenállás áldozatainak emlékmúzeumát hozták létre a
hajdani börtön épületében. Az egyes cellákat végigjárva a kommunista diktatúra egy-egy idő-
szakáról láthatunk érdekes fényképeket, dokumentumokat, tárgyakat. Az egyik cellában még
a Ceauşescu házaspár bronzszobrát is láthatjuk, de itt raboskodott Márton Áron püspök is.

A múzeum megtekintése után ebédig szabadidő volt, majd ebéd után a közeli Barcán-
falvára buszoztunk. Barcánfalván található a Világörökség részét képező régi fatemplom, és a
Máramaros legjelentősebb ortodox vallási központja, a teljesen újjáépített barcánfalvi kolostor.
Az új kolostort az 1990-es évek elején kezdték el építeni, a munkát kizárólag barcánfalvi mes-
teremberek végezték, őrizve ezzel a régi hagyományokat is. Nagyon hangulatos volt sétálni a
gyönyörű környezetben. Barcánfalvát elhagyva visszaúton megálltunk még rövid időre a má-
ramarosszigeti katolikus templomnál, ahol a plébánián még sós süteménnyel is megvendégel-
tek minket. 9 óra tájban érkeztünk vissza Szatmárnémetibe.

A harmadik nap szabadidős programmal kezdődött, a gyerekek a vendéglátóikkal rövid
városlátogatást tettek a régi városközpontban, fagyiztak, sétáltak. 11 órára visszaértek a kon-
viktusba, ahol egy nagyon érdekes tűzoltósági bemutató kezdődött. Megmutatták, hogy egy
autóba beszorult embert hogyan lehet kimenteni, majd az autót meggyújtva a tűzoltást is meg-
nézhettük, sőt, aki szerette volna, maga is kipróbálhatta a tűzoltó fecskendő használatát.

Ezután már csak az ebéd volt hátra, majd a búcsúzás, s indulás Érdre. Fél hét környékén
érkeztünk haza, kicsit fáradtan, de ismét sok élménnyel gazdagon.

Frank Tiborné, tanárnő
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Gólyatábor
A tények:
Szeptember 21-22-én, pénteken és szombaton szerveztük meg iskolánk „történelmi”

gólyatáborát – az első gimnáziumi kilencedik osztálynak.  Szálláshelyünk a Székesfehérvári
Egyházmegye Lelki Centrumában, Iszkaszentgyörgyön volt, de jártunk a Velencei-tónál és
Székesfehérváron is. A programban szerepelt sárkányhajózás, strandolás, némi foci és majd-
nem röplabda, egy kis falujárás és városnézés, sok-sok közös játék és együtt ünnepelt szentmise.
Összesen 32 órát töltöttünk így együtt.

Reményi Lászlóné Somlai Judit, a 9.a osztályfőnöke

Az élmények:
„Élménydús gólyatáborunk volt, rengeteget nevettünk, sokat beszélgettünk. Abszolút össze-

kovácsolódott az osztály, sok mindent megtudtunk egymásról.
Nagyon jók voltak a szervezők, nagyon sok játékot játszottunk.” 

Hanna

„Nagyon jól éreztem magam a gólyatáborban. Viccesek voltak a csapatfeladatok. És jó volt
együtt tölteni az időnket. Közelebb kerültem az osztálytársaimhoz, és jobban megismertem őket.”

Laura
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„Minden pillanatát élveztem ennek a fantasztikus gólyatábornak.  Nemcsak számomra, de
a többiek számára is felejthetetlen élmény volt. Imádtam a sárkányhajózást! Lehet, hogy nem a mi
osztályunk a legjobb benne, de viszont mindenki nagyon jól érezte magát és mindenkinek tetszett.
Este a játékok nagyon jók voltak. Nagyon sokat nevettünk, főleg a fiú-lány páros játékokon.
Nekem mégis az volt a legjobb és a legfontosabb, hogy az osztálytársaimat közelebbről megismer-
hettem. Egy csomó újdonságot megtudhattam róluk, amiket még nem mondtak.”

Zsani 

„Nagyon élveztem ezt a két napot. Bár tarthatott volna tovább! Nagyon jók voltak a játékok,
a csapatmunkák és az, hogy jobban megismerhettük egymást. Sokat nevettünk és a lányokkal na-
gyon jóba lettünk, de a fiúkkal is kezdjük megtalálni a közös hangot. Tetszett, hogy kaptunk pár
órát, hogy körbenézhessünk a városban és egyedül lehessünk. Szerintem mindenki örülne, ha a kö-
zeljövőben sok közös programunk lenne az osztállyal.”

Sári



Adventi készülődés

Ismét eljött az Advent, a várakozás ideje, s néhány hét múlva ránk köszönt Karácsony szent
ünnepe.

Advent a karácsonyt megelőző négy hetes időszak, amely az örömteli és meghitt ké-
szülődés, várakozás jegyében telik. A Fény várásának időszaka ez, hiszen valamennyien az Úr
eljövetelére, Jézus születésére készülünk, s évről évre felfedezzük annak szépségét, hogy a
Krisztussal való találkozás felé haladunk. December 15-én iskolánk aprajának-nagyjának is
örömteli készülődésben volt része, melynek során vidám programokon vettek részt a gyer-
mekek, osztályok.

Ma este, december 15-én gyújtjuk meg a harmadik gyertyát, mely szívünkbe az örömöt
hozza. Az iskolába is az öröm érkezett, hiszen ma nem tanultunk, nem kellett figyelni a szép-
írásra, hangos olvasásra, pontos számolásra. Adventi kopogtatót, valamint papírhengerből
„vidám karácsonyfát” készítettünk. Végre munka közben lehetett beszélgetni, sőt énekelni is.
Mikor elfáradtunk mesét hallgattunk, majd újra kézműveskedtünk. Legnagyobb örömünkre
a hó is egész délelőtt esett, így vált teljessé ez a nap.

Zsók Csilla, az 1.a osztályfőnöke

A szombat délelőtt az advent jegyében telt az 1.b osztályban. Ünnepi verseket mond-
tunk, meséket adtunk elő és dalokat énekeltünk. Kézműveskedtünk, tortacsipkéből angyalt
alkottunk, valamint adventi témában oldottunk meg rejtvényeket, feladványokat.

Szabóné Puzsier Katalin, az 1.b osztályfőnöke

December 15-én a reggeli ima után megbeszéltük az adventi jócselekedeteket, majd a
3. évfolyam három osztályával a betlehemes műsorra készültünk.  A próbát a tornateremben
tartottuk.  Tízórai után a 3. adventi gyertyagyújtásra összeállított kis műsorunkat próbáltuk,
furulyán eljátszottuk az adventi énekeket, a verseket elmondtunk és az elmélkedések szövegeit
olvastuk el. 10 órától fogadtuk a szülőket, akikkel az adventi vásárra készítettünk asztaldíszeket
és karácsonyfára való csillagokat fontunk papírból. Közben teáztunk, süteményt falatoztunk,
zenét hallgattunk. Hangulatos délelőttöt töltöttünk együtt! 

Pozsonyi Béláné, a 3.a osztályfőnöke

Napunkat Luca búza ültetésével kezdtük, miközben beszélgettünk a téli ünnepkör nép-
hagyományairól. 

Ezután három csapatban dolgoztak a gyerekek: karácsonyi könyvjelző, karácsonyi dísz
és karácsonyi illatos tasak készült, miközben karácsonyváró zenét hallgattunk és a kedves szü-
lők jóvoltából finomakat ettünk, ittunk. 

Napunk zárásaként a szabadban örültünk az első hónak. 
Rónainé Bodnár Judit, a 3.b osztályfőnöke
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Szombaton Adventi kézműves projektnapot tartott a 3. c osztály. Reggel elmélkedéssel
indult a napunk. Utána Betlehemes próbáját tartottuk a 3. évfolyam osztályaival. Majd kéz-
műveskedésen vettünk részt. Az adventi vásárra karácsonyi asztaldíszt, termésekből gyertya-
tartót, szüleinknek pedig ajándékképpen dió és papír karácsonyfadíszt készítettünk.
Mindannyian örömmel vettünk részt ezen a napon.

