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Az Egyház Krisztustól kapott 
feladata, hogy az embereket 

Isten felé vezesse, az üdvösség-
re segítse. Küldetése 2000 éve 
ugyanaz: hirdetni az evangéliu-
mot, vagyis kinyilvánítani az üd-
vösség örömhírét, és ezt minden 
embernél újra kell kezdenie. 
A katolikus nevelés alapja és kö-
zéppontja maga Krisztus, ugyan-
akkor a katolikus közoktatás tu-

datosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kibontakozásán 
munkálkodjék. Az Egyház azért hozta létre iskoláit, intézményeit, 
mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kiformá-
lására.
A katolikus iskola része az egyház üdvözítő küldetésének, különösen 
a hitre való nevelés területén. Az Egyház fölkínálja a maga nevelési 
elgondolását, sajátos módon részt vállal abban, hogy a fiatalok meg-
érjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcen-
dencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket 
körülvevő világot. 
Kedves Diákok! Tudnotok kell, hogy a keresztény hit az igazságot 
szolgálja, miközben korunk nél-
külözi a stabil értékrendet. Az 
egyházi oktatási intézményeink 
a krisztusi tanítás fényében felis-
merve az ember alapvető küldeté-
sét, az egészséges személyiség és 
a hit alapjait egyszerre kívánja át-
adni, mint alapvető emberi szük-
ségletet. 

Spányi Antal
megyéspüspök úr

Köszöntő
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Iskoláinkban a sze-
mélyiség keresztény 
szellemű formálásán 
túl, fontos az egyéni 
képességek kibonta-
koztatása. Tanárai-
tok arra törekszenek, 
hogy hitben elkötele-
zett, szellemileg felké-
szült, az igazság elő-
mozdítására érzékeny, 
a fejlődésre nyitott, 
önmagát és társait el-
fogadó emberré formáljanak Benneteket.
Kívánom, hogy az iskola minden diákja az Alma Mater-ben kapott 
nevelés alapján felnőtt, nagykorú kereszténnyé váljon, akinek meg-
alapozott hívő világnézete van, a hit fényében keres választ az élet-
ben felmerülő kérdésekre. Aki ismeri a Jézust követő keresztény élet 
követelményeit, élete megfelel Jézus tanításának, komolyan törek-
szik annak megvalósítására. Ismeri és felelősséggel vállalja feladata-
it, és legjobb lelkiismerete szerint cselekszik a világban.

Ez a nevelési példa lebegett az elmúlt huszonöt 
év során a Marianum Iskola vezetőségének és 
pedagógusainak szeme előtt és ez vezesse őket 
továbbra is, hogy a krisztusi tanítás fényében 
legjobb tudásuk szerint adhassák át ezt a szel-
lemiséget a felnövekvő generációk részére.
Ehhez kérem a Boldogságos Szent Szűznek, 
mint az iskola pártfogójának közben járását!

Főpásztori áldással!
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Emlékkönyvbe

A mai magyar egyház és társadalom 
életében kiemelkedő helye és szerepe 

van a katolikus oktatási intézményeknek. 
Talán nincs is olyan intézménye az egy-
háznak, amely annyira egységesen tud-
ja szolgálni a családok jelenét és jövőjét; 
amely olyan hatékonyan képes betölteni 
missziós küldetését, mint egy katolikus 
iskola. Az egyház és a táradalom aktuális 

élete mindig ott tükröződik az iskolában.
 A Marianum iskola 25 éve is erről tanúskodik. Mintegy két év-
tizede kísérhetem figyelemmel az iskola életét, és láthattam, hogyan 
újul meg minden nehézség közepette, hogyan fejlődik a kihívásokkal 
szembe nézve. Életem részévé lett az iskola adventi és nagyböjti lel-
ki napja, amikor bepillantást nyerhetek a lelki élet területére. Nagy 
öröm az évenkénti hittanversenyen való részvétel, amely sajátságos 
rangra emeli a katekézis lélek építését.
 Az épület formálódása fizikailag és lelkileg mindig a vezetősé-
gen múlik, mint ahogy az itt tanítók személye is. Köszönöm az iskola 
nővéreinek, igazgatóinak és püspöki biztosának, hogy irányt és életet 
tudtak és tudnak adni az intézménynek. Irányt, amely Jézus Krisz-
tus felé vezet; életet, amely az embert növedékesében felülemeli evi-
lági horizontjából. Ez a vezetői munka nem képzelhető el imádság, 
szeretet és egységre való törekvés nélkül. Komoly feladat, felelősség 
előre látni és tervezni az állandóan változó körülmények között, 
de Isten erőt és bölcsességet ad ahhoz, amit vele és neki teszünk. 
 Megtapasztalhattam a nevelőtestület magas szintű neve-
lő-oktató munkáját, amely joggal nevezhető hitből fakadó szolgálat-
nak. Egy iskola akkor jó, ha minden tanára jó szakmaisággal, elköte-
lezett pedagógusi szeretettel és egységes nevelő erővel rendelkezik. 
A pedagógusok lelki életére mindig nagy hangsúlyt fektet az isko-
la, és ez hosszabb távon megtermi gyümölcsét. Az itt tanító peda-

Ugrits Tamás
irodaigazgató
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gógusok nem csak néhány 
órát adnak az életükből 
a gyerekeknek, hanem az 
életüket adják akár mun-
kaidőn, tanéven túl is. Az 
évek során egyre nagyobb 
lett az érdeklődés az isko-
la iránt, s a szülők egyre 
nagyobb számban szavaz-
nak bizalmat az iskolának. 
 Nagy ereje és 
értéke az iskolának a 
szülői háttér, amely 
magáénak érzi az intézményt. A szülők, akik elfogadják az is-
kola értékrendjét, megtapasztalhatták gyermekeik szellemi és 
lelki fejlődését. Sokatmondó az a tény, hogy nagyon sok test-
vér járta végig az iskolát, igazolva annak maradandó értékeit.  
 Egy iskola nem öncélú intézmény az egyház életében. A Ma-
rianum kezdetektől fogva tudatosan teljesíti missziós küldetését 

is. A családok meghívást 
kapnak a keresztény élet-
re, a gyerekek lehetőséget 
a szentségek felvételére, az 
egyházban való szolgálatra. 
Sok esetben szülők elviszik 
a gyerekeket az iskolába, 
a gyerekek pedig elviszik 

a szülőket a templomba. Maradandó lelki kapcsolatok épülnek a 
családok és ez egyház között; az iskola és a volt növendékek között. 
 A jót mindig nehéz építeni, Krisztus ügye ebben a világban 
mindig áldozathozatalt kíván, az állandóan változó életben alig 
van nyugodt pihenés. Ezt a munkát csak hitből és szeretetből le-
het vállalni. A lelkipásztori és pedagógusi örömért viszont minden 
nap érdemes! Ez a következetes munka és öröm építi az iskolát. 
 Isten bőséges áldását kérem az iskola vezetőségére, pedagó-
gusaira, dolgozóira, a gyerekekre és családtagokra, hogy hálaadá-
sunkkal együtt adjon erőt a jövő építéséhez is.
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Nagyot művelt Ő, aki Hatalmas!

Amikor iskolánk 25 éves évfordu-
lójának méltó megünneplésén 

gondolkodtunk, akkor nem akartuk 
csupán egy bármennyire is nagysze-
rű nappal ezt letudni. Célunk volt úgy 
emlékezni, hogy az a következő idő-
szakra is hatással legyen. Egyre gyak-
rabban azok a gondolatok jutottak 

eszünkbe, melyet a Boldogságos Szent Szűz mondott, amikor meg-
látogatta Erzsébetet: „Nagyot művelt Ő, aki Hatalmas!” Mária szavai 
abból az alázatból fakadnak, mely tökéletesen tisztában van saját je-
lentőségével. Ő tudja, hogy kivételes és semmi máshoz nem hasonlí-
tó szerepét nem önmagának köszönheti, hanem Istennek, aki „tekin-
tetre méltatta alázatos szolgáló leányát”. Minden ebből fakad... Mi is úgy 
tudunk visszatekinteni erre a 25 esztendőre, melyben nagydolgot 
tett az Isten. Mi is legfeljebb eszközei voltunk, ha sokszor nagyon is 
alkalmatlan eszközök. Ezért kerestük a lehetőséget, hogy hálánkat 
és köszönetünket fejezzük ki ezért a 
sok-sok ajándékért, melyet Mennyei 
Atyánktól kaptunk. Egy ünnepnap 
ehhez kevés, ezért 2015. szeptember 
14-én kezdtük el készületünket, mely 
a mai napon 2016. szeptember 14-én 
éri el csúcspontját.
Természetesen mi mással kezdhet-
nénk, minthogy köszönetet mondunk 
azért, hogy munkatársai lehetünk az 
isteni gondviselésnek. Csodálatos együttműködni az Istennel, és 
megtapasztalni azt, ahogyan minket, úgy másokat is meghív, akik-
kel közösen dolgozhatunk az Ő művének megvalósításán. Ezekért 
a közreműködőkért is szeretnénk hálát adni, de nekik is köszönetet 
mondani.

Hajdu Ferenc
alapító plébános, püspöki biztos
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Elsőként kell említenünk egyházmegyénket, melynek vezetői és 
munkatársai felbecsülhetetlen segítséget jelentettek és jelentenek 
most is. Az indulás előtt és a kezdetekkor Takács Nándor püspök atya 
biztató bátorítása, mely az akkor még egyházközségi iskola létrejöt-
tét lehetővé tette. Ennek a 25 esztendőnek több mint fele már Spányi 
Antal püspök atya főpásztori szolgálati idejéhez kapcsolódik. Aki-

nek figyelmes szeretete nagyon 
sok féle formában nyilvánul meg. 
Időről időre gyerekek és tanárok 
Székesfehérvárra látogathatnak, 
ahol a Vele való találkozás után 
igen sokat kapva térhetnek visz-
sza. Most pedig az Ő nagylelkű-
sége tette lehetővé iskolánk épü-
letének jelentős bővülését és így 
egy egészen új korszak kezdetét.
Érd városának polgármesterei, 
önkormányzatai is komoly támo-
gatást jelentettek. A kezdetekor ez 
tette lehetővé, hogy a romos épü-
letből tanításra alkalmas iskola 
legyen. A kilencvenes évek elején 
bátor döntést hoztak, mely nélkül 
nem tudnánk most itt hálát adni. 
A jelenben pedig segítségük nél-
kül nem lenne alkalmas terület az 
új épületrész elhelyezésére.
Különleges ajándékként tudunk 
tekinteni a Szent Keresztről Ne-
vezett Irgalmas Nővérek tagjaira, 
akik idős koruk ellenére szinte a 
legutolsó leheletükig meghatáro-
zó módon végezték a tanítás szol-
gálatát. Iskolánk lelkiségének ki-
alakításában pótolhatatlan volt 

az Ő jelenlétük, imádságuk. Hiányukat nagyon érezzük, de reméljük, 
az égből tovább segítenek bennünket.
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Iskolánk színvonalának emelésében nagyon sokat jelentettek azok 
az esztendők, amelyben a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanító-
képző Főiskola gyakorlóiskolája lehettünk. Az a szakmai igényesség, 
felkészültség mely akkor lett iskolánk életének része, mind a mai na-

pig érezteti hatását.
Azok a kollegák és munkatár-
sak, akik különösen a kezdeti 
években vállalták a sok-sok 
bizonytalanságot, tudták, 
hogy munkájuk által valami 
csodának lehetnek a részesei. 
Most még elgondolni sem le-
het, mit jelentett akkor egy 
ilyen döntés, melyben vállal-
ták ezt az áldozatot. Hála és 
köszönet érte! Ugyan így gon-
dolunk azok áldozatára, akik 

most alkotják iskolánk testületét, másutt talán kevesebb munkával, 
vagy nagyobb szakmai lehetőséggel vagy más előny ellenére mégis 
itt vannak köztünk, együtt végezzük szolgálatunkat.
Nem feledkezhetünk meg azokról a szülőkről, akik közül többen 
nem csupán gyermekük oktatását, nevelését bízták ránk, de tevéke-
nyen hozzájárultak iskolánk épületének folyamatos fejlesztéséhez, 
bővítéséhez. Iskolánk életének első 15 éve erről szólt. Most is kapcso-
lódnak hozzánk, bár gyermekeik már nem, unokáik még nem járnak 
hozzánk, de kapcsolatunk megmaradt.
Sokan voltak még, akik akár itt Érden, Magyarországon, de külföld-
ről is a maguk sajátos módján járultak hozzá, hogy a Mariánum is-
kola létrejöjjön, fejlődjön és megmaradjon. Felsorolni is lehetetlen, 
olyan sokan vannak és annyira különböző képen tették azt, amit ak-
kor lehetőségük, képességük engedett. 
Ezek azok a gondolatok, amiért nem tudunk ebben az ünnepi évben 
mást tenni, csak megköszönni Istennek mindazt, amit ebben a ne-
gyedszázadban kaptunk és tehettünk, megismételve a Boldogságos 
Szent Szűz szavait: „Nagyot művelt Ő, aki Hatalmas!”

Érd, 2016. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
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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,

Marianum ima
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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.

Viki
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Fedezzük fel minden emberben a bennük 
rejlő grammnyi aranyat

„Was Bedürfnis der Zeit ist Gottes 
Wille.„ 
(„A kor szükséglete Isten akarata.”)

 Pater Theodosius 
Florentini OFMCap. 

A Szent Keresztről Nevezett 
Irgalmas Nővérek közössé-

gének megszületése óta sok nő 
indult el az alapító atya gondola-
tától inspirálva a Krisztus követés 
útján. Az alapítást követő időszak-
ban sorra nyíltak a Keresztes Nő-
vérek szerzetesházai. A nővérek 

Európa több országában, köztük Magyarországon is óvodákat vezet-
tek, iskolákban tanítottak, továbbá kórházakban, szegényházakban, 
árvaházakban vállaltak munkát. A házi betegápolás felvállalásával 
a rendházakon kívül is szolgálták 
a rászorulókat. A szerzetesrendek 
1950-ben történt feloszlatáskor 
a magyar tartomány 466 nővért 
számlált.  
 A kommunizmus ideje alatt 
Magyarországon a nővérek rejtve 
élték szerzetesi életüket. Nem él-
hettek közösségben, imáik mégis 
összekapcsolták őket egymással 
és mindazokkal, akiket a Gondvi-
selés melléjük adott, rájuk bízott. Ebben az Istenre figyelő, éber álla-
potban érkezett el az idő, amikor a régi rendszer pillérei meginogtak, 
omladozni kezdtek. Ekkor kereste meg a nővérek akkori magyaror-

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas 
Nővérek közössége nevében 

Légrádi Gabriella
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szági elöljáróját egy katolikus is-
kola indításának gondolatával a 
régi „Zárda” épületében Hajdú Fe-
renc plébános úr. A kor szükség-
letében Isten akaratát felfedezve 
és arra válaszolva az akkor már 
nyugdíjas korú nővérek közül né-
hányan vállalkoztak arra, hogy 
részt vegyenek a Marianum Isko-
la megnyitásában. Az intézmény 
hamarosan a város és a közeli te-

lepülések egyik legkeresettebb iskolája lett. A katolikus szellemiségű 
nevelő és tanító tevékenységnek köszönhetően egyre bővülhetett 
az iskola létszáma, mind a tanulókat, mind pedig a nevelőket illető-
en. Az egyre idősödő és törékenyebbé váló nővérek létszáma pedig 
csökkenni kezdett, majd elérkezett az idő, amikor a jól működő intéz-
ményt a nővérek már nem személyes jelenlétükkel, hanem imáikkal 
támogatták, és támogatják ma is. 

A 25 éves jubileum alkalmából Mária Theresia Scherrer Anya, a ke-
resztes nővérek első általános rendfőnöknőjének egy mondatával 
szeretnénk megajándékozni a Marianum Iskola nevelőit, diákjait és 
minden dolgozóját: 
„Das Gramm Gold entdecken, was in jedem Menschen steht.” „Fedezzük fel 
minden emberben a bennük rejlő grammnyi aranyat.” 

Hálát adva Istennek a felismerésért, a lehetőségért az újraindítók 
bátorságáért, hűségéért, kitartásáért imáinkban kérjük az Ő áldását, 
hogy az itt folyó szolgálat mindig éber válasz lehessen az itt élő em-
berek szükségleteire. 

Viki
Öntapadó jegyzet
zárda

Viki
Öntapadó jegyzet
Hajdu

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
11. oldal



16

Kronológia

1935. szeptember 14-én megkezdődik az oktatás a Szent Keresztről 
Nevezett Irgalmas Nővérek polgári leányiskolájában
1948 –1987; a Marianum épülete az állam kezelésébe kerül, az érdi 
2. sz. Általános Iskola használja, majd üresen áll  
1989; megalakul a Katolikus Szülők Érdi egyesülete Ferenc atya kez-
deményezésére
1989; megalakul a Szent Imre Alapítvány
1989; megkezdődik az iskola újraszervezése
1991. szeptember 14; a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek 
Marianum Általános Iskola első tanévnyitó ünnepsége 
1991 – 1995; igazgató Bartha Lászlóné
1995 – 2013; igazgató Szalma István diakónus
1995; új tantermekkel bővül az iskola
1997. január; elkészül a tornaterem és a számítástechnika terem
1998 tavasza; elkészül a klauzúra és az igazgatóság
1999; kialakításra kerül a régi épületrész fölött négy új tanterem és a 
természettudományi szaktanterem
1997-2004; a Marianum az akkor még Zsámbéki Katolikus Tanító-
képző Főiskola (később Apor Vilmos Katolikus Főiskola) gyakorlóis-
kolája
2004. szeptember 13; az újonnan elkészült szaktantermek, tornaszo-
ba, sportudvar és játszótér megáldása
2006; a fűtés korszerűsítése
2007; konyha és ebédlő teljes felújítása
2013-tól; igazgató Takácsné Tóth Noémi
2014. szeptember 1; az iskola felvette a Marianum Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola nevet 
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„Az iskola az a műhely, ahol a gyermek 
a műveltség rendszeres és kritikus el-
sajátítása közben emberré válik.”(Ka-
tolikus Nevelés Kongregációja)
  Bátorság és hitre épülő jövő-
kép nélkül Ferenc atya 1989-ben 
nem vállalkozhatott volna a ma 
már egyházmegyei fenntartású 
általános iskola alapítására. Aki 
az alapításban bármilyen mérték-
ben részt vett, megtapasztalhatta 
a teremtés, az alkotás örömét és 

ez gazdag fizetség a Gondviselés részéről. Az első tanévben 74 kisdi-
ák számára szólt a csengő 1991 szeptember 14-én. A diáklétszám az-
óta 410-re emelkedett, és a Székesfehérvári Egyházmegye jóvoltából 
gimnáziumi osztályok indítását, illetve az épület új szárnnyal való 
bővítését tervezzük. 
A 25 éves kerek évforduló elgondolkodásra, visszatekintésre, értéke-
lésre késztet bennünket. 
A Marianum iskolát az a tény hívta életre, hogy a szülőkben meg-
volt az igény egy katolikus nevelési intézmény iránt. Az viszont nem 
kis feladatot jelentett, hogy a szekularizált környezetből érkező gye-
rekekből hogyan lehet majd azonos értékrenddel bíró közösséget 
formálni. Ezzel a gonddal mind a mai napig szembesülünk. Hiszen 
tapasztaljuk, hogy szép számmal vannak olyan családok, ahol egyre 
elevenebbé válik az érzék Isten iránt, másrészt mind nagyobb töme-
gek hagyják el a vallás gyakorlását.
 A Keresztes Nővérek közösség-formáló munkája nyomán 
olyan tanári-nevelői közösség jött létre, amely minden különböző-
sége ellenére (hivatás, tehetség, képzettség, egyéniség, rátermettség) 
meglehetősen homogén. Minden különbözőségük ellenére valahol, 

Takácsné Tóth Noémi
igazgató

Elkísérjük őket a lelki, 
szellemi fejlődés útján
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egy nagyon lényeges ponton, ember-
ségük alakításában, világszemléletük-
ben azonosak.
Iskolánk célja az, hogy sokrétű, erős, 
kihívásokkal teli, élményekben gazdag 
életteret biztosítsunk a ránk bízottak-
nak. Tudjuk jól, hogy a hit pusztán ne-
veléssel nem adható át, ám a hitre való 

nyitottságot, a hit iránti igényt, a keresztény módon való szocializá-
ciót pedagógiai eszközökkel is előmozdíthatjuk, alakíthatjuk.
 A kereszténység életmód, ami példát mutat és kötelez. Azt 
szeretnénk elérni, hogy az iskolánkból kikerülő gyerekek jó ke-
resztények legyenek, akik kapaszkodót találnak a hitben, akik nem 
ítélkeznek, de jellemben erősek. Ezeket meggyőződéssé szeretnénk 
emelni. 
„Az a hit, amely nem válik kultú-
rává, az nem egészen befogadott, 
nem teljesen átgondolt és nem 
hűségesen megélt hit”(Szent II. 
János Pál pápa).
 Az első osztályba je-
lentkezők száma évről évre 
jóval több, mint a férőhe-
lyek száma, ami a csökkenő 
gyereklétszámot figyelembe 
véve a Marianum jelenét és jövőjét kiszámíthatóvá és bíztatóvá te-
szi.
 Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás minőségének megerősí-
tése történt meg 2006-ban a Katolikus Pedagógiai Szervezési és To-
vábbképzési Intézet Komplex Intézményértékelése során:  
„A diákok hitéleti tevékenysége jelen van az iskolában, a meghitt, bensősé-
ges reggeli imádságokban, áhítatokban, lelki napokon, osztálymiséken, li-
tániákon, rózsafüzérláncban, adventi gyertyagyújtáson, zarándoklatokon, 
fenntartói rendezvényeken. 
A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben 
az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. Ennek ko-
molyságát a vizsgálat során megtapasztalhattuk, amikor szakmai-
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lag és erkölcsileg is elkötelezett pedagógusokkal találkozhattunk.
A lelki gazdagodást segítik a pedagógusoknak szervezett lelki gyakorlatok 
és a zarándoklatok. A nevelési program kulcsszavai a keresztény értékrend 
és magatartásforma, igény a belső rendre, biztonságot és törődést nyújtó 
légkör, rendező fegyelem, személyre szabott követelés, számonkérés, a nem-
zeti értékek fontossága, a közösségformálás, az életkori sajátosságoknak 
megfelelő testi-lelki-értelmi fejlesztés.
Az iskola egyik erőssége a hitéleti nevelés, amelynek alapjait azokban a 
keresztény családokban rakják le, amelyeknek igényére létrejött ez az is-
kola, s amelyek ebbe az iskolába adták, adják gyermekeiket. A diákok lelki 
életének további gyarapodása a nevelők példaadásán alapszik. A szülők, 
a pedagógusok és a tanulók egyaránt úgy látják, hogy az iskola arculatát, 
nevelési –oktatási elveit meghatározza, életét áthatja a katolikus szellemi-
ség. Elismerésre méltó a sok lehetőség és program, amelyet az iskola kínál a 
tanulóknak, hogy hitük elmélyítését, tudatos vállalását, nagykorú keresz-
ténnyé érésüket segítse.”
Szeretnénk, ha a Marianum olyan lenne, mint egy édesanya, aki 
nevelgeti gyermekeit, egy ideig elkíséri őket testi, lelki, szellemi fej-
lődésük útján. A keresztény szemléletű oktatás nagyobb figyelmet 
követel a nevelőktől, mert a puszta tananyagon túl egy emberibb és 
keresztényi magatartásra kívánja elsegíteni a gyermekeket.
A jubileumi évben hálát adunk iskolánkért, mindazokért, akik az 
alapítás szerteágazó munkájában és később az iskola működtetésé-
ben részt vettek, és mellettünk állnak ma is. 
Hála a Gondviselés felénk irányuló végtelen kegyelméért és szerete-
téért.

Himnusz Szűz Máriához 
Mária édesanyánk, seregek dala zeng ma az égig!
Küzdeni harcba siet, liliom lobogója fehérlik.
//:Csupa dal, csupa tűz, csupa élet. 
Égi vezérünk, győzni remélünk, mert Te velünk vagy! 
És mi Tevéled! ://

(Vitnyédi Németh István verse)
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Egyesek úgy vélekednek, az el-
telt idő megszépítő messze-

séget jelent, ha régmúltnak tűnő 
eseményeket idézünk fel. Nem 
osztom ezt a vélekedést, mert 
mindent érdemes a tények, a meg-
élt tapasztalatok  oldaláról nézni.
Tamás fiunk első találkozása az 
iskolával mindnyájunk számára 

emlékezetes élmény maradt. Feleségemmel - aki a parkvárosi  Teleki 
Sámuel Általános Iskola biológia-kémia szakos tanárnője -  gyakran 
beszélgettünk arról, milyen fontosak az első iskolai esztendők egy 
kisgyermek életében.
Mindketten úgy gondoltuk, nem lenne helyes, ha a gyermek ugyan-
abban az iskolában tanulna, ahol az anyukája tanít. Ha jó jegyet kap,  
a diáktársakban  óhatatlanul felmerülhet a „kivételezés”  feltételezé-
se, ha rossz jegyet kap, akkor „ már az anyja se tudott segíteni rajta” 
vélelmezés. 
A nem kívánatos megjegyzéseknek úgy lehet elejét venni, ha az ösz-
szeférhetetlenség látszatát is messze elkerüljük. Igaz, parkvárosi 
lakosok lévén egy fizikailag kényelmetlenebb, az érdi közlekedési 
viszonyokat tekintve nehezebb és több időt, energiát követelő iskol-
aválasztás mellett döntöttünk. Soha nem bántuk meg ezt a döntést!
Nagyon fontosak  voltak a lelki szempontok, s az a szellemiség, amit 
a Marianum nyújtott, az első perctől kezdve.

Dr.Kubassek János
a Magyar Földrajzi Múzeum

igazgatója

Emlékek, gondolatok 
a Marianum Általános Iskoláról 

– a szülő nézőpontjából, 
két évtized távlatából
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Tamás fiúnk is izgatottan 
várta az első alkalmat, a 
bemutatkozó-felvételi be-
szélgetés napját, amin a 
szülők is részt vehettek.
A karácsonyi Jézuska vá-
rás, a húsvéti ünnepek, 
a templom  részei voltak 
életünknek, s az otthoni 
könyvespolcon a Biblia is 
ott van a Korán, a Talmud 

és Buddha Tanításai kötetek mellett.
Igaz, a képes bibliai történetek már korábban megragadták  Tamás 
fiúnk képzeletét. Kedvenc esti  meséje a Bakter karácsonya című, szí-
vet-lelket melengető olvasmány volt, melyet naponta el kellett mon-
danunk neki elalvás előtt.
Az első találkozás, az iskola igazgatói irodájában lezajlott  felvételi 
beszélgetés  örökre  emlékezetes maradt számunkra. A rendszer-
váltás utáni első esztendőkben még temérdek munka volt, amíg az 
optimális feltételek kialakultak az intézményben, de a belépéskor is 
éreztük, ez a hely lesz Tamás számára a legmegfelelőbb az iskolai ta-
nulmányok megkezdésére. 
A kapuban a kedves, jóságos tekintetű, kalkuttai  Teréz Anya egyéni-
ségét idéző  Augusztina nővér fogadott bennünket, s ő mutatta meg 
az igazgatói irodát.
Az irodában Ferenc atya  barátságosan kérdezgette Tamást, aki kez-
detben  elfogódottan, de folyamatosan válaszolt a kérdésekre. 
- Tamás, mi a kedvenc játékod? 
- A libajáték. - hangzott a felelet.
- Miért?
- Mert azt együtt játszhatjuk anyukámmal és apukámmal! És sokat 
nevetünk!
Ezt követően Tomi részletesen elmondta, hogyan játszunk együtt a 
szőnyegen. Ferenc atya figyelmesen, mosolyogva hallgatta.
A beszélgetés meggyőzött arról, hogy a játékon keresztül milyen fi-
noman meg lehet ismerni egy kis nebuló alapvető jellemvonásait, s 
Ferenc atya emberismerete is tükröződött a beszélgetésben.
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Az első osztályos osztályfőnök, - a 
három gyermekes  Pokorni Éva ta-
nítónő  elbűvölő személyisége is 
mély nyomokat hagyott bennünk. 
A vidámság, a nyíltság, a világra 
nyitottság kapcsolódott a komoly 
munkához, mely nem tűnt teher-
nek, a magasabb követelmények 
ellenére sem.

A betűvetés, írás-olvasás megtanítása a legnehezebb, de legszebb 
tanári feladatok közé tartozik. S Pokorni Éva fáradhatatlan munká-
val, derűvel és vidámsággal megszerettette a gyerekekkel a betűt, a 
könyveket, az olvasást.
- Csodálatos élmények voltak az iskolai ünnepek, az elsőáldozásra 
való felkészülés, a zsámbéki uszodába járás, a kirándulások Kemen-
cére, a Börzsönybe, a Mátrába,  ahol Bagolyirtáson a Stella üdülőben 
élvezhettük a téli erdő varázsát.
A csiksomlyói zarándoklat, a Gyergyói-havasok égig érő fenyőfái  kö-
zött  tett gyalogtúra, a festői mészkőszirtek övezte Gyilkos-tó látvá-
nya örökre megmaradt az emlékezetünkben.
Közelebb kerültünk egymáshoz, jobban megismertük  és megértet-
tük  egymást. A tanári figyelem és gondoskodás mindenre kiterjedt, 
a gyerekek öltözködésétől a viselkedésükig. A lelki többlet és a na-
gyobb elvárások, markánsabban megfogalmazott magatartásbeli 
követelmények jót tettek a gyerekeknek.
Az iskola kitűnő alapokat adott, melyek a későbbiek során is kama-
toztak.
A marianumos szülőkre is nagy megbecsüléssel gondolok. Amikor 
1994 telén Ausztráliában voltam, elutazásomat követő napon fiam 
eltörte a lábát és gipszbe kellett tenni. Télvíz idején lehetetlennek 
tűnt, hogy hóban gyalogolva eljuthasson a buszmegállóba. Gép-
kocsink nem volt, de ebben e kilátástalannak tűnő élethelyzetben 
Tomi osztálytársainak a szülei villámgyorsan megszervezték, hogy 
mindennap valaki érte megy és autóval hozza-viszi az iskolába, ne-
hogy a balesete miatt mulasztania kelljen. Ezt a nagylelkű, önzetlen 
segítséget a marianumos szülők igaz szívből tették.
Az iskola cselekedetekben megnyilvánuló keresztény szellemisége 
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végig kíséri a diákokat, akik ké-
sőbbi életútjuk során  biztosan tá-
maszkodhatnak az itt kapott szel-
lemi-lelki, tudásbeli alapokra.
Tamás az érdi Vörösmarty Mihály  
Gimnáziumban, majd az ELTE Ál-
lam-és Jogtudományi Karán, il-
letve a Jénai Egyetemen folytatta 
tanulmányait. Diplomájának meg-
szerzését követően a jogi pálya egyik legérdekesebb területén dolgo-
zik. Jelenleg nemzetközi gazdasági joggal foglalkozik, egy brit ügy-
védi iroda munkatársaként, s az angol a munkanyelve, de németül 
is jól beszél.
Régen köztudott igazság, hogy „gyümölcséről ismerhetjük meg a fát”.
A Marianum  számos sikeres  diákja jelenti ezt a gyümölcsöt....
A Magyar Földrajzi Múzeumban rendezett diákvetélkedők eredmé-
nyei folyamatosan jelzik, milyen igényes, sokoldalú munkát végez-
nek a Marianum tanárai. Jó érzés hallani az eredményekről, a tanu-
lók későbbi életének állomásairól.
Tamás fiunk későbbi helytállásához, sikereihez nagy mértékben 
hozzájárultak azok a kitűnő tudásbeli alapok, amit azoktól a nagy-
szerű érdi tanároktól kapott, akik szívvel-lélekkel, s igen hatékonyan  
dolgoztak diákjaikért.
Szülőként két évtized távlatából visszatekintve megbecsüléssel és 
tisztelettel gondolok mindazokra, akik ezt az iskolát oly sok,  nehéz  
küzdelem árán létrehozták, s akik a hétköznapok sodrában  fenn-
tartják és működtetik.
Szívből kívánom a tanároknak, az iskola fenntartóinak, hogy min-
dig legyen erejük, egészségük és optimizmusuk ehhez a munkához, 
mely igazi, az ember életének nagyszerű értelmet adó küldetés.