Fülöp-Pusztai Pupos Miklós, a 3.c osztályfőnöke

A december 15-i munkanapunk egy igazán különleges nap volt. Egyrészt, mert szom-
baton is ugyanazzal a lendülettel keltünk fel és vettük az iskolatáskánkat a hátunkra induláskor,
azonban nem nyomták nehéz könyvek, füzetek a hátunkat. Ez a napunk merőben más volt,
mint a megszokott hétköznapok. Örömmel léptük át az iskola kapuját, egyrészt, mert az idei
első hó is megörvendeztetett reggelre bennünket, másrészt pedig, mert tudtuk, hogy a napunk
a készülődésről, a várakozásról, az adventről fog szólni. Kezdetnek egyből megbontottuk a ha-
gyományos iskolai padsorunkat és takaros kis szigeteket, csoportokat hoztunk létre segítsé-
gükkel. Éva néni egy szép mesét olvasott el nekünk a reggeli imánkat követően, mely a
szeretetről szólt, majd Anita néni és Éva néni szebbnél szebb ötleteket hozott, amelyekkel az
iskolai adventi vásárra készülhettünk, barkácsolhattunk. Készítettünk karácsonyfadíszeket,
csillogó angyalkákat, fodros szoknyás díszeket, kincset rejtő képeslapokat. Ezen a napon a szo-
kásosnál is többet beszélgethettünk egymással, ötleteket adhattunk társunknak, segíthettük
őt ötletei megvalósításában. A nap végére még egy szép téli mese is belefért az időnkbe. Igazán
hasznosan és vidáman tölthettük ezt a csöppet sem hétköznapi „szombat-hétfőnket”.

Tóbiásné Gyimesi Anita, a 4.a osztályfőnöke



8.00-tól a 4.b osztály az adventi vásárra készülődött. Csak a tízórai szünet szakította
meg az osztály 12.00 óráig tartó kézműveskedését. Karácsonyfára akasztható díszeket készí-
tettünk. Ezek a díszek fonalból, rafiából és fakarikából készültek, melyeket a gyerekek alkottak
meg és díszítettek fel. A munkálatok jó hangulatban teltek.

Roxinné Horváth Hajnalka, a 4.b osztályfőnöke

Ezen a szombaton az ötödik évfolyamosok kézműveskedéssel kezdték a tanítási napot.
Az adventi vásárra és saját részre készítettünk ajándékkísérő kártyákat. Majd alaposan felöl-
tözve elindultunk következő úti célunk felé, a Nagytétényi Kastélymúzeumba. Az épület be-
járatáig a gyerekek hatalmas hócsatával és óriáshógolyók készítésével élvezték az első havas
decemberi napot. A termekben különböző módon feldíszített karácsonyfák pompáztak. Voltak
fából, tésztából, kerámiából, textilből, papírból, fényképekből álló kompozíciók. Az órakiállí-
tást is megtekintettük. A hazafelé tartó úton az ötödikesek ismét belemerültek a téli időjárás
szépségeibe, a friss levegőn továbbra is a hó foglalta le őket leginkább.

Muskovits Zoltánné és Pintér Krisztina, az 5.a és az 5.b osztályfőnöke

Ezen a napon a két 6. évfolyamos osz-
tály az iskola falain kívül szervezett progra-
mot. Elsőként a Szent István Bazilikát
tekintettük meg, melyben közös imádsággal
készültünk az ünnepekre. A továbbiakban az
Elevenpark nyújtott remek lehetőséget a gye-
rekeknek a felhőtlen játékra és a közösségé-
pítésre. Adventi készületünket és a szombati
nap varázsát a hóesés tette teljessé.

Harmat Luca és Kovács Mónika, 
a 6.a és a 6.b osztályfőnöke

December 15-én a 8. évfolyammal
gyönyörű hóesésben korcsolyázni mentünk
a Városligeti Műjégpályára. Ezt a napot sok
iskola kihasználta, hogy hódoljon a téli sport-
nak. Rengetegen voltunk és sok ismerőssel
találkoztunk. Estünk-keltünk, sokat nevet-
tünk és nagyon jól éreztük magunkat. Haza-
felé megálltunk egy pizza szeletre is. A hóesés
a közlekedést megnehezítette, ezért jobban
kellett figyelnünk az átszállásoknál, de sze-
rencsére épségben és időben hazaérkeztünk.

Dornbach Katalin és Gelencsér Gábor, 
a 8.a és a 8.b osztályfőnöke
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Adventi vásár és műsor 

Iskolánk 2018. december 19-én tartotta hagyományos adventi vásárát és műsorát, melynek
első alkalommal adott otthont az új épületben található tornacsarnok és ebédlő.

Ezen a decemberi estén az ebédlő megtelt szebbnél szebb portékákkal. A vendégek
számtalan karácsonyi díszből, süteményből, apró ajándékból válogathattak, melyek mindegyi-
két diákok és iskolánk dolgozói készítették. 

Takácsné Tóth Noémi igazgatónő köszöntő szavait követően 17 órától vette kezdetét a
gyerekek igazán színes műsora. Elsőként az énekkar előadásában hallgathattunk meg néhány
karácsonyi éneket, amelyeket Kunsági-Nehlich Zita tanárnő tanított be, majd Auer Sára, Szopkó
Lívia és Zápori-Regenhart Katalin örvendeztetett meg minket fuvolajátékával, Mikló Csogor
pedig trombitán adta elő Barnes egy darabját. 

Ezt követően Kovács Jolán 5. osztályos tanuló szavalta el Angelus Silesius Emberré lett az
Úr című versét, amely után a 4. a osztálytól hallgathattuk meg A zene az kell című dalt. 

Az este az 1.a pásztorjátékával folytatódott, amelyet Zsók Csilla tanítónő tanított be.
Kis elsőseink nagy izgalommal készültek szereplésükre, és igazán jól megállták a helyüket a
több száz néző előtt. 

Az est zárásaként először a 3.a osztályos tanulók furulyajátékát hallgathattuk meg, me-
lyet Pozsonyi Béláné tanítónő tanított be, végezetül a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
néptánccsoportjának bemutatóját csodálhattuk meg. 

Ezzel az igazán hangulatos kis műsorcsokorral kívánt Iskolánk áldott ünnepeket minden
jelenlévőnek.   

Harmat Luca tanárnő



Iskolanyitogató foglalkozások

Idei tanévünk immáron harmadszor nyitotta meg kapuit a leendő első osztályosok előtt. A
lelkes óvodások és szüleik még kissé bátortalanul közeledtek a tantermek felé, de a kezdeti

közös játékkal sikerült az izgalmakat csökkenteni.
A foglalkozásokat idén is háromszor, alkalmanként 4 helyszínen, 8-10 pedagógus se-

gítségével tartottuk meg. Első foglalkozásunkra december 8-án került sor. Mikulásváró játékos
iskola-előkészítőnk minden állomásán az aktualitásnak megfelelő feladatokkal vártuk a gye-
rekeket. A tornateremben akadálypályán vezettük végig a gyerekeket, majd karácsonyi díszeket
készítettünk, mesét hallgathattak a gyerekek, valamint játékos matematikai fejtörőkkel is vártuk
az óvodás csoportokat. A napunk végén a Mikulás is meglátogatott bennünket, ahol a gyerekek
már bátran énekeltek és verseltek neki. 

A második alkalomra 2019. január 12-én került sor a tél jegyében. A gyerekek kezdeti
izgalmát egy kis tánccal oldottuk, elkezdődtek a foglalkozások. Hóembert készítettünk, nép-
szokásokkal ismerkedtünk, interaktív táblánál tevékenykedtünk, s végül azt is megmutatták a
leendő elsősök, milyen ügyesen játszanak labdával a tornateremben.

A farsang jegyében zajlott 2019. február 9-én a harmadik, egyben utolsó iskolanyitogató
foglalkozásunk. Több, mint 60 érdeklődő gyermek jött el ezen a napon is. A nap témája a far-
sang volt. Ehhez kapcsolódóan kézműveskedtünk, játékos fejtörőket játszottunk, gitáros-dalos
foglalkozáson vettünk részt, valamint népi gyermekjátékokat tanulhattak a gyerekek. 