Őszinte nagyrabecsüléssel:
Dr.Kubassek János
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25 évvel ezelőtt, 1991. 
szeptember 16-án kez-

dődött újra a tanítás a Ma-
rianumban.
 Hat nővérrel kezdtem 
a tanévet, ami számomra 
nagy megtiszteltetés volt. 
Ahogy a városban hírét 

hallották az egyházi iskola indulá-
sának, látták az építkezést, mivel 
az épület nagyon rossz állapot-
ban volt, teljes felújításra szorult, 
örömmel jöttek a szülők beírat-
ni gyermekeiket. Sok munkával, 
szervezéssel járt a kezdés, amibe 
a szülők is bekapcsolódtak. Taka-
rították a termeket, varrták a füg-
gönyöket. Készségesen vállaltak 
bármilyen munkát. Az épület egy 
része készült el. Az első emeleten 
folyt a tanítás az első három tan-
teremben, mivel az épület továb-
bi részében tartott az építkezés. 
Tornaterem, ebédlő nem volt. A 
tornaórákat a folyosón tartottuk 

meg. Zsámbékra jártak a gyerekek úszótanfolyamra, fél évig a Bolyai 
Általános Iskolában ebédeltek.
 A tanév 74 gyermekkel kezdődött. Megható visszagondolni 
arra a szeretetteljes légkörre, ahogy a nővérek tanították, fogadták a 
gyerekeket.

Visszaemlékezés a Marianum újraindulására

Királyné Harmat Klára
nyugdíjas tanítónő  
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 Az 1. osztályt Anícia nővér taní-
totta, a 2. osztályt Katalin nővér. 
Bonavita nővér németet, angolt 
tanított. Magdolna nővér és Gi-
zella nővér a napköziben volt. 
Augusztina nővér a gyermekeket 

várta, segített nekik az öltözködésben. Simogatta, szeretgette őket. 
Szinte leste, kinek miben tud segíteni.
Minden reggelt imával kezdtünk. Felejthetetlen az első reggel, ami-
kor a folyosón a nővérek a gyerekekkel szemben álltak, keresztet ve-
tettek és elénekelték:
  Jézuska, Jézuska, figyelj most reám.
  Kis szívem, kis szívem szeret igazán.
  Szívemet egészen Neked adom.
  Szeress Te is engemet nagyon, nagyon.
A gyerekek szeme felragyogott, tágra nyílt, érezni lehetett milyen 
fontos a lélek nevelése. Csodálatos lelki élményt jelentettek a zarán-
dokutak a Mária-kegyhelyekre: Mariazellbe, Mátraverebély-Szent-
kútra, Máriagyűdre. A szentmise értékét a gyermekek közös imája, 
éneke emelte. Advent és nagyböjt idején jócselekedetek végzésé-
vel készültek a tanulók az ünnepekre. Csodálatos élmény volt ka-
rácsonykor a pásztorjáték. A nővérek sok verset, éneket tanítottak 
meg a növendékeknek. Havonta értékelték a tanulók tanulmányi 
eredményét, magatartását. A jó eredményt egy-egy szentképpel ju-
talmazták. Hangulatos volt nyaranta a Velencei-tó közelében, Nada-
pon táborozni. 
A nővérek szeretete, türelme, megértése példaértékű volt, áthatotta 
az iskola légkörét. Reggel imával kezdték a napot, este imával fejez-
ték be. Közös volt bennük a imádságos lelkület. 
Hálával, szeretettel gondolunk Rájuk, akik sokat fáradoztak azon, 
hogy gyermekeink egyházi iskolában tanulhassanak. 
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Volt két mentorom, akik szin-
te az egész pályámat végig-

kísérték, Anicia és Katalin nővér. 
Érdre költözésünk után, 1966-ban 
találkoztam velük először. Ami-
kor 1967-ben a parkvárosi álta-
lános iskolába kerültem, ők már 
évek óta ott tanítottak. Rögtön 
pártfogásukba vettek, mint kezdő 
tanítónőt. Nekem sok mindenben 
a példaképeim voltak, csodáltam 

precíz, alapos munkájukat, fáradhatatlan, odaadó tanításukat.
A tanítás végeztével nekik sohasem telt le a munkaidő, ők mindig 
ott maradtak az osztályteremben, és korrepetálták a gyengébb ké-
pességű, lemaradó gyermekeket. Amikor már felső tagozatban taní-
tottam, mindig tudtuk, ha Annuska (Anicia, akkor még nem használ-
hatta a szerzetességben kapott nevét) vagy Katalin osztályát kapjuk, 
abban az osztályban minden gyermek tud képességeinek megfelelő-
en írni, olvasni, számolni. Ők minden gyermekből kihozták a tehet-
ségének megfelelő maximális teljesítményt.
 Amikor a rendszerváltás után megkezdődött a Marianum 
újraszervezése, ez az ő életükben nagy-nagy elégtétel volt. Hiszen 
Anicia ennek az iskolának volt a növendéke a második világháború 
előtt, majd 1941-ben belépett a Keresztes Nővérek Rendjébe. Önélet-
rajzában így ír erről: 
„1941-ben kértem felvételemet a Ke-
resztes Nővérek Rendjébe. Kérésem 
meghallgatásra talált, és én boldogan 
vonultam be a Zsámbéki Anyaházba. 
Rendi elöljáróim a tanítóképzőbe irá-
nyítottak. Jelöltként végeztem el az 

Emlékeim Anicia és Katalin nővérről

Fábián Margit 
nyugdíjas magyartanárnő
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ötéves képzőt. 1946-ban képesítőztem, és az év 
júliusában beöltöztem. 1947-ben aug.-ban tet-
tem le az első fogadalmamat.

 Működésem első állomása Törökbálint volt, 
ahol a Fővárosi Gyermekotthonban tanítot-
tam egy évet. 1948-ban államosították az isko-
lákat, ezután már csak mint gyermekgondo-
zó maradhattam egy évig. Ezt a munkakört is 
elvették tőlünk. Állami gondozott gyermeke-
ket hoztak az Otthonba 0-3 éves korig. Ezeket 
gondoztuk a feloszlatásig. 1950-ben hazake-
rültem szüleimhez Érdre. Szüleim is nagyon 
nehéz helyzetben voltak, Édesapámat több 

alkalommal elvitték, bezárták csak azért, hogy a falu népét megfélemlítsék. 
Én ez idő alatt többször próbáltam elhelyezkedni, vállalva minden munkát, 
de mindenütt elutasítással találkoztam.”
 Nem csoda hát, hogy a Marianum újraindításakor teljes beve-
téssel dolgoztak az iskola szellemiségének felelevenítésén. Ők me-
sélték, hogy házról házra járva felkeresték
ismerőseiket azért, hogy gyermeküket egyházi iskolába írassák. 
Egyik beszélgetésünk alkalmával megemlítettem, én is szívesen ta-
nítanék ilyen iskolában. A következő év tavaszán Anicia és Katalin 
nővér felkeresett, itt a lehetőség, taníthatok az egyházi iskolában, 
alsó tagozatban. Kicsit megijedtem, mert igaz ugyan, hogy alsós ké-
pesítésem is van, de akkor már 25 éve felsőben tanítottam. Ők biztat-
tak, biztosan meg fogom állni a helyem az alsós osztályokban is. A 
Gondviselés úgy akarta, hogy mire én a Ma-
rianumba kerültem, Anicia nővér már eltá-
vozott közülünk. Az ő osztályát kaptam meg. 
Nagyon tehetséges, de nagyon eleven osztály 
volt. Elmondhatom, a Marianumban töltött 
13 év nemcsak pályám befejezését jelentette, 
hanem csúcsát is.
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ez megada-
tott nekem.
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Az emlékezés nekem könnyű, mert 
egész életemben az érdi gyereke-

kért dolgoztam, három különböző is-
kolában.
 Az első a legszűkebb hazám, ahol 

én is megtanultam írni-olvasni-számolni. Fiatalos lendülettel, tele 
energiával próbáltam az ófalusiakat kiemelni, segíteni. A második 
iskola volt a szakmai lehetőségek helye. Okos, matematikát szerető 
gyerekekkel lehetett „szárnyalni”.
 Tudat alatt mégis kezdett valami hiányozni. Erre akkor döb-
bentem rá, amikor a Marianumban megindult az élet (két első és egy 
második osztállyal). Ide szerettem volna átkerülni. Nem gondoltam, 
hogy ez lehetséges. Ekkor jött Ferenc atya hívása, amire azonnal 
igent mondtam. Megerősített a döntésemben Anícia nővérrel való 
napi találkozás. Ő hozta a sok kicsit ebédelni a Bolyaiba. Amikor 
szép rendben bevonultak az ebédlőbe, megálltak az asztalok körül, 
Anícia nővér – nyakában a kereszttel – megkezdte az imát, még az 
addig zajos bolyaisok is elhallgattak.
A szeretetnek ilyen hatalma van?
 A munkát az alsó tagozatban kezdtem az iskola második tan-
évében, a 3. osztályt kaptam. Nem mondom, hogy könnyű volt az 
átállás. A nővérek sokat segítettek, figyeltem áldozatos, időt nem 
kímélő munkájukat. Augusztina nővér minden reggel a mise után 
a bejáratnál fogadta a gyerekeket 
egy simogatásra, egy ölelésre, egy 
puszira.
Évekkel később a nagy nyolcadi-
kos fiaim odahajtották fejüket, 
hogy a „kisnővér” elérje őket. 
Magdolna nővér csupaszív ked-
vességére jellemző az a mondat, 

Boldog visszatekintés

Kapuvári Antalné
nyugdíjas matematika szakos tanárnő
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ahogy kérdezte egyik unokámat: 
„Kis Csilluskám, mennyi az idő?” 
(Azóta ez nálunk szállóige lett.)
Képes volt decemberben mézes-
kalácsból mikulást sütni és díszí-
teni az iskola minden gyerekének. 
Őket egyformán szerette, és ki is 
tudta mutatni ezt.
A nadapi táborban nagyon egysze-

rű körülmények között tudtunk élményekkel teli nyaralást biztosí-
tani. Előtte lelkes szülőkkel kitakarítottuk a helyet, a nyaralás alatt 
is ők segítettek a főzésben, rendrakásban. Katalin nővér szigorúan 
felügyelte az étkezéseket, a beszerzésben utolérhetetlen volt. (A tá-
borból csak súlytöbblettel lehetett hazamenni!)
 Szakmai munkámban a nehézséget az eszközök hiánya okoz-
ta. Egy induló iskolánál ez természetes. Nem volt az alsós matema-
tikához elengedhetetlen szemléltetés, később ebben egy nyugdíjas 
pedagógus segített. A környezetismeret „fizikai” részéhez a kísérleti 
eszközöket a férjem készítette. Ének órákhoz a zenehallgatási anya-
got a zenei könyvtárból másoltam. Tornaterem híján Ófaluba fu-
tottunk le és vissza az osztályommal. A napközinek nem volt „záró 
időpontja”, sokszor telefonáltak a szülők a pesti dugóból, mi minden 
esetben megvártuk Őket.
Minden kolléga beleadta szívét-lelkét, éppen úgy, ahogy a nővérek-
től láttuk. Azt akartuk, hogy jó híre terjedjen el Érden ennek az új 
iskolának. Szeretettel, sok munkával pótoltuk a hiányokat.
Remélem, sikerült! (A nővérek azóta is nagyon hiányoznak!)
Osztályommal – 6 évig voltam az osztályfőnökük – együtt tapostuk 
ki az utat, majd 
év végén együtt ballagtunk és kö-
szöntünk el iskolánktól. 
Én örömmel, jó szívvel, megeléged-
ve gondolok az itt töltött évekre, 
hálás vagyok Istennek, hogy ez 
megadatott.
További jó munkát, sikereket, Is-
ten áldását kívánom az iskolának!
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1991. szeptember 16-án kezdődött 
meg újra az oktató-nevelő mun-

ka iskolánkban, ami akkor a Szent 
Keresztről Nevezett Irgalmas Nő-
vérek Marianum Általános Iskola 
nevet viselte. Fő célja a keresztény nevelés megvalósítása, a keresz-
tény értékek átadása mind a gyermekek, mind a szülők számára. Fon-
tos célkitűzés volt, hogy a gyermekek életében, és a családok otthoni 
életében is érződjön a keresztény szellemiség és a keresztény érté-
kek megélése. Az iskola újraindításának évében a nevelőtestületben 
egy világi tanító és hat keresztes nővér kezdte el az oktató-nevelő 
munkát. Bonavita nővér (Pogonyi Erzsébet, aki a Marianum testvér-
közösségének vezetője volt, házfőnöknő, tanító nővér, angol-német 
szakos tanár. Anícia nővér (Kovács Anna) és Katalin nővér (Bilics 
Katalin) tanító nővérek voltak, ők indították el az első évfolyamot. 
Magdolna nővér (Szabó Erzsébet) 
és Gizella nővér (Tóth Edina) nap-
közis csoportvezetők voltak. Au-
gusztina nővér (Csörgő Erzsébet) 
pedig pedagógiai asszisztensként 
dolgozott iskolánkban. Ekkor még 
csak két első osztály és egy má-
sodik osztály működött. Takács 
Nándor megyéspüspök szentelte 
meg iskolánkat. Kitűzték az iskola zászlóját, és az Érd-Újvárosi Jé-
zus Szíve templomban szentmise keretében nyitották meg az 1991-
92-es tanévet, kérve Isten segítségét és kegyelmét. Már az első évben 
a gyermekek betlehemes pásztorjátékot adtak elő a templomban, és 
az iskolában karácsonyi műsort készítettek. Mariazellbe zarándo-
koltak el évről évre az iskola tanulói, ami hagyománnyá vált az idők 
folyamán. Voltak 3 napos és 1 napos zarándoklatok, melyeken ta-

A nevelés az élet szolgálata
Pozsonyi Béláné
alsó tagozatos 
munkaközösség vezető
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nulóink meglátogatták a környék 
Mária-kegyhelyeit, templomait. 
Együtt vettek részt szentmiséken, 
együtt imádkoztak, énekeltek, 
keresztutat jártak és más közös 
programokon vettek részt. 
Én 1993. augusztus hónapban ke-
rültem be a Marianum Általános 
Iskola tantestületébe. Akkor már 

háromgyermekes anya voltam. Gyakran órákat töltöttem a nővé-
rek társaságában. Jó volt velük lenni! Jó volt érezni a közelségü-
ket, szemlélni életüket, hallgatni történeteiket, életútjukat… Olyan 
nyugalmat, szeretetet és békét sugároztak magukból, hogy szinte 
„átragadt” ránk is ez az érzés. Emlékszem, hogy mindig jókedvűen, 
boldogan tértem haza tőlük, tele tenni akarással, örömmel és meg-
nyugvással. A nővérek az iskolában lévő klauzúrában laktak. Közös 
helységünk a kápolna volt. Ott imádkoztak ők is, mi is és a gyerekek 
is. Sőt még a szülők is bejöhettek reggelenként, mikor a gyermeküket 
hozták az iskolába. A nővérek közül a legidősebb Mária Prudencia 
nővér volt, aki meghatározó egyéniségével nyugalmat és vigaszta-
lást adott a hozzá folyamodóknak. Mélységes hit és kiegyensúlyo-

zottság sugárzott belőle. Köztük 
élt Sr. József M. Anna nővér is, aki 
napközis nevelőként dolgozott az 
iskolában. Akkoriban tett örök fo-
gadalmat, és csatlakozott a Szent 
Keresztről Nevezett Irgalmas Nő-
vérek rendjéhez. 

 A keresztes nővérek szerepe meg-
határozó volt az intézményünk 

életében. Egységben és mindennapos kapcsolatban voltak a gyere-
kekkel. Emlékszem Augusztina nővér alakjára, aki már kora reggel 
az iskola ajtajában várta a gyerekeket, lesegítette kabátjukat, cipő-
jüket, rendbe szedte ruhájukat, hajukat, és így indította el őket a 
tanterembe. Óraközi szünetekben lejött a gyerekek közé, és szelíden 
fegyelemre és jó magaviseletre intette őket. Szolgálatkészsége, csen-
des alázata és türelme példaértékű volt. A nővérek személyiségükkel 
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és puszta jelenlétükkel is neveltek és tartottak fegyelmet. Alapvető-
en meghatározták az iskolai élet hangulatát. Szívükön viselték a ne-
héz sorsú gyerekek megsegítését. Magdolna nővér, aki napközis ne-
velőként dolgozott, sokszor készített lekváros- vagy zsíros kenyeret 
azoknak a gyerekeknek, akikért csak későn érkeztek meg a szüleik. 
Teával, szörppel kínálta őket. Önfeláldozása, emberszeretete határ-
talan volt. A lányokat úgy szólította, hogy „kisleányom”. Szeretettel 
és gyengédséggel vette körül a gyerekeket. Mégis fegyelmet tudott 
tartani a tanulók között! Kiállt a gyerekek méltóságáért, figyelt arra, 
hogy a gyerekek becsülete és lelki békéje mindig sértetlenül megma-
radjon.
         A nővérek aktív részesei voltak a mindennapi oktató-nevelő mun-
kának. Életünk részét képezték. Nevelési elveiket belső indíttatásból 
valósították meg. Közös erővel, összefogással dolgoztak. Nélkülük 
szinte elképzelhetetlenek voltak a hétköznapok. Fegyelemben, jó-
akaratban, türelemben példaként tekintettünk rájuk. Szeretetteljes, 
bensőséges kapcsolatban éltünk velük. Szinte ünnep volt számunk-
ra, amikor lehetőség nyílott személyes, őszinte beszélgetésekre, csa-
ládról, hitről, megtapasztalásokról, egyéni élményekről. Szeretettel 
és tisztelettel emlékszem Katalin nővér határozottságára, szigorú 
életvitelére, következetességére, és arra a segítő szándékára, amit a 
kollégákkal szemben érvényesített. Amikor a tantestület tagja let-
tem, napközis nevelőként dolgoztam egy évet.  Katalin nővértől le-
hetőséget kaptam, hogy délelőttönként látogassam a tanítási óráit, 
a pedagógiai munkájának részese lehessek, hogy megismerhessem a 
tanítási módszereit, szokásait, sokéves tapasztalatait. Neki köszön-
hetem, hogy a pályám kezdetén szakmai tudásomat bővíthettem, 
gazdagíthattam.
Legnagyobb örömömre Magdolna nővérrel kezdhettem az egyik 
tanévet, ő lett ugyanis a napközis nevelő társam. Nagy élmény volt 
számomra naponta találkozni vele, megbeszélni a teendőket, a gyer-
mekekkel kapcsolatos örömöket, gondokat, feladatokat, együtt részt 
venni a gyerekek nevelésében. A kollégák is, a szülők is és a gyerekek 
is nagyon szerették és tisztelték őt. Mindig kész volt a segítségadás-
ra, a vigasztalásra, és az igazságosság, mint fő erénye állandóan jelen 
volt. Sohasem felejtem el a kedves nővér tanácsát, amikor azt mond-
ta nekem egyszer a kápolnában: „Tudod, mindig úgy kell tenned a gyer-
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mekekkel, mintha az édesanyjuk ott 
állna mögöttük.” Szavaival rávilá-
gított arra, hogy milyen fontos a 
gyermekeknek, hogy bizalommal 
legyenek irántunk, és szeretettel, 
barátságosan, megértően bánjunk 
velük, úgy, mint otthon az édes-
anyjuk. Milyen boldogság lehet az 
a gyermeknek, ha tőlünk, pedagó-
gusoktól is olyan szeretetet és figyelmet kap, mint az édesanyjától! 
És milyen öröm lehet annak az anyának, aki tudja, hogy gyermeke 
boldog és kiegyensúlyozott az iskolában, mert szereti a tanítója, fi-
gyel rá és bízik benne! Szeretetteljes légkörben él, és örömmel telje-
síti feladatait.
  A keresztes nővérek jelenléte nagyban 
hozzásegítette a pedagógust, a szülőt 
és a gyermekeket abban, hogy közelebb 
kerüljenek a jó Isten szeretetéhez, meg-
tapasztalhassák segítségét, gondoskodá-
sát. 2005-ben azonban az utolsó keresz-
tes nővér is eltávozott az élők sorából. 
Nagy űrt hagytak maguk után! Hiányoz-
nak ma is, de az emlékük, és az a hit és 
meggyőződés, amit megtapasztaltunk 
tőlük, örökre bennünk él, és azokban a 
szülőkben, gyermekekben, akik ismer-
hették őket. Nekünk, pedagógusoknak 
pedig kitartóan tovább kell vinnünk azt 
a munkát, amit a nővérek végeztek, és olyan lelkülettel, ahogyan ők 
tették. Keresztény szellemben, mély meggyőződéssel és teljes odaa-
dással oktatni és nevelni a gyermekeket. Hiszen ez a hivatásunk, ez 
az a feladat, amire meghívást kaptunk. 
Ahogyan Uzsalyné Pécsi Rita fogalmazta: 
„A nevelés legmélyebb értelemben semmi más, mint az élet szolgálata.”
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Emlékmorzsák

1991-ben, amikor rendhagyó mó-
don nem szeptember 1-jén a 

Szent Keresztről Nevezett Irgal-
mas Nővérek Marianum Általá-
nos Iskola megnyitotta kapuit, a 
megnyitó ünnepségen magam is 

jelen voltam, karomon a 9 hónapos Luca lányommal, persze csak a 
hátsó sorból kikukucskálva, mint érdeklődő-szemlélődő. A férjem 
készítette az iskola címerét. Emlékszem elég szoros határidőre kel-
lett elkészülnie, de nagyon igyekezett a tőle telhető maximumot ki-
hozni. Elég sok tervet készített és 
sok éjszakán át kalapált a műhely-
ben. Ő kapta a meghívást a meg-
nyitóra és én, mint tartozék, vele 
tartottam. Nagyon megható volt 
látni, ahogyan a nővérek könnyes 
szemmel köszönték a munkáját és 
szorongatták a kezét. Akkor még 
csak nem is sejtettem, hogy nem is 
olyan sokára én is ide fogok tartozni, hiszen 3 évig szándékoztam 
otthon maradni a kicsivel, hogy tudjam segíteni a nagyokat is az is-
kolába járásuk kezdetén. A százhalombattai iskolámba pedig vissza-
vártak, szerettem ott is tanítani.
 Már nem tudom, kinek jutottam eszébe, de 1992 nyarán csör-
gött a telefon és az igazgatónő megkérdezte tőlem, nem mennék-e 
szeptembertől a Marianumba dolgozni. Kb. egy hetet kaptam, hogy 
megfontoljam az ajánlatot. Nagy vívódás volt, egyrészt, mert még 
majd másfél évig otthon szándékoztam maradni a kicsivel, másrészt, 
mert egyelőre napközis nevelőnek tudtak felvenni, ami ugye állandó 
délutános műszak és meg kell oldani a gyerekek logisztikáját. Össze-
ült hát a családi haditanács és nagyon sok ”pro és kontra” után az én 
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határozott, „nagyon szeretném 
szándékomra” végül – és máig 
hiszem, hogy jól – amellett dön-
töttem, hogy megpróbálom. Az 
igazgatónő és a nővérek bátorí-
tottak, és tényleg rengeteg segít-
séget kaptam tőlük is, a kollégák-
tól is. Nagyon rövid idő alatt meg 
kellett válnom a régi iskolámtól. 

Hálás vagyok Honvári Károlyné Gittának az akkori igazgatómnak 
azért, hogy simán elengedett, igyekezett megkönnyíteni az elválást. 
Középső lányom, Réka, akkor kezdte az első osztályt. Természetes 
volt, hogy a Marianumba fog járni anyával és nem sokkal később 
Esztert, a harmadikost is áthoztam, legyünk együtt. De nemcsak 
azért, hanem, mert láttam, éreztem, tapasztaltam, hogy az iskola fa-
lai között mennyi hit és szeretet van. 
 A nővérek voltak főképpen az iskola lelkei. Katalin nővér volt a 
szigorú szeretet. Amit ő mondott, annak úgy kellett lennie, ha gyere-
kekről, ha kollégákról, ha szülőkről volt szó. Megkérdőjelezhetetlen 
volt. Mindannyiunkat egyenességre, tartásra tanított. Augusztina 

nővért sokan kapus nővérké-
nek hívták. Ő fogadta reggel a 
gyerekeket és ő bocsájtotta őket 
délután útjukra. Ő volt a figyel-
mes szeretet. Mindenkit ismert. 
Minden gyermeket név szerint, 
és minden szülőről, nagyszülő-
ről, hozzátartozóról tudta, me-
lyik gyermek tartozik hozzá, kit, 

hol kell keresni. Tisztában volt mindenkinek a családi viszonyaival, 
problémáival. Mindenkit meghallgatott, mindent megjegyzett. Mag-
dolna nővérből csak úgy áradt a jóságos szeretet. Mindenkihez ked-
ves volt. Rögtön észrevette, ha valakinek bánata, problémája volt, és 
mindig kész volt vigaszt nyújtani a maga csendes, szelíd, megnyug-
tató modorában. Nagyon jó volt vele párban lenni! Rövidebb időre, 
de volt nekünk egy Bonavita és egy vidám, kedves Mária nővérünk 
is. Persze nem hagyhatom ki a bohókás Anna nővért sem. Nem volt 
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könnyű eset, de olyannak szerettük, 
amilyen. Nagy veszteség iskolánknak, 
hogy a nővérek elmentek. Egy nagyon 
szép korszak zárult le, hiányuk még 
mindig, ennyi idő után is fájó.
 Az iskola pedig nőttön-nőtt. 
Nőtt a gyerekek létszáma, nőtt a tan-
testület, nőtt az iskola épülete. Az első 
„tanárink” egy íróasztal volt a folyosón a mostani tantermem előtt. 
Később, az új szárny megépítése után a mostani könyvtárban volt. A 
jelenlegi tanári szoba volt az én tantermem is. 
 A mi iskolánk különleges iskola, azt hiszem. Nem tudok még 
egy olyan iskoláról, ahol a tantestületben ilyen erős lenne a segí-
tőkészség és összetartás. Itt a nevelők nem magukat akarják min-
denáron előtérbe helyezni, hanem 
figyelnek egymásra és segítenek egy-
másnak. Mindenkinek fontos a má-
sik, meg tudjuk osztani és beszélni 
egymással a szakmai problémáinkat. 
Isten segítsége, hitünk és hivatástuda-
tunk a mi mozgatóerőnk.
 25. évemet kezdem szeptember-
ben ebben az iskolában. Ez rengeteg 
idő, magam is megdöbbenek. Remé-
lem, hogy hasznos tagja voltam és le-
szek is még ennek az intézménynek! 
Ha jól emlékszem 18 évig voltam mun-
kaközösség vezető az alsó tagozatban. 
Nem vagyok nagyon büszke arra, hogy hogyan lettem az, mert nem 
éreztem magam akkor sem illetékesnek sem felkészültnek erre a 
posztra, de igyekeztem felnőni a feladathoz. Rengeteg segítséget 
kaptam a kollégáktól, köszönet érte mindenkinek. 
 Nagyon sok mindenről nem írtam, hiszen nem egy regény írá-
sára kaptam felkérést. Ezek csak emlékfoszlányok a teljesség igénye 
nélkül. Isten segítse továbbra is a MARIANUMot!
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A Marianum egy hajdani diák, 
jelenlegi tanárnő szemszögéből

1993 és 2001 között jártam a Mari-
anumba. Nem volt kérdés, hogy 

az akkor még csak harmadik éve 
működő katolikus általános isko-
lába iratnak be a szüleim. Mivel 
apukám nagynénje a Szent Ke-

resztről Nevezett Irgalmas Nővérek rendjébe tartozott, így jól ismer-
tük Katalin nővért már az iskola indulása előtt is. Ő volt az egyik, 
Hajdu Ferenc atya mellett, aki az iskola létrejöttében segédkezett, 
aki kezdetektől az iskola szellemiségének kialakításában jelentős 
szerepet vállalt.
Mind az itt töltött nyolc 
évem alatt szerettem ide 
járni, otthonosnak éreztem. 
Mindig volt valamilyen 
program, tábor vagy utazás, 
amit lehetett várni. Ezek 
közé tartoztak a mariazelli 
zarándoklatok, az évente a 
sportpályán megrendezésre 
kerülő családi napok, nada-
pi német táborok, téli szánkótáborok Bagolyirtáson. Minden héten 
Zsámbékra jártunk úszni. Utazásaink és hétköznapjaink során is 
rengeteget énekeltünk; nagy áhítattal készültünk a nővérek vezeté-
sével az adventi időben a karácsonyra, nagyböjtben pedig a Húsvét-
ra. 
Mi még olyan szerencsések lehettünk, hogy nővérek is tanítottak 
minket. Tanáraim között volt a már említett Katalin nővér, aki sok 
otthoni házi feladattal alapozta meg, hogy később könnyedén bír-
juk a terhelést. Szigorú volt, de mindent értünk tett. Neki még a 
szülők sem mertek ellent mondani. Magdolna nővér volt a napközis 