Amíg a gyerekek ismerkedtek az új környezettel, addig szüleik Takácsné Tóth Noémi
igazgatónő vezetésével átmehettek az új épületszárnyba, ahol megismerkedhettek oktató-ne-
velő munkánkkal, valamint választ kaphattak kérdéseikre, egyben segítséget, gyakorlati taná-
csokat a gyermekek sikeres iskolakezdéséhez.

Tóbiásné Gyimesi Anita, igazgatóhelyettes
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Farsangi hangulatban

Idén február 27. és március 1. között tartottuk hagyományos farsangi bálunkat a torna-
teremben.

„Szóljon zene síppal, dobbal,
Fusson a tél vándorbottal!
Jöjjön tavasz hívó szóra,

Házunk előtt nyíljon rózsa!
Aki itt van, mind erre vár,

Kezdődjék már a karnevál!”

Délután három órára a vidám gyereksereg és az érdeklődő szülők, nagyszülők elfoglal-
ták az iskola tornatermét. Ezzel kezdetét vette a farsangi ünnepség.

A csoportos táncok a betanító kollégák kreativitásáról árulkodtak, igazán ötletes és vál-
tozatos koreográfiákat láthattunk. A táncokat követően kezdetét vette a tombolasorsolás. Min-
denki izgatottan szorongatta szelvényeit, majd hangos éljenzések közepette gazdára talált a
rengeteg ajándék és a fődíjak, a torták. A fergeteges délután záróakkordjaként következett a
tánc, az igazi mulatság, ahol a gyerekek már tét nélkül, boldogan és kipirult arccal mulathatták
át a délutánt. Csillogó szemek, kipirult arcok, móka, kacagás! 

Ezen a vidám délutánon gyerek és felnőtt egyaránt pompásan szórakozott, mindenki
nagyon jól érezte magát.

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes



Alapítványi bál

2019. március 2-án ismét megrendezésre került a Szent Imre Alapítvány által szervezett bál.
A rendezvényt Takácsné Tóth Noémi, a Marianum iskola igazgatónője nyitotta meg. Be-

szédében örömét fejezte ki, hogy egyre népesebb, egyre összetartóbb a Marianum-család. Ki-
emelte, hogy idén más helyszínen, az új tornacsarnokban tartották ezt a jeles eseményt, ezért
is szerepelt „épület-avató bál” a meghívókon. Elmondta, hogy az idei alapítványi bálnak az
apropója, a jótékonysági célja a régi tornaterem felújítása.

Az igazgatónő beszéde után következett a nyolcadik évfolyamosaink keringője, mely
nyolcéves összetartozásuk egyik legszebb bizonyítéka volt. A koreográfiát készítette és a táncot
betanította Roxinné Horváth Hajnalka, a 4.b osztály tanítója, dráma-pedagógusa.

A diákok táncát a szülők és pedagógusok kamarakórusa követte, melynek vezetője Hal-
mágyi Judit. Nagy sikerrel énekelték Will Geisler Zenekari quodlibet című művét.

18:30-tól ünnepélyesen megterített asztaloknál sok-sok ínycsiklandó étel várta a kedves
vendégeket. A vacsora után musical válogatást hallhattak a jelenlévők a Madách Színház mű-
vészeinek előadásában. Fellépett: Ladinek Judit, Sáfár Mónika, Egyházi Géza és Weil Róbert.
Az este folyamán Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Ka-
rának dékánja tartott borkóstolót és borbemutatót.

Ezt követte a tombola show, melyen sok értékes nyereménynek örülhettek a vendégek.
A programok alatt gyertyafényes teázó és sajtkóstoló várta folyamatosan az érdeklődőket. Az
este jó hangulatáról, a talpalávaló zenéről a Fantázia tánczenekar gondoskodott. Az est ház-
igazdája Weil Róbert volt.

Bízunk benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és jövőre is megtisztel jelenlé-
tével.

Szabóné Puzsier Katalin tanítónő
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Erdélyi keresztény értékek nyomában
Határtalanul! program 2019. április 10-13.

A Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 
7. évfolyamának tanulmányi kirándulása Erdélyben

2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul program, hetedi-
keseknek pályázatára, Erdélyi keresztény értékek címmel iskolánk a Marianum sikeresen

pályázott.
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, a szomszédos or-

szágok magyarlakta területeinek megismerése. Ennek keretében iskolánk hetedik évfolyama
az állam támogatásával tanulmányi kiránduláson vett részt Románia magyarlakta területén
Erdélyben.

2019. április 10-én indultunk, s utunk első állomásán, Nagyváradon a Szent László szé-
kesegyházat és Kanonoksort tekintettük meg. A nagyváradi katolikusok „legszentebb” tárgyait
– köztük Szent László hermáját – a székesegyház galériájában kialakított állandó tárlat mutatja
be. Ezt követően az 582 méter magasságban található Király-hágónál álltunk meg. Napunk
utolsó állomása Erdély történelmi központja Kolozsvár számos műemléke közül a legneveze-
tesebbek: a Szent Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás szobrával, a Bánffy-palota,
Bolyai Tudományegyetem. Kolozsvár történelmi temetőkertjében a Házsongárdi temetőben
is látogatást tettünk. Végül a volt Marianum leánygimnázium épületének megtekintésével zár-
tuk a napot. Ezen a napon már csak a Magyarfenesi szállások elfoglalása várt ránk. A csalá-
doknál, akiknél megpihenhettünk, még inkább bepillantást tehettünk az itt élő honfitársaink
életébe, mindennapjaiba, erősítve ezzel kötődésünket. 



Másnap 2019. április 11-én újra útra keltünk. Elsőként Nagyenyeden a vártemplomot
és a Bethlen Gábor Kollégiumot néztük meg. Az 1849. január 8-a és 17-e között ártatlanul le-
gyilkolt 800 enyedi magyar emléktáblájánál megemlékeztünk a hősökről. Második napunk
utolsó programja Gyulafehérvár volt, ahol a Szent Mihály érseki székesegyházban tettünk lá-
togatást. Itt találhatók a Hunyadiak sírjai; s ide temették Márton Áront, az erdélyi katolikus
egyház püspökét is, valamint Bethlen Gábor erdélyi fejedelem is talált örök nyugalomra. Cser-
nakeresztúron, a családoknál, akiknél megszállhattunk ismételten megtapasztalhattuk külhoni
testvéreink vendégszeretetét.

Utunk harmadik napján 2019. április 12-én Vajdahunyadon Erdély talán legimpozán-
sabb és legszebben megmaradt gótikus várkastélyát jártuk be. Ezután Déván a Szent Ferenc
Alapítvány gyermekotthonába látogattunk. Itt egy kislány mesélt a mindenapjukról, az „árva-
házi” életről. Ezután az otthon lakói által készített portékákból vásárolhattunk, majd átadtuk
ajándékainkat, adományainkat. Az épület előtt több gyermekkel is találkoztunk, akikkel szóba
elegyedtünk. Velük való beszélgetés során gyermekeink megtapasztalhatták, milyen jó a bajba
jutott embereken segíteni, s ők milyen hálás szívvel gondolnak segítőikre. Végül Déva várának
felfedezése következett. Péntek lévén, este a szállásunk helyén, Csernakeresztúron a helyi fia-
talsággal keresztúton emlékeztünk Jézus Krisztus keresztútjára, majd szentmisén vettünk rész,
erősítve közös kultúránk, összetartozásuk érzését.

Kirándulásunk negyedik napján 2019. április 13-án a Bánságban fekvő Temesvárra ve-
zetett utunk. A városnéző séta során megfigyelhettük, hogy a Dóm teret barokk épületek sze-
gélyezik. A tér keleti oldalán található az alacsony tornyú római katolikus székesegyház,
közepén pedig a Szentháromság-szobor magasodik. Utazásunk utolsó állomásán, Aradon az
„aradi 13 vértanú” emlékművénél koszorúztunk és emlékeztünk meg vértanúinkról, a 12 ma-
gyar tábornokról és egy ezredesről, akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése
után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek.