Harmat Luca
történelem-magyar szakos tanárnő
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tanárunk, aki Kata-
lin nővér szigora el-
lenében a lágyságot, 
a kedvességet kép-
viselte. Mindig volt 
egy-egy kedves sza-
va hozzánk, nyugodt 
derűvel mosolygott 
ránk. Augusztina 
nővér minden reg-
gel a bejáratnál vár-
ta a gyerekeket, és 
készségesen segített 
nekik, amiben csak 
tudott; ő az alázatos 
munka jelképévé vált 
számomra.
Különleges volt szá-
munkra az is, hogy 
Szalma Pista bácsi 
nyolc éven keresztül 
tanított minket né-
metre vagy hittanra, 
és hogy minden évben a Velencei-tóhoz közel, Nadapon szervezett 
nekünk német tábort, amit egész évben vártunk.  
A cserkészetet is a Marianumban ismertem meg, ami máig meghatá-
rozza az életemet, szemléletemet és a világhoz való hozzáállásomat. 
Itt tanultam meg azt, hogy milyen jó érzés értékes közösséghez tar-
tozni, és azért dolgozni. 
Már kamaszként segítettem Katalin nővérnek a táboroztatásban, 
így elég korán elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, ami mára a hiva-
tásommá vált. 2013 óta pedig már nem mint növendék, hanem mint 
pedagógus csatlakozhattam vissza az iskola életébe, ahol megpróbá-
lom továbbadni azt a lelkületet, amit még a nővérek idejében tapasz-
talhattam meg. 
 Sokat adott nekem a Marianum, és ezekért hálával tartozom! 
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Családi emlékezés

„ Én iskolám, köszönöm most ne-
ked, 
  Hogy az eljött élet-csaták között 
  Volt mindig hozzám víg üzene-
ted.” 
        (Ady Endre)
        Ady Endre ezen csodálatosan szép verse jutott eszembe, amikor 
Noémi „néni” (így hívtuk Őt, így beszélgettünk otthon Róla gyerme-
keinkkel, amikor még az iskola tanulói voltak) felhívott telefonon, 
hogy írjak egy megemlékezést az évkönyvbe, amely az iskola 25 éves 
évfordulójára készül. 
    Elsőként a köszönet és hála gondolata jutott eszembe, mindazért 
a sok jóért, kedvességért, tanításért, tudásért, nevelésért, játékért, 
jókedvért, küzdésekért és eredményekért, kirándulásokért, farsan-
gokért, táborokért és sporteseményekért! Szinte felsorolhatatlan 
mindaz, ami első pillanatban elém villant, amely a 13 év alatt történt, 
amíg a gyermekeink a Marianum iskola tanulói voltak. 
    21 évvel ezelőtt léptük át először az iskola kapuját, a kissé ábrándo-

zós, elmerengő típu-
sú Anna lányommal. 
Izgultunk, vajon meg 
tudunk-e felelni az is-
kola elvárásainak. Az-
tán megnyugodtunk 
Katalin nővér bizta-
tó szavaira. S jöttek a 
dolgos, tanulós hét-
köznapok. Féltünk és 
izgultunk az esetleges 
kudarcok miatt, de na-

Fülöp-Pusztai Pupos Anna, 
Miklós, Balázs 
és édesanyjuk dr. Bognár Sára
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gyon örültünk a sikereknek, 
ötösöknek, jobb jegyeknek. 

   S teltek-múltak a napok, 
évek és második gyerme-
künk, a kissé félénkebb Mik-
lós fiúnk, majd 2 év múlva a 
huncutabb Balázs fiúnk is az 
iskola tanulója lett. 
Összesen közel 13 éven ke-
resztül tanultunk sokat az 
iskola tanítóitól, tanáraitól 

és pedagógusaitól (a teljesség igénye nélkül csak néhány név közü-
lük: Katalin, Augusztina és Anna nővérek, Éva néni, Maca néni, Ági 
néni, Pista bácsi, Ferenc atya, Kriszti néni, Kati néni, Zita néni, Laci 
bácsi, Noémi néni, Gabi néni, Attila bácsi, Margit néni, Erika néni, 
Gyula bácsi és még sokan mások).
   Köszönet nekik mindenért! Különösen azért tudok én is a gyerme-
keimmel együtt köszönetet mondani és hálát adni, mert most már 
mint fiatal felnőttek, gyakran emlegetik azokat az éveket, amelyeket 
itt töltöttek, és elmondják, hogy milyen jó, hogy ebbe az iskolába jár-
hattak és itt tanulhattak, látva kortársaik meg-meg bicsakló életeit. 
    Mint az én életemben is, úgy a gyermekeim életében is azt látom, 
hogy az általános iskolai évek meghatározó jelentőségűek voltak. 
Anna lányunk az MTVA  szerkesztőjeként dolgozik, Miklós fiunk a 
Marianum iskolában tanít, Balázs pedig jelenleg még orvostan hall-
gató.
És bár én nem mint az iskola diákja, de mint a gyermekeim édesany-
ja, sok lelki és szellemi támaszt kaptam a tanítóiktól és tanáraiktól!
    Ismét Adyt tudom idézni:
       „ Tápláltad tovább bennem az erőt, 
          Szeretni az embert és küzdeni 
          S hűn állni meg Isten s ember előtt. „
  Elindított bennünket, gyermekeimet ez az iskola azon az úton, hogy 
másként nem lehet megállni hűen Isten és ember előtt, csak ha sze-
retjük az Istent és az embereket és küzdünk a nemes célok elérésé-
ért!
Köszönöm, köszönjük!
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Szülői szemmel

Ha erre gondolok azonnal olyan 
szavak, kifejezések jutnak 

eszembe, mint álom, Isteni kegye-
lem, csoda, munka, sok munka, 

gyönyörű sikerek, boldog gyerekek, elégedett szülők.......
„Nagyot művelt Ő, aki hatalmas! „- láthatjuk a feliratot az  iskola ka-
puján belépve, és aki  ismeri a Marianum történetét  vagy akár csak 
a hétköznapjait, az tudja, hogy itt tényleg nagy dolog történt az el-
múlt 25 évben, és minden tanévben újabb és újabb kisebb-nagyobb 
csodák tanúi  lehetünk. A Jóisten kegyelméből és sok-sok jószándé-

kú, elszánt ember munkájának kö-
szönhetően folyamatosan fejlődik, 
szépül az iskola. Mindig van vala-
kinek egy újító ötlete, ami kicsit 
„felrázza” a gyerekeket, ami egy kis 
izgalmat visz az életükbe (például 
egy műsor, megemlékezés, előadás 
vagy verseny, ami kicsit másképp 

zajlik mint ahogy  megszokták).
Eszembe jut, mennyire örültem, amikor először láttam meg az isko-
la épületén a Marianum címerét, és elhittem, hogy tényleg újra lesz 
keresztény oktatás Érden. Arra gondoltam: azt szeretném, ha a gye-
rekeim majd ide járnának.  
Teltek az évek, és én valóban ebbe az iskolába írattam be a gyereke-
imet, előbb a két fiamat, ők már gimnazisták, majd a lányomat, aki 
most lesz harmadik osztályos.  
Sokan megkérdezik tőlem, hogy miért éri meg áthordani a gyereke-
inket Érdre (Százhalombattáról járunk), de eddig még sosem kellett 
gondolkodnom a válaszon.  Azért,
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 - mert, ez az iskola töb-
bet ad, mint más, itt nem 
csak oktatják hanem a 
keresztény értékekre 
építve nevelik is a gye-
rekeket. Nevelik művelt, 
gazdag személyiséggé, 
Istent és embert szere-
tő polgárrá, tisztességes, 
alkotásra és  boldogság-
ra képes emberré, ami a 

mai zűrzavaros világban különösen fontos;
 -  mert  itt jól érzik magukat a gyerekek, figyelnek   rájuk, és 
érzik, hogy ők fontosak;
 - mert itt rendkívüli fontossága van a szeretetnek, amit min-
den tevékenység során éreztetnek is ;
 - mert itt a szülők kéréseire is odafigyelnek, bevonják őket az 
iskola életébe, programokat szerveznek számukra.
Ha rövid választ szeretnék adni, akkor nagyvonalakban ezekért éri 
meg a Marianumba hozni a gyerekeket.
„Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre és a hitre, az embek és a haza 
tiszteletére!” – hallottuk az igazgatónő idei tanévnyitó beszédében. 
Ez a gondolat vezérelv ebben az iskolában, és emellett nagyon jó ta-
nulmányi eredményeket mutatnak fel az idejáró diákok, ami évről 
évre több gyereket vonz a Marianumba.

Köszönettel tartozunk 
Hajdu Ferenc atyának, 
aki nem adta fel az 
álmát, töretlen hittel 
dolgozott érte hosszú 
éveken át, és hálát kell 
adnunk a Jóistennek, 
hogy lehetővé tette 
gyermekeink számá-
ra, hogy ilyen helyen 
tanulhassanak.
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Iskolánk hitéletének alakulása 
a kezdetektől napjainkig

Az életben minden 
szép és nemes cél 

eléréséhez csak közös 
munka, akarat és együtt-
gondolkodás vezethet. 
Még inkább igaz ez ak-
kor, amikor egy iskoláról, 
és annak hitéletéről be-
szélünk, hiszen gyerme-
kekről van szó, akiknek 
testi-lelki fejlődéséért 
mindannyian felelősek 
vagyunk.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerhettem a nálunk 
tanító Keresztes Nővéreket, akik meghatározó személyei voltak in-
tézményünknek. Mindegyikük szívvel-lélekkel, a saját habitusa sze-
rint határozottabban, vagy éppen végtelen kedvességgel és alázattal 
alakította és segítette a hitre nevelést. Katalin nővér és Magdolna 
nővér az oktató munkában is részt vettek osztálytanítóként, illetve 
napközis nevelőként. Augusztina nővér, aki minden gyereket név 
szerint ismert és szólított meg, hiszen reggelente ő várt minket a 
lengőajtónál, a maga csöndes, imádságos életével, mindig odafigyelő 
szeretetével, példamutató alázatával segítette és támogatta a hitok-
tatók munkáját.
A gyakorlóiskolai feladatokba a hitoktatók is becsatlakoztak. Jó volt 
megismerni a jövendő kollégákat, akik rengeteg ötlettel, és nagy-
nagy lelkesedéssel hoztak új színt a mi munkánkba is. Nagyon gyü-
mölcsöző évek voltak ezek, kölcsönösen sokat tanulhattunk egy-

„A jó ember soha nincs egyedül, mindig 
akadnak, akik társul szegődnek mellé.”

Gorkij 

Dornbach Katalin
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mástól, a gyerekek javára.
Hittanos munkaközösségünk 
hosszú évek óta nagyon jól műkö-
dik, mindenkinek megvan a maga 
feladata, kölcsönösen segítjük 
egymást, hogy a tanév során az év 
elején kitűzött célokat, programo-
kat sikeresen teljesíteni tudjuk. 
Ferenc atya, emeritus Igazgató Úr, 
aki állandó diakónus is, és civil hi-

toktatók végzik a hitoktatást. 
A tanévet Veni Sancte szentmi-
sével kezdjük, amelyben Isten 
áldását és kegyelmét kérjük az 
előttünk álló esztendőre. Ekkor 
indulnak az évfolyamszentmisék 
is. Minden osztály két alkalom-
mal, első, és második félévben 
vesz részt rajta. Magyarok Nagy-
asszonya ünnepén tartjuk őszi 
zarándoklatunkat. Utunk minden 
évben egy Mária kegyhelyre ve-
zet, jártunk már Makkosmárián, 
Máriaremetén, Máriabesnyőn, 
Máriagyüdön is. Adventben Ro-
ráte szentmisére, májusban pedig 

májusi litániára megyünk a gyerekekkel. Minden hónap első hétfő-
jén, a fogadóóra utáni esti szentmisén imádkozhatunk együtt isko-
lánkért. Hétfő reggel az alsó, szerdán a felső tagozat számára van 

reggeli ima. Természetesen ezeken 
a szentmiséken, és egyéb liturgi-
kus eseményeken a gyerekek is ak-
tívan közreműködnek, és szolgála-
tot vállalnak, olvasással, énekkel, 
vagy ministrálással. Számukra kü-
lön ministránsfoglalkozás is van, 
amelyen igen nagy lelkesedéssel 
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vesznek részt, csakúgy, mint cser-
készeink, akiket lelkes kollégák 
irányítanak, és szerveznek be a 
lelki és egyéb programokra, ese-
ményekre.
Szoros munkakapcsolatunk van 
a németes munkaközösséggel, hi-
szen több olyan esemény és prog-
ram is van, amely egyházi jellegű, 
és a német nyelvhez, illetve a né-
met kisebbség hagyományaihoz, kultúrájához kapcsolódik. Novem-
berben Márton-napi lampionos felvonulást tartunk, a templomban 
megemlékezünk Szent Márton életéről, egy rövid, német nyelven 

előadott kis történettel. Advent-
ben és Nagyböjtben német nyel-
vű szentmisén veszünk részt, má-
jusban több éven keresztül német 
nyelvű májusi litánián köszöntöt-
tük Égi Édesanyánkat. A német 
táborunk, először Nadapon, utá-
na Iszkaszentgyörgyön egyben 
hittantábor is. Évente zarándok-

latot szervezünk Mariazellbe. Hála Spányi Antal Püspök atya nagy-
lelkű támogatásának, négy éve egy kis csapattal rendszeresen Passa-
uba utazhatunk, ahol részt veszünk Boldog Gizella ünnepén.
Fontos eseménye még a tanévnek az adventi és nagyböjti lelki nap, 
amelyeknek visszatérő kedves vendége Ugrits Tamás atya, aki nagy 
szeretettel jön hozzánk, és ad lelki útravalót kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.
Kiemelkedő két esemény még az 
Elsőáldozás és a Bérmálás is. Ed-
dig az Elsőáldozást ősszel tartot-
tuk, most változtattunk ezen és 
Húsvét utánra került, hogy az őszi, 
Elsőáldozóknak tartandó bodajki 
zarándoklaton mi is részt tudjunk 
venni. A pünkösdvasárnapi Bér-
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málás jó alkalom a Főpásztorral 
való találkozásra is. Rendszeresen 
részt veszünk Pünkösdhétfőn az 
egyházmegyei napon, vannak, 
akik családjaikkal, mások az isko-
la által szervezett módon utaznak 
Balinkára, illetve ebben az évben 
Székesfehérvárra.
Iskolánkba olyan gyerekek is jár-
nak, akik még nem részesültek a 
Keresztség szentségében, vagy 
nem nálunk kezdték tanulmánya-
ikat és nem voltak elsőáldozók. 
Számukra lehetőséget adunk, 
hogy felkészüljenek a szentségek 
méltó vételére.
Évek óta mi rendezzük az Egyház-

megyei Hittanversenyt, amelynek aktualitását, és feladatait a Szent-
atya által meghirdetett egyházi év adja. Iskolánk hitélete színes, gaz-
dag, és valóban élő.
A hitünk megélése, személyes tanúságtételünk átszövi egész in-
tézményünket, és mindenkit, akár gyerek, akár felnőtt. Rengeteg 
program segít nekünk ebben: lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kö-
zös ünneplések, az osztályok védőszentjeinek előttünk álló példája. 
Hiszünk abban, hogy a Nővérek imája, és iskolánk névadója a Bol-
dogságos Szűzanya közbenjárása továbbra is kísér minket utunkon. 
Szívből reméljük, hogy sok jó ember szegődik mellénk társnak, és a 
következő években is sikerül úgy élni hivatásunknak, hogy életün-
ket, munkánkat az Isten és embertársaink iránti szeretet, és kölcsö-
nös segítség járja át.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérke-
dik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 
nem rója fel(….)
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet nem szűnik meg soha.” (Szent Pál, 1 Kor 13,1-13)

Viki
Öntapadó jegyzet
főpásztorral

Viki
Öntapadó jegyzet
pünkösdhétfőn

Viki
Öntapadó jegyzet
napon. Vannak

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
keresztség

Viki
Öntapadó jegyzet
elválasztva: tanulmányai-kat

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
nővérek imája és

Viki
Öntapadó jegyzet
kisebb a betűméret

Viki
Öntapadó jegyzet
42. oldal



47

A nemzetiségi nyelvoktatás múltja 
és jelene a Marianumban

A nyelvi táborozással kezdő-
dött...