Erdélyi kirándulásunkról mindannyian rengeteg 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.

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes
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Fenntarthatósági témahét

Iskolánk az idei tanévben a fenntarthatósági témahét programsorozatához csatlakozott,
amely március 18–22. között került megrendezésre. Az 1.a osztály játékos tornaóra kereté-

ben a fák átölelésével köszöntötte a tavaszt. Majd „testükkel” a „víz” szót formálták meg. Kör-
nyezetismeret órájuk e heti két legfontosabb gondolata a „Ne szemetelj!” és a „Takarékoskodj!”
volt. 

Zsók Csilla, az 1.a osztályfőnöke

Az 1.b osztály minden tantárgyból legalább egy órát ennek a kérdésnek a megismeré-
sével töltött. Olvasásórán megbeszélték Földünk vízkészletének arányait. Ezek után feldolgoz-
ták Benedek Elek gyűjtésében a Tisza keletkezéséről szóló legendát. Írásórán a szelektív
hulladékgyűjtésről beszélgettek. Matematikaórán olyan szöveges feladatokat oldottunk meg,
beszéltünk át, mely témájában felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra. 

Szabóné Puzsier Katalin, az 1.b osztályfőnöke

A héten kiemelt figyelmet szenteltek a víznek a másodikosok is. Foglalkoztak a tenge-
rekben élő veszélyeztetett állatokkal. Megismerkedtünk a Balaton legendájával. Kék pólóba
öltözve megpróbálták kirakni a víz szót. Sipos Eszter 5. osztályos tanuló az „Újrapapír” gon-
dolataival lepte meg őket egy érdekes előadás keretében.

Némethné Annus Krisztina, a 2.a osztályfőnöke

A 2.b osztály központi gondolatkörében szintén a víz köszönt vissza. Meséhez kapcso-
lódóan keresztrejtvényt fejtettek, igaz-hamis állításokat fogalmaztak meg, közmondásokat
gyűjtöttek. Játékos ujjgyakorlatokkal megjelenítették az időjárás elemeit. Körjátékot játszot-
tak. A témánkhoz kapcsolódóan dalokat gyűjtöttünk, melyeket a hét folyamán több alkalom-
mal el is énekeltek.   

Bretusné Baráth Lilla, a 2.b osztályfőnöke



Olvasásórán a „Kék bolygó” című olvasmány kapcsán a Földünk védelméről, tisztán
tartásáról beszélgettek. Földgömböt tanulmányoztak. Példákat gyűjtöttek a víztakarékosság
módjaira. Rajzórán az madarak védelméről beszélgettek, festettek. Gólyát készítettek mon-
tázs technikával. 

Pozsonyi Béláné, a 3.a osztályfőnöke

A 3.b osztály a héten minden tantárgy keretén belül foglalkozott Földünk védelmével.
Olvasásórán Bálint Mariann: Hulladék Históriák - Klímanó történetek c. könyvét dolgozták fel.
Lelkes diákok verset is írtak a Klímanókhoz. Technikaórán műanyag kupakokból készítettek
képeket, végül társasjáték táblát készítettek kidobásra szánt csomagolópapírból. Nyelvtanórán
megnéztek egy ismeretterjesztő rövidfilmet a Bihari hulladékgazdálkodási rendszerről. Test-
nevelésórán kupakgyűjtő versenyt rendeztek, PET palack tekét játszottak.

Rónainé Bodnár Judit, a 3.b osztályfőnöke

A 3.c osztályban a víz, mint életfeltétel került középpontba. Megismerkedtek a víz halmaz-
állapotaival, a halmazállapot változásokkal. Megbeszélték, hogy a víz életfeltétel, és élettér az élő-
lények számára. Különböző vizeket (csap-, ásvány-, termál-, és esővizet) vizsgáltuk zavarosság,
szín, szag, íz szempontjából. Megfigyelték a vizek, vízpartok élővilágát. Tablót készítettek a víz-
partok élővilágáról. Végezetül „akváriumot” készítettünk origami aranyhalak hajtogatásával.

Fülöp-Pusztai Pupos Miklós, a 3.c osztályfőnöke

A 4. évfolyam együtt gondolkodott. A tanítási óráiba építve igyekezett kicsit környe-
zettudatosabban gondolkodni. Matematikaórán a vizeink védelmében, míg fogalmazásórán
az erdők védelmében igyekeztek tevékenykedni. Az olvasásórát pedig játékos olvasógyakor-
latokkal tarkították. Csoportmunkában dolgoztak. Feleletválasztásos kérdőívet töltöttek ki a
környezetvédelemmel, víz védelmével, takarékoskodással kapcsolatban. Csoportonként tablót
készítettünk, melyek témája a víz volt.

Tóbiásné Gyimesi Anita, a 4.a és Roxinné Horváth Hajnalka, a 4.b osztályfőnökei

A föld elég mindannyiunk szükségleteire, de nem elég mindannyiunk mohóságára.
Ennek a gondolatnak a jegyében tartott Sipos Eszter 5.a osztályos tanuló előadást a papír új-
rahasznosításáról. Megmutatta az újrapapírból készült füzeteket, dossziékat, csomagolóanya-
gokat. Megismerkedtünk az ökológiai lábnyom fogalmával. Technikaórán a szemét
újrahasznosításával foglalkoztak, majd különböző „hangadó” eszközöket készítettek belőle.

Muskovits Zoltánné, az 5.a osztályfőnöke

A Fenntarthatósági Témahetet az 5.b osztályban a Nézz szembe a szemeteddel! téma köré
csoportosítottuk. A tantárgyi koncentrációt kihasználva több órán is hulladékkal kapcsolatos
feladatokat oldottak meg. Technikaórán csoportmunkában megismerték az egyes hulladékfaj-
ták káros hatásait, illetve a velük kapcsolatos környezetkímélő magatartásmódokat. Az újra-
hasznosítást is kipróbálták, amikor egyszerű hangszereket készítettek különféle anyagokból.

Pintér Krisztina, az 5.b osztályfőnöke
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A 6. évfolyam a témahét keretében Szigetmonostorra látogatott, ahol a IV. ÖKO-Sziget
programon vett részt. Az idei év fő témaköre az energiagazdálkodás volt. A megújuló ener-

gia tanösvényen hallhattak érdekes előadásokat, megtekintették házi készítésű, energiataka-
rékos berendezéseket. Megismerték az Életrevaló Öko-Gyerektábor részleteit, eszközeit.

Harmat Luca és Kovács Mónika, a 6.a és a 6.b osztályfőnöke

Március 20-án, szerdán a 7.a osztály a martonvásári Agroverzumba látogatott. Osz-
tályuk kíváncsian várta a múzeumlátogatást, mivel mi voltunk az első csoport, aki a tudomá-
nyos élményközpont tárlatát megtekinthette, de leginkább kipróbálhatta, hiszen egy interaktív
kiállítással volt dolgunk. Az intézmény vezetője  a fenntartható élelmiszertermelésről, biodi-
verzitásról, növénynemesítésről és a klímaváltozásról beszélt nekik.

Ruff Enikő, a 7.a osztályfőnöke

A víz világnapján a 7.b osztály az ófalusi  vízművekbe látogatott el. Bejárták a vízművek
területét, előadást hallgattak meg a fenntarthatóságról és a vízzel való takarékoskodásról.

Weil Adrienn, a 7.b osztályfőnöke

A 8. évfolyam filmet nézett az ökológiai lábnyomról. Az 5.a osztályból Sipos Eszter tar-
tott  előadást az újrahasznosított papírokról. Kiszámolták az ökológiai lábnyomunkat egy teszt
segítségével.

Dornbach Katalin, a 8.a osztályfőnöke

A fenntarthatósági témahéten a levegőszennyezés témakörével foglalkoztak csoport-
munka keretében. Egy kisfilmet tekintettek meg a légszennyezés okairól és élettani hatásairól.
A csapatok hét kérdésből álló feladatlapot kaptak, melyeket együtt dolgoztak ki a film alapján.
Forgalmat számláltak táblázat segítségével az iskolához közeli utcákon. A kapott eredményeket
elemeztük és javaslatokat fogalmaztunk meg a légszennyezés csökkentésére.