 Mielőtt még a nemzetiségi 
nyelvoktatás elindult volna a Ma-
rianumban, 1993-tól az ide járó 
gyerekek is részt vettek regionális 
szervezésű német nyelvi táborban 
a nadapi plébánián.
Mivel keresztény értékrendünk-
höz hozzátartozik a nemzetiségek 
ügyének felvállalása, hiánypótlás-
ként került bevezetésre az iskolá-
ban a nemzetiségi nyelvoktatás az 
iskola újraindulása után két évvel 
felmenő rendszerben. Azóta mind 
a nyolc évfolyamon heti öt órában tanulják a német nyelvet a Mari-
anum „a” osztályosai. A felső tagozaton csoportbontásra is van lehe-
tőség, melynek szempontja a nyelvi szint: tehetséggondozó és hala-
dó csoportokat különböztetünk meg.
A heti öt nyelvórát három éve kiegészíti a német hon-és népismeret 
tantárgy is, ami lehetővé teszi a német nemzetiség történelmének, 
irodalmának, kultúrájának, hagyományainak mélyebb megismeré-
sét.
Aki kedvet érez hozzá, heti egy alkalommal részt vehet egy továb-
bi ide kapcsolódó foglalkozáson, ahol a gyerekek sváb táncokat ta-
nulnak. A tánccsoport az adventi és tanév végi iskolai kulturális 
műsorokon kívül más helyszíneken is vendégszerepel. Az említett 
műsorokon nemcsak a tánccsoport lép fel, hanem egy-egy osztály is 
készül német nyelvű előadással.
A magas óraszám lehetővé teszi, hogy a szorgalmasan tanuló diá-

Speri Krisztina
nyelvi munkaközösség vezető
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kok „használható” nyelvi szintre 
eljussanak. Minden évben vannak 
nyolcadikosok, akik német tago-
zaton kívánják tanulmányaikat 
folytatni, ők többségében sikeres 
felvételi vizsgát tesznek.
Részt veszünk nemzetiségi vers-
és prózamondó, illetve ének ver-
senyeken, továbbá tankerületi és 

egyházmegyei nyelvi versenyeken, melyeken szép eredmények szü-
letnek.
Éves programunk meghatározó eleme Szent Márton napja. A szent 
kultusza a német nyelvterületeken különösen elterjedt. Erre az ün-
nepre iskolánk apraja és nagyja egyaránt lelkesen készül. Technika 
órákon nagy gonddal készülnek a lampionok. A nagyobbak a szent 
életéből készülnek német nyelvű jelenettel. Az ének órákon is Már-
ton-napi énekek szólnak... A jeles napon szürkületkor elindulnak az 
éneklő gyerekek világító lampionokkal, szülők, testvéreik és taná-
raik kíséretével a templomba. Ott a felső tagozatosok bemutatják a 
szent életének egy-egy ismert eseményét. Az előadás végeztével a 
templom bejáratánál csokoládé várja a résztvevőket.
A liturgikus év eseményeinek megünneplése szorosan hozzátarto-
zik iskolánk életéhez. Különösen fontos a két nagy ünnepünkre való 
készület. Adventben és nagyböjtben német nyelvű szentmisén ve-
szünk részt. A liturgikus olvasmányokat a megelőző német órákon 
dolgozzuk fel, gyakoroljuk a szentmise szövegeit, válaszait és a litur-
gikus énekeket. A szentmise énekeinek gyakorlásához az ének órák 
is hozzájárulnak.
Az adventi idő hagyományos 
programja az ausztriai kirán-
dulásunk. A korábbi években 
Bécsbe tettünk látogatást. A 
belváros gyalogos bejárása 
során a gyerekek sok érdekes 
dolgot láthattak és hallhattak. 
Egyik évben a schönbrunni 
kastélyt tekintettük meg ve-
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zetéssel. A program végén a karácsonyi 
vásárban volt lehetőségük a gyerekek-
nek, hogy nyelvtudásukat gyakorlat-
ban is alkalmazzák.
Az utóbbi években Burgenlandot vesz-
szük célba. Kedvelt úticélunk Fraknó 
vára. Útközben rövid sétára megállunk 
Eisenstadtban. A fraknói várlátogatás 
mellett hegyi túra teszi próbára a vál-
lalkozó kedvűeket. A túra célpontja a 
Szent Rozália kápolna, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílik a várra.
A korábbi években hagyomány volt má-
jusban, hogy a gyerekek egy csoportja 

német nyelvű litánián vett részt. A német nyelvű Mária énekek a né-
met táborok fontos elemei ma is.
A nyaranta szervezett német tábor hosszú évek óta szerves része az 
iskola életének. Évről évre szívesen vesznek rész rajta a németet ta-
nuló gyerekek. Igazi felüdülés, emellett testi-lelki-szellemi épülésü-
ket szolgálja... 2002-ig a tábornak a nadapi plébánia adott otthont. 
2003-ban a tábor elmaradt, mivel a plébánia épületét szerkezetileg 
veszélyesnek nyilvánították, így új helyszínt kellett találni. 2004-től 
az iszkaszentgyörgyi plébánia várja a táborozókat. A délelőtti prog-
ram hasonlóan alakult mindkét helyen: német foglalkozások, a napi 
liturgikus szövegek fordítása, énektanulás... A gyerekek egyénileg 
sajátították el az alapimádságokat, így étkezés előtt és után is néme-
tül tudnak közösen imádkozni. A délelőtti programot német szent-
mise zárja. A délutáni szabadidős elfoglaltságot Nadapon a Velen-
cei-tó közelsége határozta meg. A fürdőzés mellett remek lehetőség 
kínálkozott a parton a közös focira, ami természetesen a táborhe-
lyen folytatódott... Iszkaszentgyörgyön a Bakony kínálta emelkedők 
vonzzák a „biciklis táborozókat”. A hosszabb illetve rövidebb túrára 
indulók találkozási pontja a fehérvárcsurgói cukrászda, aztán jöhet 
a táborhelyen a sportolás számtalan lehetősége...
A nap zárása német nyelvű esti ima, hálát adva az együtt töltött idő 
ajándékaiért...                  
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Hogyan emlékszel a gya-
korlóiskola indulására?

Iskolánk minden évben kiad 
egy évkönyvet, amelyben az 
iskolai év legfontosabb eseményei szerepelnek különböző emberek 
tollából fényképpel illusztrálva, az osztályok eredményei, szintén 
osztályfényképek és sok egyéb esemény. Az 1997-1998-as tanév év-
könyvében a következő olvasható: 
„Az éves munkatervben nem szerepel, de jelentősége miatt az év leg-
fontosabb eseménye, hogy a tavasz folyamán dr. Takács Nándor me-
gyés püspök, dr. Bencze Lóránt főigazgató, valamint Szalma István, 
a Marianum Általános Iskola igazgatója által aláírt alapító okirat 
módosítása következtében, iskolánk ez év februárjától a Zsámbéki 
Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolája. Az iskolánk életé-
ben nagy jelentőségű esemény reményeink szerint, nagymértékben 
hozzájárul a szakmai színvonal emelkedéséhez.” Ekkor még csak 
reménykedtünk, hogy ez a gyakorlóiskolai státusz szakmai színvo-
nalbeli emelkedést eredményez, de így utólag ennyi év távlatából is 
bizton állíthatom, hogy ez valóban így történt. 

Milyen konkrét feladatokat jelentett az elindítása?
A gyakorlóiskola nagyon sok feladatot rótt ránk, pedagógusokra. 
Először is a jogi hátteret teremtették meg ezzel az alapító okirat mó-
dosítással. Át kellett gondolni a tárgyi feltételeket, hogy alkalmas 
legyen az iskola a hallgatók befogadására. A hallgatóknak egyéni- és 
kis csoportos foglalkozásra alkalmas termeket kellett biztosítani, 
többet egyszerre egy időben. A gyakorlóiskolában olyan tárgyi fel-
tételeket kellett teremteni, hogy a legmodernebb eszközöket tudják 

A gyakorlóiskola működése

Az interjút Pintér Krisztina 
történelem-magyar szakos 
tanárnő készítette 
Tölgyesi Ottóné
igazgatóhelyettessel
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használni a hallgatók, illetve a 
hallgatókat tanító pedagógusok. 
A tárgyi feltételek után a személyi 
feltétel volt a legfontosabb ténye-
ző. 

Milyen volt a főiskolával a kap-
csolat?
Kezdődött azzal, hogy a Zsámbéki 
Főiskolával ki kellett alakítanunk 
egy olyan munkakapcsolatot, 
amely kölcsönös segítségen ala-
pul. Ez nagyon fontos feladat volt. 
Mi tanítónők vagyunk, és nekünk 
főiskolai tanárokkal kellett együtt 
dolgoznunk. Az első találkozás 
után hamar oldódott a szorongá-

sunk, mert nagyon emberséges és nagyon empatikus légkörben ta-
láltuk magunkat. Szakmailag is, emberileg is kellett a személyes kap-
csolat, hiszen sokféle ember dolgozott együtt, de földrajzilag messze 
egymástól. 

Hogyan folyt a szakvezetők kiválasztása?
Az ismerkedő látogatások után, nagyon konkrét szakmai találkozá-
sok folytak. A főiskola világosan elmondta, hogy milyen bemutató 
tanításokat szeretne megnézni és milyen szempontok szerint kelle-
ne ezt megoldanunk. Kezdetben főiskolai tanárok jöttek megnézni a 
bemutató tanításokat. Az iskolavezetés összedugta a fejét és megbe-
széltük, hogy kik lennének azok a nevelők, tanítók, akik első körben 
részt vesznek a gyakorlózásban. Nyilván őket kértük fel ezekre a be-
mutató tanításokra, és velük személyesen külön-külön is megbeszél-
tük, hogy milyen feladat várható a gyakorlóiskolai státusszal. Min-
denképpen tisztázni kellett a felkért személyekkel, hogy vállalják-e 
ezt a feladatot, mert ez egy folyamatos „kirakatban” való munkát je-
lentett. Az első bemutató tanítás nagyon emlékezetes volt, mindenki 
dolgozott, aki élt és mozgott az iskolában, mindenki segített, fény-
másoltuk a feladatlapokat, takarítottuk az osztályt, mostuk a virá-
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gok leveleit, tehát mindent megtettünk azért, hogy a lehető legjobb 
legyen. Ezzel avattuk fel azt a termet, ahol majd később a bemutató 
tanítások folytak. Mert itt kellett egy olyan tantermet is létrehoz-
nunk, amely tágas volt, befért egy osztály, több hallgató, esetleg még 
plusz főiskolai tanárok. Ezenkívül egyéb továbbképzéseket is szer-
veztünk az iskolában. Ezeket a szakmai munkákat S. Takács Zsuzsa 
szaktanácsadó segítette, ő volt az összekötő a főiskola és közöttünk, 
ő vezetett be minket a gyakorlóiskola rejtelmeibe. Nagyon nagy tu-
dású és nagy szaktekintély volt Zsuzsa, nagyon jó emberi kapcsola-
tot ápoltunk vele. Éveken keresztül együtt dolgoztunk, hiszen 1998-
2004-ig folyt a gyakorlóiskolai munka a Marianumban. 

Milyen volt ezekben az években a szakvezetők munkaterhelése?
A szakvezetői tevékenység 12 kötelező órával járt. A hallgatókkal 
való foglalkozásnak volt egy konkrét napja. Azon a napon a második 
órában volt az előkészítés, majd a szakvezető tartotta az első órát, 
utána a hallgatók által tartott órák, majd pedig az óramegbeszélés 
következett. Több hallgató esetében ezek egy időben zajlottak, egy 
időben kellett több tanerőt mozgatni. Ezekben az osztályokban nem 
volt egyszerű összeállítani az órarendet. Tehát arra is kellett figyel-
ni, hogy melyik csoport, melyik terembe legyen. Az órarendet akkor 
még kézzel készítettük, és nagyon oda kellett figyelni, ezért itt a pon-
tosságot emelném ki. 
A beszámolókból látom, hogy milyen nagyszámú hallgatói létszám-
mal dolgoztunk, például a 2002-2003-as tanévben 164 hallgató fordult 
meg nálunk. A tantestületnek ekkor már 36%-a részt vett a szakve-
zetői munkában, ez 13 főt jelentett. Volt nappali tagozatos tanítói 
szak, nappali tagozatos hitoktató szak, esti tagozatos hitoktató szak, 
levelező tagozatos tanítói szak és mindegyikben több csoport. Fel-
menő rendszerben történt a szakképzés, és a negyedévesek már mű-
veltségi területeken is dolgoztak, tehát a felső tagozat is bekapcso-
lódott ebbe a szakképzési munkába, így a felső tagozatos órarendet 
is érintette a hallgatók látogatása. Ekkor már az órarend elkészítése 
nagyon próbára tett bennünket, de igyekeztünk minden problémát 
megoldani, egyenlete terhelést biztosítani, mert az órarend pontos-
sága egész évben kihat a pedagógusok és a gyerekek munkájára. 
Kezdetben egy képzési nap volt, később már kettő, majd három is.

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
48. oldal



53

Jó visszagondolni ezekre az évekre - mert úgy gondolom - hogy ezek 
visszahozhatatlan események, és nagyon meghatározták az iskolá-
ban folyó magas színvonalú munkát. Állandó szakmai készenlétben 
kellett lenni és ez jó hatással volt a pedagógusokra. Mindig mindenki 
alaposan felkészült az óráira, folytak az előkészítések, megbeszélé-
sek, tehát minden olyan dolog megvolt, ami előfeltétele egy jó taní-
tási órának. 

Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál az évek alatt?
Nagyon jó visszagondolni ennyi év után is erre az időszakra, első-
sorban azért, mert ilyen igényes munkát végeztünk. Nagyon örülök, 
hogy részt vehettem ebben a munkában, mert ez az iskolának a fény-
kora volt. Nagyon sokat látogattuk egymás óráit, gyakran voltak be-
mutató tanítások, és ebből a gyerekek is nagyon sokat profitáltak.
Összegezve: Nagyon jó volt a gyakorlóiskolai élet, - én úgy gondolom, 
hogy - mikor a Zsámbéki Tanítóképző gyakorlóiskolai státuszunk 
megszűnt, azt a pedagógusok is sajnálták, mert megszokták a magas 
színvonalú munkát, megszokták a főiskolai hallgatókat, tehát abszo-
lút pozitív volt ez az egész iskola szakmai életében.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sikeres munkát kívánok!
Nagyon jó visszagondolni ennyi év után is erre az időszakra, első-
sorban azért, mert ilyen igényes munkát végeztünk. Nagyon örülök, 
hogy részt vehettem ebben a munkában, mert ez az iskolának a fény-
kora volt. Nagyon sokat látogattuk egymás óráit, gyakran voltak be-
mutató tanítások, és ebből a gyerekek is nagyon sokat profitáltak.
Összegezve: Nagyon jó volt a gyakorlóiskolai élet, - én úgy gondolom, 
hogy - mikor a Zsámbéki Tanítóképző gyakorlóiskolai státuszunk 
megszűnt, azt a pedagógusok is sajnálták, mert megszokták a magas 
színvonalú munkát, megszokták a főiskolai hallgatókat, tehát abszo-
lút pozitív volt ez az egész iskola szakmai életében.

Köszönöm szépen a beszélgetést, további sikeres munkát kívánok!
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Legnagyobb a szeretet

Minden gyerek életében eljön 
az a pillanat, amikor felte-

szik a kérdést: „Mi leszel, ha nagy 
leszel?” Még csak 10 éves voltam, 
amikor már a biztos választ tud-
tam: tanító néni. Szerencsére a kö-
rülöttem lévő emberek segítettek ezt az álmomat megvalósítani. 
 A kezdeti „lépéseket” itt Érden, egy másik iskolában tettem 
meg. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, figyeltem mások munká-
ját, „ellestem” az ötleteket. Ekkor ismerkedtem meg Bélafalvy Imre 
atyával, aki segített, hogy pedagógiai munkámat a Marianumban 
folytassam.
Itt találkoztam azokkal a nővérekkel, akiknek élete példamutató volt 
mindenki számára. Sokat beszélgettem velük, s éreztem, hogy kez-
dek megváltozni. Már nemcsak az volt a fontos, hogy a tananyagot 

minél jobban megtanítsam, még 
több ismeretet adjak át, hanem 
egyre fontosabbá vált a szeretet.  

 „Iskolánk feladata: Segítse elő az 
egyéni életélmények szerzését, az 
egyéni képességek kibontakozá-
sát, a hitélet erősítését szolgáló 
programokban (lelkigyakorlatok, 
zarándoklatok), az órai munkák-
ban és a tanórán kívüli tevékeny-
ségekben (napközi, szakkörök, 
kirándulás, cserkészet stb.)” (Ma-
rianum Általános Iskola, Nevelési 
program 2014)

 Munkám során mindig arra töre-
kedtem, és törekszem, hogy ezeket 
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a feladatokat minél változatosabban, élményszerűbben teljesítsem. 
A 30 év alatt összegyűjtött „Jó gyakorlatok” is sokat segítenek.
 Minden osztály esetében a szülőkkel is megpróbálok olyan 
kapcsolatot kiépíteni, ami sokat segít a gyermekek nevelésében. 
Többször szervezek olyan programokat, amelyen a szülők is részt 
vesznek. Legkedveltebb tevékenység a túrázás. Ilyenkor nemcsak 
a gyerekek vannak együtt, hanem a felnőttek is beszélgethetnek, 
nevelési módszereiket kicserélhetik. Néha azt érzem, hogy ők még 
jobban örülnek ezeknek az alkalmaknak. Karácsony és Húsvét előtt 
olyan kézműves foglalkozásokat tartunk, ahol a nagymamák hoz-
zák el ötleteiket, és ezeket adják át a gyerekeknek, anyukáknak. 
 Úgy érzem ezekkel a programokkal könnyebb a közösségépí-
tés is. Az előző tanévben már a szülők vállalták a szervezési felada-
tok egy részét.  Ez az én munkámat is megkönnyíti. 
Fontos, hogy a gyerekek érezzék, számíthatnak rám, megbízhatnak 
bennem. A közös programok, együttlétek is ezt bizonyítják. 
 1992-ben mikor ebben az iskolában kezdtem tanítani, sokat 
vívódtam, hogy jól döntöttem-e az iskolaváltással. Ma már biztosan 
tudom, hogy megtaláltam a helyes utat. Sokat fejlődtem, erősödtem 
mind szakmailag, mind lelkileg. Kollégáim sokat segítettek, amiért 
mindig hálával gondolok rájuk.
 Egyik legértékesebb visszajelzés a munkámról, hogy volt ta-
nítványomat kollégaként köszönthetem.
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,, Louie, azt hiszem, 
ez egy csodálatos barátság kezdete…..”

A Casablanca immár klasszi-
kussá vált mondata ötlik fel 
bennünk, amikor az érdi Maria-
nummal már 10 évre visszanyúló 
testvériskolai kapcsolatot idéz-
zük fel. Mert ami 10 évvel ezelőtt elkezdődött, tényleg egy értékes, 
szép barátság kezdete volt.
 Hagyományt teremtettünk 2004 őszén, amikor iskolánk, a 
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádám-
kó István Csabával és három pedagógus kollégával Érdre látogattunk 
Szalma István igazgató úr és a szatmári kötődésű Takácsné Tóth 
Noémi matematika szakos tanár meghívására. Így kezdődött, majd 
folytatásként 2005 májusában már a Marianum Iskola küldöttsége 
jött Szatmárnémetibe, ahol a diákoknak és kísérőiknek az iskola és 
a vendégfogadó családok kedveskedtek szép, tartalmas programok-
kal. 
 Októberben iskolánk diákjaival (16) utaztunk Érdre, ekkor írta 
alá a két intézményvezető az együttműködési megállapodást, amely 
szerint a jövőben arra törekszünk, hogy iskoláink diákjai minél job-
ban megismerjék közös történelmi és kulturális értékeinket mind az 
anyaországban mind a határon innen, közös rendezvényeken, sport- 
és kulturális programokon vegyenek részt, folytatva a rendszeres 
cserelátogatásokat. Reméltük, eredményes, tartalmas barátság ala-
kul ki a két intézmény diákjai és pedagógusai között.
 Minden bizonnyal a két iskola diákjai és tanárai számára is-
vonzó lett a testvériskolai kapcsolat. Az eltelt idő alatt több generá-
ciónyi diákunk látogatott Érdre, illetve Szatmárnémetibe. Szívesen 
jöttek, annál is inkább, mert sok érdi családnak vannak Erdélybe 

Bara Gabriella
angol szakos tanárnő
Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum
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visszanyúló gyökerei. Barátságok köttettek, diákok és tanárok egy-
aránt, melyeket ma is ápolnak, családok ismerkedtek meg, fogadták 
a cserediákot programon kívül, vakációban is. Mondhatjuk, hogy 
hasznos, mély és mindenképpen - a diákok szempontjából is - tartal-
mas partnerkapcsolat alakult ki. 
 Az eltelt 10 évben - hála vendéglátóinknak -, sikerült bejár-
nunk Magyarországot széltében-hosszában, szó szerint. Részt vet-
tünk közös szentmisén Ercsiben a Nagyboldogasszonynak szentelt 
Kegytemplomban, sétálhattunk a Duna partján, jártunk Győrben, 
ismerkedve nevezetességeivel, és meglátogattuk a méltán híres 
Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesét, Zircen pedig a hí-

res 12. századi cisztercita 
templomot. Részt vehet-
tünk a Marianum éves kö-
zös zarándoklatán Székes-
fehérváron, a Prohászka 
templomban. Délután az 
iskolások megtekintették 
a Prohászka kiállítást és a 
Püspöki Palotát. Ugyanitt 
nagy hatással volt a gyere-
kekre a királysírok látvá-

nya. De nemegyszer Szentendrére, Esztergomba utazhattunk, ahol 
a Bazilika kupolájáról csodálhattuk meg a kilátást, és Ferenc atya 
interaktív idegenvezetésével diákjaink sok hasznos tudnivalóval 
gazdagodtak. Ismerkedtünk Visegrád nevezetességeivel, eljutottunk 
a Tihanyi Bencés Apátságba. Jártunk Pécsett, ahol a Bazilika mellett 
többek között az ókeresztény sírkamrák elnevezésű régészeti bemu-
tatóhelyre látogattunk, de nem hagyhattuk ki a híres dzsámit, vagy a 
neves Zsolnay Múzeumot sem. Jár-
tunk Herenden is a híres porcelán-
gyárban, ahol a gyerekek tanúi 
lehettek annak, hogyan születnek 
a méltán ismert herendi minták. 
Szegedre is sikerült eljutnunk 
kirándulásaink során. Ópuszta-
szeren sajnos az időjárás szeszé-
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lye miatt csak a Feszti 
körképet láthattuk, sza-
badtéri kiállításokban, 
programokban nem 
gyönyörködhettünk, ám 
Mohácson nagyon szép, 
élvezetes idegenvezetés-
ben volt részünk. Buda-
pestet többször felkeres-
tük, ahol a Budai Várat 
jártuk be, vagy a koronát 
tekinthettük meg a Parlamentben, de megnéztük a Mátyás templo-
mot és a Bazilikát is. A tanárok még színházi előadásra is meghívást 
kaptak a Nemzeti Színházba, ami külön élményként él bennünk.
 Legutóbb is csodálatos programról gondoskodtak vendéglá-
tóink: a nemrég felújított nemzeti zarándokhelyre látogattunk:  Mát-
raverebély-Szentkútra, ahol hosszabb időt is érdemes lenne eltölteni. 
Visszaúton Gödöllőre is eljutottunk, ahonnan a diákok egy nagyon 
érdekes interaktív program részeseiként élményekkel feltőltődve 
térhettek haza. Másnap még ráadásként egy élménydús délelőtt ju-
tott mindenkinek a Csodák Palotájában.
Mivel együttműködésünk egyik célja az, hogy az anyaországi fiata-
lok is megismerjék a erdélyi értékeket, a Hám János Líceum is arra 
törekedett és törekszik ma is, hogy ízelítőt nyújtson a sok itt talál-
ható értékből. Itthon is igyekszünk szép és tartalmas programokat 
összeállítani vendégeinknek. Eljutottunk Érmindszentre Ady End-
re szülőházához, az erdődi várba, melynek kápolnájában esküdött 
örök hűséget egymásnak Petőfi Sándor és Szendrey Júlia. A szat-
márnémeti Püspöki Palota kápolnájában megcsodálhattuk az ol-
tárt is. Nagykárolyban megnéztük a Károlyi-kastélyt, Nagybányán 
a Szent István-templomot és tornyot, és érdekes volt a diákok szá-
mára az Ásványtani Múzeum különleges és ritkaságszámba menő 
ásványkiállítása. De jártunk Ady nyomában Nagyváradon, voltunk 
a székesegyházban, bejártuk a várat. Máskor a Medve barlangba me-
részkedtünk. Voltunk Koltón a Teleki-kastélyban, Máramarosban 
Rónaszéken és a szaploncai vidám temetőben. Továbbá meglátogat-
tuk Máramarosszigeten azt a börtönmúzeumot is, amelyben a a kom-
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munizmus éveiben elítélt 
politikai foglyokat, többek 
között Márton Áron püs-
pököt is fogva tartották 
kegyetlen körülmények 
között. Sikerült eljutnunk 
Gyulafehérvárra az érseki 
székesegyházba. Ugyanitt 
rendkívüli élményt jelentett 
a Batthyaneum látogatása. 

Eljutottunk Kolozsvárra a Szent Mihály templomba, útba ejtve Má-
tyás király szülőházát, barangoltunk a Házsongárdi temetőben hí-
res eleink síremlékeit kutatva. Zsibón a Sárkányok kertje ejtett ámu-
latba mindenkit, de jártunk már Szalontán a Csonkatoronyban, az 
Arany János Emlékházban, valamint Szatmár megye legjelentősebb 
műemlékében, a 800 éves ákosi református templomban is, amely a 
12. század második felében épült román stílusban. 
 Értékek és élmények voltak és lesznek, remélhetőleg. Mind-
két részről igyekszünk tenni, hogy így legyen. A közösen szervezett 
programok a résztvevők megelégedettségére és örömére iskoláink 
életének fontos programjaivá váltak. A közösen bemutatott szent-
misék is összekapcsolják a két katolikus iskola diákjait, tanárait és 
akár a családokat is.
 Együttműködésünk, programjaink fő célja: a nemzeti lét, a 
nyelv, a keresztény, történelmi-kulturális értékek közvetítése diákja-
ink felé, a művészeti értékek, hagyományok megismertetése, ápolá-
sa annak érdekében, hogy fiataljaink továbbvigyék ezeket, vállalják 
fel ezen értékek megőrzését.
 Ez a testvériskolai kapcsolat immár 11 évre nyúlik vissza, és 
folyamatos, egymást kölcsönösen gazdagító, sikeres kapcsolattá erő-
södött az eltelt évek alatt.
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Na, milyen volt?

Na, milyen volt? – kérdezte 
édesanyám, mintha a maria-

numos éveket csak úgy össze le-
hetne foglalni, mint egy nyári tá-
bort.
• Nagyon jó volt! – kezdtem az élménybeszámolót – Tudod, a többi-
ek már hamarabb elindultak, én később csatlakoztam hozzájuk, így 
nem csak 1-1 emberrel kezdtem ismerkedni, hanem már kialakulni 
látszó kis közösségekkel. Befogadóak, érdeklődőek voltak a lányok, 
a fiúk meg nagyon viccesek. De azért végig sok volt a civakodás a lá-
nyok között… csak a legvégére lettünk igazán jóba. Viszont olyan ba-
rátokra leltem, akikkel még mindig tartom a kapcsolatot, akik fonto-
sak annyira számomra, hogy érdekel a sorsuk alakulása. Az szomorú 
volt, mikor valaki hamarabb vagy a saját „turnusa” végén elment egy 
másik „táborba”, de mindig méltóképp búcsúztunk tőle. És köszön-
hetően a színes programoknak, sok olyan gyereket is megismertem, 
akik nem az én osztályomba jártak. Idősebbek vagy fiatalabbak, 
mindegy volt, mert a közös érdeklődés hozott össze minket. Közülük 

sokakkal igazán mély 
a barátságunk a mai 
napig.
• Milyen programok 
voltak, amik így össze-
kovácsolták a közös-
séget? – kíváncsisko-
dott édesanyám.
• Minden nap tanul-
tunk. Azt annyira 
nem szerettük, de a 
fiúk huncutságai és 

Takács Timea
öregdiák
viselkedéselemző, szociálpedagógus
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aranyköpései, a felnőttek mu-
latságos elszólásai gyakran 
nevetésre adtak okot. Aztán 
rengeteg szabadidős prog-
ram volt: a cserkészekkel fő-
leg túráztunk; találkoztunk 
a szatmári testvériskolából 
megismert barátokkal; bicik-
lizni mentünk a Velencei-tó-
hoz; zsinórlabdáztunk és 

kéziztünk (ebből mindig veszekedés volt); sokszor 1-1 napos kirán-
dulásokra mentünk országszerte; amikor besötétedett, lampionok-
kal vonultunk az utcán; rengeteg színielőadást adtunk: betlehemest, 
anyáról meg apáról szólót, nemzeti ünnepeset, stb. Mikor a felnőt-
teket kellőképp lefárasztottuk, takarodót fújtak. Volt egy furcsa ri-
tuálé ezelőtt: mindig felíratták velünk egy táblára, hogy VAKÁCIÓ!, 
utána pedig értékelték, hogy milyenek voltunk. Mikor legközelebb 
találkoztunk, megkérdezték (néha angolul vagy németül), merre jár-
tunk álmunkban, kikkel találkoztunk és ugye elolvastuk a kötelező 
olvasmányokat?
• Templomban is voltatok?
• Ó, igen, arra nagyon odafigyeltek, még autogramokat is gyűjtettek 
velünk a különböző pap bácsiktól, akik a misét tartották. Meg más 
vallási programokra is mentünk: egyik reggel az adott hét szentjeiről 
mesélt nekünk Pista bácsi, máskor színes gyertyákat gyújtottunk a 
plafonról lógó koszorún, de nekem az volt a kedvencem, mikor a nő-
vérek vanília és sütemény illatú kápolnájában imádkoztunk. 
• És milyen volt a hely?
• Mindig szép tisztaság volt, a bejáratnál állandóan növények dísze-
legtek, ezért mintha folyton tavasz lett volna az épületben. Sok és 
nagy ablakai vannak a háznak, úgyhogy jó világos volt, de azokon a 
sarkokon, ahol sötétebb volt, mindig titkos dolgok történtek, amiről 
aztán valamennyien sugdolózhattunk. A hosszú folyosókon min-
denki szeretett rohangálni, de ha feltűnt egy tanár, lefékeztünk és 
rendesen köszöntünk neki.
• Ilyen szigorúak voltak a felnőttek, hogy ennyire jól viselkedtetek, ti 
rosszcsont kiskamaszok?
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• Húha! Ha tudnád… Ferenc 
atya minden találkozás 
után megintegettetett min-
ket az udvarról, Klári néni 
hatására 3 év után minden-
ki kívülről tudta a világat-
laszt, Kriszti néninél senki 
sem mert dadogva olvasni, 
1-2 erős hangú tanító néni-
től -akik az egészen kicsik-

kel foglalkoztak- pedig jobban féltünk, mint a táborvezető Pista bá-
csitól. De voltak engedékenyebbek: a nyuszifül Kati néni, a jószívű 
János bácsi vagy Attila bácsi, aki mint egy barát beszélgetett velünk. 
Fel se tudom sorolni, hányan foglalkoztak velünk, de a lényeg, hogy 
sosem kételkedtünk abban, hogy jót akarnak nekünk, bármilyen 
eszköz is volt a kezükben.
• Ahogy hallom, nem csak a társaid, de ők is a szívedhez nőttek. És, 

hogyan zárult a „tábor”?
• Először fotókat készítettünk, 
amit egy nagy lapra felragasztva, 
kiakasztottunk a falra. Aztán fel-
vettük azt a szépruhánkat, amit 
nem piszkoltunk még össze ko-
rábban és énekeltünk meg verset 
mondtunk. Én sírtam is, mert úgy 
bántam, hogy vége…

• Ennyire jól érezted ezek szerint magad?
• Igen, örökre emlékezetes marad nekem ez a „tábor”, hiszen én (csak) 
5 évet voltam jelen.
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Nosztalgia…?