Gelencsér Gábor, a 8.b osztályfőnöke

Biodiverzitás kiállítás
A fenntarthatóság témahetén belül Biodiverzitás kiállítás megrendezésére is sor került

iskolánkban. Ennek keretében megmutattuk, hogy a biológiai sokféleséget mely tényezők ve-
szélyeztetik. Megemlítettük, hogy ezek között vannak természetes okok, mint például a rend-
szeresen visszatérő jégkorszakok. A mesterséges, emberi tevékenység által kiváltott okok között
említendő az élőhelyek elpusztítása, amely lehet erdőirtás, beépítés, túlhalászat, mezőgazdasági
termelésbe való bevonás, vagy különféle ipari tevékenységek és ezekkel összefüggő szennyezés,
klímaváltozás. Megmutattuk, melyek a biodiverzitás csökkenésének következményei, miért
fontos a biológiai sokféleség megőrzése, mit tehetünk ennek megőrzésére.

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes
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Gyereknapi sportnap

Az idei tanévre tervezett sportnapot az őszi elhúzódó építkezés elsodorta. Gyermeknapi
rendezvényünk pedig iskolai szinten eddig még nem volt. Ezért aztán a kilencedik osztály

diákjai gondoltak egyet: szervezzünk sportnapot az általános iskolásoknak – ezzel pótoljuk
az elmaradt őszi alkalmat, és egyben esetleg gyereknapi hagyományt is teremtünk! 

Az ötlet kipattanását gondos tervezés, előkészítés, majd tettek követték. Május 24-én,
pénteken délelőtt az alsó tagozatos diákok – az egyes évfolyamok egymást váltva – a gimna-
zisták irányításával önfeledten vetélkedtek sorversenyeken, kötélhúzásban és kidobósban az
új épület sportudvarán. Látva őket nehéz volt eldönteni, ki élvezi jobban a játékot: a kicsik
vagy a nagyok. : ) 

A mostani első alkalmat, reméljük, továbbiak követik majd. Jövőre a gimnazisták újabb
belépő évfolyammal erősödve a teljes általános iskolával „elbírhatnak”, és nemcsak az alsó,
hanem akár a felső tagozatot is meglephetik gyermeknap alkalmából.

Reményi Lászlóné Somlai Judit, a 9.a osztályfőnöke
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Ballagás
Takácsné Tóth Noémi igazgatónő ünnepi beszéde:

Kedves nyolcadikos diákok!
Életetek egyik legfontosabb pillanatához érkeztetek. Elvégeztétek az általános iskolát.

Ahogy az élet majd egyre bölcsebbé tesz benneteket, rájöttök, hogy a későbbi nagy feladatok-
hoz képest, milyen aprók gyermekkorotok pillanatai. Mégis azt mondom, hogy ne kicsinyeljük
le ezt a mai eseményt. Hiszen ebben a nyolc évben olyan barátok és nevelők között lehettetek,
akik későbbi éveitekben is példaképeitek lesznek. 

Korzenszky Richárd bencés szerzetes atyától hallottam a következő történetet: két szer-
zetes azt olvasta egyszer egy régi könyvben, hogy a világ végén van egy hely, ahol Ég és Föld
találkozik. Elhatározták, hogy megkeresik azt a helyet. Van ott egy ajtó, így olvasták, – csak
be kell kopogni rajta, és máris az Istennél van az ember. Végigjárták a világot, kiálltak számtalan
veszélyt, találkoztak számtalan kísértéssel, de ők kitartottak. Végül megtalálták az ajtót! Szív-
szorongva várták, mi fog történni, ha belépnek. Amikor benyitottak, döbbenten tapasztalták,
hogy otthon találták magukat, saját kolostori cellájukban. Ekkor megértették, hogy az a hely,
ahol Ég és Föld találkozik, itt van ezen a Földön, ott, ahová Isten állított minket!       

Most, nyolcadik osztály végén vannak, akik itt maradnak a megszokott, ismert környe-
zetben. Számukra is tartogat azért újdonságokat a Marianum: a gimnázium épülete, új tante-
rem, részben új tanárok! Sok új feladat, sok új program, lehetőség!

Vannak, akik más középiskolában folytatják a tanulmányaikat. Ők úgy gondolják, ott
majd nagyobb szabadság vár rájuk! 
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Akárhogy is döntöttetek, ne feledjétek, csak akkor lesztek boldogok, ha önmagatokkal
békében vagytok, és emelt fővel tudtok tükörbe nézni. Ne másoknak akarjatok megfelelni:
csak magatoknak és Istennek! Akár a Marianumban, akár másutt, a lényeg ugyanaz marad:
önmagatok előtt kell becsülettel megállni. Azt a helyet kell megtalálnotok, ahová Isten szánt
benneteket! Maradjatok meg Istent kereső és felebarátaikat szerető fiataloknak!

Raktározzátok el gondosan az együtt megélt élményeket, pillanatokat! 
Ez itt most nem a búcsú pillanata. Nem búcsúzunk, hiszen vannak, akik maradnak,

akik pedig máshol tanulnak tovább, őket mindig örömmel visszavárjuk és úgy fogunk rájuk
tekinteni, mint a Marianum-család távol levő tagjaira! Ők is bármikor visszajöhetnek beszá-
molni, vagy tanácsot kérni, vagy csak egyszerűen marianumos levegőt szívni!

Isten áldjon benneteket, és őrizzen meg titeket!



Megemlékezések 
Október 6-ai megemlékezés

2018. október 5-én Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, valamint 11 tábornok és két
ezredes emléke előtt tisztelegtünk. A magyar vértanúk végtelen sorából ezen a napon az aradi
tizenháromra, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc leverése utáni osztrák meg-
torlás számunkra egyik legszomorúbb eseményéről emlékeztünk az ötödik és a hetedik évfo-
lyam ünnepi műsorával.

Október 23-ai megemlékezés
Iskolánkban 2018. október 19-én ünnepi hangulatban gyűltünk össze a tornateremben,

ahol megemlékeztünk 1956 hőseiről, országunk sorsfordító eseményéről. 
A 8-9. évfolyam lelkesen készült Reményi Lászlóné Somlai Judit, Dornbach Katalin és

Gelencsér Gábor osztályfőnökök vezetésével, hogy méltóképpen adják át a többi évfolyamnak
a történtek jelentőségét, nagyszerűségét; példaként állítva a forradalmár ifjakat a mai diákok
elé.

Október 23-án az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen
akárhogy! Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai el-
hurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből.

E gondolatok köré épült nyolcadik és kilencedik évfolyamos tanulóink megemlékezése,
mellyel korabeli hangulatot teremtettek. Így az iskola többi tanulója is beleképzelhette magát
az akkori diákság helyzetébe, beleélhette magát forradalmi lelkületébe.
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Március 15-ei megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának emlékére – mely nap min-

den korban a magyar szabadság szimbóluma – március 14-én az általános iskola 4. évfolyamos
diákjai adtak ünnepi műsort az iskola tornacsarnokában felállított színpadon. 

Minden egyes évszám mindmegannyi kopjafa a nemzet tudatában. Mérföldkövek, ame-
lyek biztos támpontot jelentenek, amelybe a nemzet megkapaszkodhat. Az évszámok, így
1848-49 és a hozzá kötődő történelmi események olyanok, mint a szőlő mellé állított karók:
megtartják a mélyről táplálkozó fiatal hajtásokat, hogy bő termést hozzanak. 



Nemzeti összetartozás napja
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójának emlékére, a magyarság

egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a ma-
gyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra
emlékezve, az általános iskola 6. évfolyamos diákjai ünnepi műsorral készültek az iskola tor-
nacsarnokában.

A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén:
Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonos-
ságának meghatározó eleme”.

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes
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Egyházmegyei hittanverseny

Iskolánk ebben a tanévben is a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus
Kongresszusra való felkészülés jegyében rendezett hittanversenyt három kategóriában „Min-

den forrásom belőled fakad II.” címmel, amelyre Egyházmegyénk kilenc iskolája fogadta el a
meghívást. Ezen a versenyen az „Eucharisztia, mint áldozat” szentírási előképeire és megvaló-
sulására irányult a figyelmünk.

A 3-4. osztályosok rajz kategóriában indulhattak, tőlük tetszőleges technikával elkészí-
tett alkotásokat kértünk. Három szentírási részlet közül választhattak, Ábrahám, Illés vagy Za-
kariás áldozatát ábrázolhatták. Igen nehéz dolga volt a zsűrinek ebben az évben is, a 170
pályamű között nagyon színvonalas munkák közül kellett kiválasztaniuk a legszebbeket.

Az 5-6. osztályosoktól „Én láttam mindent” címmel beszámolót kértünk, amelyben
szemtanúként írhattak arról, hogy milyen lehetett Ábrahám, Illés vagy Zakariás áldozatánál
jelen 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 gyors gondolkodásukat. 

Ferenc atya zárszavában kiemelte, hogy reményeink szerint ez a vetélkedő is hozzájárult
ahhoz, hogy lélekben jól fel tudjunk készülni a jövő évben megrendezésre kerülő Eucharisz-
tikus Kongresszus méltó megünneplésére.

Dornbach Katalin, hitoktató
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Egyházmegyei földrajzverseny

Iskolánk, a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium ver-
senyt hirdetett földrajzból 2019. március 22-re, amelyre az Egyházmegye iskoláiból jelent-

kezhettek 7. és 8. osztályos tanulók.
Földrajzversenyünk célja hazánk és tágabb környezetünk megismerése volt, a világ föld-

rajzos szemmel. Megmérettetésünk két fordulóból állt: az elsőben egy feladatlapot kellett ki-
tölteni, amely bejárta Földgolyónkat, ellátogatott Amerikába, Európába, Magyarországra. A
második fordulóban a Magyar Földrajzi Múzeumba látogattunk el, ahol Mácsai Anetta, a Mú-
zeum igazgatóhelyettese Amerikában jártunk címmel, interaktív feladatokkal készült. Ez a té-
makör az Amerikában járt magyar utazókkal, felfedezőkkel foglalkozott. Itt 6 különböző feladat
teljesítése során kellett bizonyítani tudásukat, képességeiket, rátermettségüket az iskolák csa-
patainak. Versenyünket végül egy rövid tárlatvezetéssel és eredményhirdetéssel zártuk.

Számunkra ezeknek a versenyeknek nemcsak a tudás bővítése, ismeretszerzés a célja,
hanem az iskoláink közötti kapocs erősítése, a közösségépítés. Fontos, hogy iskoláink tanárai,
gyermekei megismerjék egymást, képesek legyenek az együttműködésre, a tudásmegosztásra,
s mindezeken keresztül a fejlődésre.

Remélem, hogy mindenki egy kis győzelemmel, tudással, de legfőképpen sok-sok
örömmel fejezte be versenyünket, s valami aprócska többlettel távozott, mint amikor megér-
kezett.

A csapatok derekasan küzdöttek és remekül megállták helyüket. Nagyon szép eredmé-
nyek születtek és természetesen senki nem ment haza üres kézzel.

Pálfi Marianna, igazgatóhelyettes
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Auer Tamás László
Bakó Gábor
Bertalan Regina
Bors Eszter Veronika
Bretusné Baráth Lilla Éva
Dornbach Katalin
Englert István
Farkas László Frigyesné
Feczkó Andrásné
Fraknói Emese
Frank Tiborné
Fucskó Andrásné
Fülöp-Pusztai Pupos Miklós
Gaálné Juhász Anikó
Gelencsér Gábor Bálint
Halmágyi Judit
Harmat Luca Mária
Hímerné Góra Edit
Kelecsényi Zsóka
Kerényi Gergő Károly
Kovács Mónika
Kőhalmi Orsolya
Kunsági-Nehlich Zita

Lakatosné Vitéz Katalin
Lendvai Brigitta
Májné Monostory Luca
Muskovits Zoltánné 
Nádasyné Poszmik Judit
Nagy-Kanászné Jávori Mária
Némethné Annus Krisztina
Pintér Krisztina
Pokorny Éva
Pozsonyi Béláné
Reményi Lászlóné Somlai Judit
Rimóczi Györgyi
Rónainé Bodnár Judit
Roxinné Horváth Hajnalka
Ruff Enikő
Szabóné Puzsier Katalin
Szamosvölgyi Máté László
Szépfalvi Attila
Takácsné Kádas Tímea
Tölgyesi Ottóné
Weil Adrienn Dorina
Zsók Csilla

A Marianum Általános Iskola dolgozói
a 2018–2019-es 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
Bócsa Józsefné
Czigányik Antalné
Fedinecz Pál
Grozdics Zoltán
Juhász Eszter
Kiss Gyuláné
Kolter Krisztina
Lele Józsefné

Marofka Ágoston Pálné
Mészáros Krisztina
Nagy Ágnes
Németh Istvánné
Szabó Miklósné
Takács Attila
Takács-Bánfay Mónika
Vajdics Imre
Vajdicsné Engler Andrea Julia

Technikai dolgozók

A Marianum nevelőtestülete
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1.a
Osztályfőnök: Zsók Csilla

Napközis nevelő: Gaálné Juhász Anikó

Badics Tamás
Bar Nina Alexandra
Bartha Noémi
Bolvári Bianka
Csonka Hanna
Csurgay Róza Katalin
Dombai Rita
Dudás Zsigmond
Farkas Bendegúz
Fazekas Petra
Gelencsér Emma Mária
Gibizer Miklós Márk   
Halmágyi Zsombor
Hermann Noémi
Horváth Barnabás Hunor

Horváth Kinga Judit
Horváth Simon
Korcsog Janka Jázmin
Lakner Anna
Nyutali Márk
Paróczai Borbála
Pőtyő Tamás Csongor
Rihó Zoé Anna
Roxin Botond Regő
Szabó Gellért
Szabó Nándor
Tormássy Endre
Tóth László Balázs
Weil Adél Virág
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1.b
Osztályfőnök: Szabóné Puzsier Katalin

Napközis nevelő: Halmágyi Judit

André Boglárka
Árvay Lujza Petra
Bar Petra Melinda
Czinke Botond
Dénes Zoltán
Dobos Maja
Erős Panka
Fábián Gréta
Gergely Márton
Hadar Lili Mária
Horváth Áron
Horváth Fanni
Juhász Fanni
Király Kolos
Kovács Lili

Kozma Attila
Kőszegi Kevin
Kulik Zsolt
Nyári Emese Anita
Palicz Milán
Perlaki Márk
Póka Bendegúz István
Simon Domonkos Örs
Szabó Angéla
Szabó Levente 
Szidonya Zalán
Takács Attila Dominik
Tóth Enikő
Vincze Bianka Klaudia
Zápori-Regenhart Vilmos
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2.a
Osztályfőnök: Némethné Annus Krisztina
Napközis nevelő: Farkas László Frigyesné

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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2.b
Osztályfőnök: Bretusné Baráth Lilla
Napközis nevelő: Hímerné Góra Edit

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

Megyeri Lili Kata
Mikó Máté
Nagy Máté
Pál Petra
Póth Ádám
Sasvári Erzsébet
Sike Sarolta
üdi Norina
Szeder Benedek
Szkenderovics Léna Alíz
Takács Máté András
Tényi Ákos
Újhelyi Máté
Vigh Borbála
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3.a
Osztályfőnök: Pozsonyi Béláné

Napközis nevelő: Lendvai Brigitta

Csonka Blanka
Fabinyi Huba
Fodróczy Blanka
Gévai Panni
Havasi Donát
Horváth Balázs Áron
Károly Szille
Király Lilla
Kun Benedek
Lichtblau Norbert
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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3.b
Osztályfőnök: Rónainé Bodnár Judit
Napközis nevelő: Szamosvölgyi Máté

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

Kovács Villő Veronika
Kőszegi Nikoletta
Kunfalvi Júlia
Lődi Boglárka
Márton Letti
Miklós Ramóna
Molnár Luca
Nyári Anna       
Pitter Klára Anna
Sasvári Borbála Julianna
Simon Mátyás Botond
Szloszjár Lilla Róza
Varga Dorina Alexa
Wolf Ágoston
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3.c
Osztályfőnök: Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

Napközis nevelő: Rimóczi Györgyi

Bánfi Máté
Bartalis Hunor
Bócsa Liliána
Bojszkó Bence
Cser Szonja
Dull Anasztázia
Fehér Máté
Fejtli Bence Krisztián
Frank Borisz
Gál Botond
Gremsperger Emili Anna
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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4.a
Osztályfőnök: Tóbiásné Gyimesi Anita

Napközis nevelő: Pokorny Éva

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

Németi Péter
Palaga Szonja
Papp Balázs Benedek
Pataki Zselyke
Pesti Flóra Viktória
Pup Jázmin Zsuzsa
Reistetter Tamás
Sipos Emese
Szijjártó Balázs
Tarján Benjámin
Tóth Regina
Vörös Ábel Bendegúz
Vörös Boglárka Sára
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4.b
Osztályfőnök: Roxinné Horváth Hajnalka

Napközis nevelő: Monostory Luca

André Nándor
André Dorottya
Bakos Lilla Mária
Bretus Zétény
Dénes Emília
Dobos Emma
Enzsöl Ervin Ede
Farkas Milán
Fekete Milán
Kalavé Tibor
Kovács Bertold
Kovács Maja Katalin

László Lázár
Molnár Márton
Póka Liliána
Sáry Sebestyén
Sasvári Áron
Sike Emőke
Széphalmi Ákos
Takács Bernadett
Trippon Vivien Barbara
Trizna Zsolt Alexander
Ungvári Zsombor Imre
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5.a
Osztályfőnök: Muskovits Zoltánné

Batu Borka Hanna
Fazekas Dóra
Fekete Bianka Klarissza
Havasi Benjámin
Horváth Bercel 
Horváth Lóránd Endre
Kiss-Móger Magdolna
Konkoly Boglárka
Kovács Jolán Bíborka
Kun Marcell
Lorx Dóra
Márton Elizabet

Mezei-Derczeni Hunor
Pataki Zalán
Pintér Eszter
Régenhart Ádám Bendegúz
Sipos Eszter Kinga
Sipos Zita Panka
Szabó Zita
Szopkó Lívia
Sztanu Petra
Varga Dorottya Daniéla
Wolf Júlia
Zsupanek-Osváth Attila
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5.b
Osztályfőnök: Pintér Krisztina

Adolf Boglárka Vivien
Auer Sára
Bánkuti Ábel Benedek
Béres Gergely
Bojté Viola
Csincsák Laura Panna
Csonka Liliána
Csurgay Melinda Erzsébet
Dávid Benedek
Estók Norina
Gere Laura
Hesz Diána Leila
Hónig Bernadett Amira
Horváth Ábel

Horváth Panna
Kálnai Bendegúz
Konráth Ábel
Kovács Levente
Mohácsi Panna
Nagy Csenge Anna
Nyárs Miklós Mátyás
Pipó Barbara Anna
Roxin Andor Zete
Újhelyi Fanni
Varga Alexandra
Zahorszki Lívia Lotti
Zápori-Regenhart Katalin
Zöldi Zétény Attila
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6.a
Osztályfőnök: Harmat Luca Mária

Bakos Dóra
Bató Boglárka
Bazsó György Gergely
Csaplár Gellért Antal
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
Tóbiás Dániel



84

6.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
Osváth Csilla
Osváth Tímea
Pálfi Dóra
Petrás Gergely 
Pitter Márton Ferenc 
Pulugor Kriszta Annamária
Stencinger Bánk István
Szeitl Emília Bíborka
Szidonya Szonja
Taky Viktória Zsófia
Traier Péter István
Tóth Tamara
Verbősy Hajnalka Dóra
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7.a
Osztályfőnök: 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
Lichtblau Alex
Mikló Csongor Kolos
Monostory Zsófia
Nagy Réka
Pup Katalin Júlia
Sonnevend Edit Bernadett
Szopkó Bálint
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7.b
Osztályfőnök: Weil Adrienn Dorina
Osztályfőnök helyettes: Auer Tamás

Czinke Sándor
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
Takács Veronika
Varró Bercel Imre
Wolf Máté Richárd
Zápori-Regenhart Dénes
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8.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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8.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
Pesti Benedek
Tót-Suszt Ádám
Traier Csaba Tamás
Vigh Panna
Zalavári Gergely
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9.a
Osztályfőnök: Reményi Lászlóné Somlai Judit

Balogh Hanna Dorina
Csalai-Kégl Patrícia Mária
Csalai-Kégl Sarolta Réka
Csillag Zsanett
Csonka Márk
Fekete Ádám Csaba
Glósz Hanna Dorottya
Harkai Márton
Jakabházy Marcell

Majer Ádám
Maurer Réka Erzsébet
Orbán Viktória Virág
Pesti Laura
Polgár Csongor
Pup Lili Kornélia
Rábai Dániel Márk
Trunecz-Papp Nicholas Benjamin
Vörös Erik
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A 2018/2019-es tanév tantárgyi 
versenyeinek eredményei

A magyar népmese napja
Alsószentiván, 2018.10.01.

A 3.a csapata (Károly Szille, Fabinyi Huba, Petrás Janka, Pintér Gábor Vilmos) I. he-
lyezést ért el.
A 3.b csapata (Erős Viola, Miklós Ramóna, Sasvári Borbála Júlianna, Varga Dorina Alexa)
III. helyezést ért el.

Területi kémia verseny (Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium)
Érd, 2018.11.09.

Szijártó Zoltán (8.a)  IV. helyezést ért el.

Egészséges életmód verseny (Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola) 
Érd, 2018.11.15.

8.a csapata (Petró Dorottya, Taky Teodóra Dominika, Tóth Evelin Kamilla, Walter Fanni)
III. helyezést ért el.

Környezetvédelem-természetvédelem verseny 
Mór, 2018.11.16.

Iskolánk csapata - Mayer Luca (8.b), Pacsuta Petra (7.b), Vígh Panna (8.b) III. helyezést ért
el.

Kreatív matematika verseny 
Bicske, 2018.11.21.

Iskolánk csapata - Nádasy Sarolta (6.a), Régenhart Bernadett Luca (7.b), Szijártó Zoltán
(8.a) Sztanu Petra (5.a) III. helyezést ért el.

Tankerületi német nyelvi verseny, Írásbeli forduló 
(Bolyai János Általános Iskola)

Érd, 2018.11.21.
Kiss-Móger Mihály (7.a) II. helyezést ért el.
Kapuvári Barnabás (7.a) III. helyezést ért el.
Csoknyai Zsófia (7.a) V. helyezést ért el.
Kőhalmi Zsófia (7.a) VI. helyezést ért el.
Tankó Réka Mária (8.a) VI. helyezést ért el.



Bolyai János területi matematika verseny (Bolyai János Általános Iskola)
Érd, 2018.12.03.

Osváth Tímea (6.b) III. helyezést ért el.
Mikló Csongor (7.a) III. helyezést ért el.
Szijártó Zoltán (8.a) V. helyezést ért el.

Bolyai Német Területi verseny (Bolyai János Általános Iskola)
Érd, 2019.02.06.

Kiss-Móger Mihály (7.a) II. helyezést ért el.
Kapuvári Barnabás (7.a) IV. helyezést ért el.
Csoknyai Zsófia (7.a) VIII. helyezést ért el.
Kőhalmi Zsófia (7.a) IX. helyezést ért el.
Tankó Réka (8.a) VII. helyezést ért el.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (Bolyai János Általános Iskola, 
Dél-Pest megyei körzet)  

Érd, 2019.02.22.
Petrás Janka (3.a) IX. helyezést ért el.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár által rendezett Versmondó verseny
Érd, 2019.03.06.

Dávid Erna (6.b) III. helyezést ért el.

Petőfi Sándor versmondó verseny (Batthyány Sportiskolai Általános Iskola)
Érd, 2019.03.13.

Pintér Gábor (3.a) I. helyezést ért el.

Tankerületi helyesírási verseny (Teleki Sámuel Általános Iskola)
Érd, 2019.03.25.

Dózsa Boglárka (2.b) III. helyezést ért el.

Tankerületi Német Nyelvi Verseny (Bolyai János Általános Iskola)
Érd, 2019.03.27.

Lorx Dóra (5.a) I. helyezést ért el.
Sztanu Petra (5.a) III. helyezést ért el.
Pataki Zalán (5.a) V. helyezést ért el.
Kovács Jolán Bíborka (5.a) VI. helyezést ért el.
Bakos Dóra (6.a) I. helyezést ért el.
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Tankerületi Angol Nyelvi Verseny (Bolyai János Általános Iskola) 
Érd, 2019.03.27.

Osváth Csilla (6.b) III. helyezést ért el.
Osváth Tímea (6.b) IV. helyezést ért el.

Német Nemzetiségi Iskolák Országos Versenye
Mány, 2019.03.27.

6.a csapata (Nádasy Réka Sarolta, Sztanu Zsófia)  II. helyezést ért el.

Bendegúz Tudásbajnokság – Angol haladó felsős kategória, 
Megyei írásbeli verseny, 2019.04.10.

Osváth Tímea (6.b) I. helyezést ért el.

Városi Szépolvasás Veseny (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium)
Érd, 2019.04.09.

Dombai Rita (1.a) II. helyezést ért el.
Szkenderovics Léna (2.b) III. helyezést ért el.

Bendegúz Tudásbajnokság – Angol haladó felsős kategória
Megyei írásbeli verseny, 2019.06.01

Osváth Tímea (6.b) I. helyezést ért el.

Egyházmegyei rajzverseny (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
Ráckeve, 2019.04.26.

Gremsperger Emília (3.c) I. helyezést ért el.
Pacsuta Petra (7.b) III. helyezést ért el.
Zápori-Regenhart Katalin (5.b) Különdíjban részesült

Érd Város Gyermek Rapid sakkverseny
Érd, 2019.04.26.

Havasi Donát (3.a) III. helyezést ért el.
Iskolánk összesítésben V. helyezést ért el.

Rendőr- és tűzoltónapi rajzpályázat
Érd, 2019.04.28.

Horváth Botond (3.b) I. helyezést ért el. és megkapta Ifjúsági Önkormányzat 
különdíját is.



Versmondó verseny - Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Érd, 2019.05.08.

Tóth Tamara (6.b) II. helyezést ért el

Érd, az én városom rajzpályázat
2019.05.

Dózsa Boglárka (3.b) Különdíjban részesült

Bendegúz Tudásbajnokság Angol haladó felsős kategória
2019.06.01

Osváth Tímes (6.b ) Országos döntőbe jutott

Duna kupa, egyházmegyei futball bajnokság, IV. korcsoport
Ráckeve, 2018.10.09.

8.b csapata III. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Gulyás Bálint, Csincsák Áron, Fodróczy Gellért, Mikó Márk, Pálfi Csongor,
Vadkerti Nándor, Zalaváry Gergely)

Diákolimpia FUTSAL, IV. korcsoport – körzeti döntő 
(Érdi Batthyány Sportiskola)

Érd, 2018.12.07.
A 8. évfolyam csapata III. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Csincsák Áron (8.b), Fodróczy Gellért (8.b), Gulyás Bálint (8.b), Mikó
Márk (8.b), Pálfi Csongor(8.b), Pesti Benedek (8.b), Traier Csaba (8.b), Vadkerti Nándor
(8.a), Zalaváry Gergely (8.b)

Diákolimpia LÁNY KÉZILABDA, III. korcsoport - Körzeti döntő (Aréna)
Érd, 2019.01.30.

Iskolánk csapata IV. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bató Boglárka (6.a), Bócsa Bianka (6.b), Feczkó Petra (6.a), Fehér Kinga
(6.b), Nagy Viktória (6.a), Pálfi Dóra (6.b), Pulugor Krisztina (6.b), Verbősi Hajnalka (6.b),
Sztanu Petra (5.a), Sztanu Zsófia (6.a), Zápori-Regenhart Katalin (5.b)

Diákolimpia Asztalitenisz „A" kategória – leány I-II. korcsoport Országos döntő
Karcag, 2019.02.17.

Lorx Dóra (5.a) III. helyezést ért el.
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Murau27 Dockyard - Szezonzáró bajnokság (Sí GS; U14-Fiú)
Murau (Ausztria), 2019.03.14.

Kubanek Botond (7.a) II. helyezést ért el.

KOSÁRPALÁNTA Bajnokság (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) –
III. forduló

Budapest, 2019.04.07.
Iskolánk csapata IV. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Balogh Nóra (2.a), Bánfi Máté (3.c), Bar Petra (1.b), Csonka Hanna (1.a),
Gelencsér Emma (1.a), Horváth Simon (1.a), Kovácsovics Zétény (2.b), Lődi Boglárka
(3.b), Miklós Ramóna (3.b), Szabó Gellért (1.a), Szabó Levente (1.b), Takács Attila (1.b),
Weil Adél (1.a),

Egyházmegyei Leány Kézilabda Kupa
Budakeszi, 2019.04.11.

Iskolánk csapata I. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bató Boglárka (6.a), ), Bócsa Bianka (6.b), Feczkó Petra (6.a),  Nádasy Sa-
rolta (6.a), Nagy Viktória (6.a), Sztanu Petra (5.a), Sztanu Zsófia (6.aPálfi Dóra(6.b), Ver-
bősy Hajnalka(6.b),

Nemzetközi úszóverseny
Pozsony, 2019.04.

Ángyán Máté (8.b) 4 arany, 1 ezüst érem

2018-2019. évi alpesi sí XVI. Magyar Kupa, U14 fiú kategória
2019.05.17.

Kubanek Botond (7.b)  II. helyezést ért el.
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Továbbtanulási felvételi névsor 2019., 8.a osztály
Név Iskola- Középiskola

típus
Király Flóra G Marianum
Kovács Bence Szg Roth Gyula Erdészeti, Faip., Kert. és Környvéd. 

Szakg. Szakk., Sopron
Kovács Katalin Borbála G Marianum
Kozárovics Dániel Szg Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola és 

Szakgimnázium
Magyari Zoltán Zsolt G Marianum
Petró Dorottya G Marianum
Szabó Lívia G Marianum
Szendrényi Norbert G Marianum
Szijártó Zoltán G Marianum
Taky Teodóra Dominika G Marianum
Tankó Réka Mária G Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, német
Tóth Evelin Kamilla            G Budai Nagy Antal Gimnázium, Bp., XXII.
Ürmös Barna Ferenc  Szg Érdi Kós Károly Szakgimn. és Szakköz., F04
Vadkerti Nándor G Marianum
Walter Fanni G Marianum
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Továbbtanulási felvételi névsor 2019., 8.b osztály
Név Iskola- Középiskola

típus
Ángyán Máté G Marianum
Bálint Martin Márk G Marianum
Bató Fruzsina G Marianum
Bohus Petra Nikolett G Marianum
Csincsák Áron G Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

Gimnázium - 0003
Dunai Barnabás SzG BGSzC Mechatronikai Szakgimnáziuma, 

villamosipari és elektronika
Fehér Márton Pál G Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Fenyvesi Zsófia G Marianum
Fodróczy Gellért G Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, biológia
Gulyás Bálint Szg Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki 

Szakgimnázium, Bp.
Jánosi Attila  Szg Érdi Kós Károly Szakgimn. és Szakköz., F02
Kertész Zsófia Viktória G Marianum
Mayer Luca Réka G Marianum
Mikó Márk G Marianum
Pálfi Csongor G Marianum
Pesti Benedek G Marianum
Tót-Suszt Ádám Szg BMSzC Bolyai János Műszaki Szakgimn. és 

Kollégium
Traier Csaba Tamás Szg Érdi Kós Károly Szakgimn. és Szakköz., F02
Vigh Panna G Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közg. Szakköz.

angol előkészítő
Zalavári Gergely Szg ÉSzC Százhalombattai Széchenyi I. Szakgimn. és 

Gimnázium 8004
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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 támogassák, 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.  