2016: olimpia, foci eb meglepően 
jó magyar szerepléssel, bemu-

tatják többek között az Aljas nyol-
cast Tarantinótól, a 88. Oscar-gá-

lán a Nemes Jeles László rendezte Saul fia c. film megkapja a legjobb 
idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, aláírják a korábbi Párizsi Klí-
macsúcs keretmegállapodását, megnyitják az Alpokban a világ leg-
hosszabb vasúti alagútját, mely 57 km hosszú, az Egyesült Királyság 
kilép az EU-ból, megtartják az Amerikai elnökválasztást. A római ka-
tolikus egyházban az irgalmasság évét tartják, Tours-i Szent Márton 

1700 éve, 316-ban született Savariá-
ban- a mai Szombathelyen, és nem 
utolsó sorban újraindulásának 25. 
évfordulóját ünnepli a Marianum 
Általános Iskola Érden, az Alsó u. 
21. szám alatt.
1 év, még annyi se… mennyi tör-
ténés, változás van a világban! A 

fenti események csak töredékei annak, amelyek egy- egy év alatt 
lezajlanak. Élünk a világban, mennek a napok, különböző hatások 
érnek minket, lefekszünk, majd felkelünk, és annyi okunk van a há-
lára- sokszor mégsem tudatosul az bennünk, hogy milyen csodálato-
san megalkotott dolognak is vagyunk mi a részesei. És most nem is 1 
évről, hanem 25-ről beszélünk!!! 
Mennyi minden történt ez alatt a 25 év alatt? Nem tudom, és sze-
rintem senki sem tudja pontosan. Megközelítő tippelések lehetnek, 
hogy mi folyik egy- egy tanóra és a dolgozatok alatt, előtt és után, 
vagy a mosdókban, a vidám diákcsínyekben, vagy hogy miről is 
megy a diskurzus a folyosókon vagy az udvar egy rejtett zugában. 

Schnaider Orsolya
öregdiák

pszichológia szakos hallgató
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De azt sem tudjuk, hogy a rengeteg kis lurkó lelkében milyen érzések 
kavarognak az osztálytársaikról, a barátokról, a tanárokról… Ponto-
san senki sem tudja, és szerintem ez így van jól!
A Marianum, sokunk terelgetője 8, vagy kevesebb évig, sok-sok titkot 
őriz a falai között. Elejtett könnycseppeket a lépcsőkön, mosolyok és 
kacagások emlékét, építkezések zaját, terveket, nagy álmokat, gon-
dokat, mindennapi problémákat, nagy veszekedéseket és kibékülé-
seket, barátságokat, örömöket, sikereket…!

Ennek a kis szösszenetnek a Nosztalgia…? címet adtam. De mit is 
jelent pontosan ez a szó? Valahol azt lehet olvasni, hogy sóvárgás, 
vágyakozás távoli, elvesztett, elmúlt dolgok után. Azt is hallottam 
már, hogy menekülés a fájdalmas jelentől- az ilyen emberek a múlt-
ban élnek, és nem találják helyüket a jelenben. Én most nem mene-
külni szeretnék a múltba, vagy semmibe venni a jelenünket! Nem 
vágyom vissza, de tudom, hogy ahhoz, hogy itt tarthassunk az éle-
tünkben, egy szükséges időszak volt az az idő, amit a Marianumban 
töltöttünk- ki többet, ki kevesebbet. És néha-néha azért, a jelen roha-

nó percei közt időt szakítva 
azért jó visszagondolni a jó, 
vagy néha kevésbé jó élmé-
nyekre. Szerintem ez sokszor 
ad aztán okot a hálára, és az 
örömre, amit igen jó gyako-
rolni a világ pesszimizmusa 
ellenében!

És bátorítok mindenkit arra, 
hogy igenis, most állj meg, és 
picit csendesedj el! 
Gondolj az első napodra itt! 
Az első barátságokra! Az 
első útra, ami a templomhoz 
vezetett, és ami az osztály-
termedhez! Gondolj az ud-
varra! A sok játékra! Gondolj 
a tanítónénidre! Felsős osz-
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tályfőnöködre! Szeretett 
és kevésbé kedvelt taná-
raidra! Gondolj a vicces 
pillanatokra! A csínyekre! 
A nemzeti ünnepek előa-
dásaira-aminek a létreho-
zásában Te is részt vettél! 
Gondolj a nyári táborok-
ra, vagy a szánkózásokra, 
vagy a zarándoklatokra! 
A Mikulásvárásokra! Az 

Adventi időszakra a havas vagy éppen szürke napokkal! Gondolj a 
farsangokra! Az alsós csupa hercegnő és focista fiúkból és lányok-
ból felsős korunkra kikké is változtunk…? Gondolj a Márton napi 
lampionos felvonulásokra! Egy idő után nagynak érezve magunkat 
„kinőttünk” belőlük, de emlékezz: kis pici alsósként milyen serényen 
készítettük, csinosítgattuk rajzainkat a zsírpapíron, állítottuk össze, 
hogy aztán majd azon az estén a többi gyerekkel együtt a mienk is 
egy legyen a sok száz pislákoló kis mécses lángja közül! Gondolj a 
matek és kémiaórák bájára, vagy a szenvedős pillanatokra! Vagy ép-
pen a ballagásodra! Mikor vonultunk a kíváncsi szempárok között, 
virágokkal megpakolva, énekelve, sírva vagy nevetve…
Na, milyen egy picit visszaemlékezni? 

Egy régi fénykép kerül a kezembe, 
még általános iskolás koromból. 8 
derűsen mosolygó, ártatlan arcú 
kislány van rajta. Mi voltunk, jó 
pár éve. A szívem mosolyog, majd 
őszintén elszorul… Mindenkit 
ezerfele vitt az élet, mi lett belő-
lünk? És belőletek? Ha visszatér-
nénk az iskolába, megismernének 

minket a jó öreg falak? Kik voltunk akkor? És kik vagyunk most? 
A Szentírás azt írja: „Ti vagytok a föld sója.(…) Ti vagytok a világ vi-
lágossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem 
azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatar-
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tóra, hogy világítson mindenkinek, 
aki a házban van. Úgy világítson a 
ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jótetteiteket és dicső-
ítsék Atyátokat, aki a mennyben 
van. (Mt.5,13-16) 

Milyen jó lenne, ha ártatlan gyer-
mekarcunk most is megmaradna, 
nem torzítaná el a sok szenny és maszk, amit az évek során magunk-
ra öltöttünk! Milyen jó lenne leporolgatni a polcra tett, megöregedett 
lámpásainkat, amit lehet, hogy már benőtt jó sok pókháló, ellepte 
a por, vagy ki tudja, mi történt vele…! És aztán menni, világítani az 
éjszakában, mint régen! Kis lampionnak lenni, egynek a sok millió 
közül! Aki meglátja a szépet, és a jót, és aki akkor is tud örülni, mikor 
minden körülmény a szomorúság és panaszkodás irányába fordíta-
ná arcunkat. Csak menni, lengeni, és végül feloldódni a hideg, tiszta 
és csillagokkal teli novemberi éjszakában!

Köszönöm ezeket az éveket, még egyszer, a sok szeretet és barátsá-
got, amit ajándékba kaptam itt a Marianumban! Boldog vagyok, és 
hála van a szívemben ezekért! 
Még sok-sok örömteli pillanatot, csodaszép éveket kívánok Maria-
num, és Nektek, kedves következő nemzedék! Legyen sok szép pilla-

natotok itt, hogy az isko-
la története, melyet mi 
írunk, még több csodás 
élményről mesélhessen 
majd a következő kisdi-
ákoknak!
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Jó földbe lett ültetve és jól érzi magát…

1997-ben a szüleim el-
vittek a Marianumba, 

hogy büszkén megmu-
tassák a nevem az 1.A-ba 
felvettek listáján. És mi-
vel a második nevemet 
nem írták ki, kisebb pá-
nikba estem, hogy véletlenül nem engem, hanem édesapámat vették 
fel. 
A helyzet persze végül rendeződött, apának nem kellett osztályt 
ismételnie, én pedig szeptemberben megkezdtem marianumos pá-
lyafutásomat, ami azóta is tart. Nem azért, mert azóta sem sikerült 
megbirkóznom a 8. osztállyal, hanem mert azóta is a Marianum-csa-
lád tagja vagyok. Ha nem is úgy, mint iskoláskoromban, hanem más-
képpen.
Mert, ahogy mi is folyamatosan változunk és fejlődünk, úgy változ-
nak és fejlődnek a kapcsolataink is Istennel, a családunkkal, a szülő-
helyünkkel, vagy éppen az Alma Materünkkel. Másik városba, talán 
másik országba kerülünk, iskolát váltunk, új munkahelyünk lesz, 
látszólag egyre távolabb kerülünk otthonról.
Amikor eszembe jutnak ezek a sorok, nézek ki az ablakomon, épp 
egy magas nyírfát látok és eszembe jut, hogy mennyire szép szimbó-
lum a fa.
Ahogy a fa növekszik, levelei és gyümölcsei látszólag egyre távolod-
nak a gyökereitől. De el nem szakadhatnak tőle, épp ellenkezőleg, 
egyre inkább fontossá válik a biztos alap, ami megtartja és amiből 
táplálkozhat. Tör az ég felé, de közben a gyökerei is erősödnek, és a 
földhöz is egyre biztosabban kapaszkodik.
Ahogy egyre magasabbra és magasabbra nő, egyre messzebbről lát-
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szik szép lombja és termé-
sei, ami arról tanúskodik, 
hogy jó földbe lett ültetve, 
és jól érzi magát.
Nekünk is valahogy így 
kell folyamatosan halad-
nunk az Isten felé, biztos 
lábbal helytállva a család-
ban, az iskolában vagy a 
munkahelyen, ott ahol ép-
pen vagyunk.

Már nem marianumos diák, hanem marianumos öregdiák vagyok, 
távolabb kerültem, és nem járok be minden nap, mint egykor, de még 
mindig odakötnek a gyökerek, sok olyan élményt kaptam ott, ami a 
mai napig sokat jelent és elkísér. Jó találkozni régi marianumosok-
kal, akikkel együtt táboroztunk Nadapon, együtt cserkészkedtünk 
vagy fociztunk.
És az idei Első Marianumos Öregdiák Találkozón kiderült, hogy ez-
zel nem vagyok egyedül.
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Marianumosnak lenni ajándék

Azt gondolom Marianumos-
nak lenni óriási ajándék. Az 

iskolát körülölelő hangulat és 
közeg, egészen sajátos, más in-
tézménnyel össze nem hason-
lítható. Már az ott eltöltött évek 

alatt is szerencsésnek éreztem magam, hogy ott alapozhatom meg 
a tanulmányaimat, de így 10 év távlatából már biztosan állíthatom, 
hogy nem csak stabil tudást és elmélyített ismereteket kaptam, 
hanem egy olyan közösség tagjává váltam, amelynek körében egy 
második családra találtam. Nem csak a baráti társaságunk jelentős 
része tanult ugyanazon falak között, mint én, hanem az az ember is, 
akinek igent mondtam, akihez feleségül mentem.
Bár nem az iskolában ismertük meg egymást, de amikor kiderült, 
hogy mindketten Marianumosok voltunk, tudtam, hogy ugyanazo-
kat az alapokat kaptuk. Úgy éreztem, mintha egy régen látott barát-
tal találkoznék. Annak ellenére, hogy ismeretlenek voltunk egymás-
nak mégis közös múlttal indultunk egy közös jövő felé. 
Amikor elhatároztuk, hogy összekötjük életünket kevés dologban 
voltunk annyira biztosak, mint abban, hogy mindenképpen volt 
igazgatónkat, Pista bácsit kérjük 
meg, hogy celebrálja az esküvői 
szertartásunkat. Emlékezetes pil-
lanatok, amikor az esküvő előtt 
és után örömmel fedezte fel a ba-
rátok, vendégek, muzsikusok és 
koszorúslányok soraiban a rég 
elballagott tanítványait és együtt 
idézték fel a múltat.
A közös meccsek, osztálykirán-
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dulások, biciklitúrák, német- és 
hittantáborok nosztalgiája az ösz-
szejöveteleink állandó hozzáva-
lói. Mindannyian szívesen emlé-
kezünk arra a helyre, amely az ott 
dolgozókkal együtt hozzájárult 
ahhoz, hogy olyan felnőtté vál-
junk, amilyenként ma éljük min-
dennapjainkat.

Öregdiákként, felnőttként és leendő pedagógusként is azt gondo-
lom, hogy hálás lehetek azért, hogy a Marianumban tanulhattam, 
hogy megismerhettem az ott dolgozó, tanító és tanuló embereket és 
a Marianumos család tagjává válhattam. Szüleim egyik legjobb dön-
tésének tartom, hogy akkor úgy döntöttek, az Alsó utcába iratnak 
bennünket, hiszen csak így tudhattam meg, hogy Marianumosnak 
lenni valóban ajándék!

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
marianumos

Viki
Öntapadó jegyzet
íratnak

Viki
Öntapadó jegyzet
marianumosnak

Viki
Öntapadó jegyzet
66. oldal



71

1998 őszén kezdtem el a Ma-
rianumban tanítani. Nagy 

lelkesedéssel és sok energiá-
val álltam pályám kezdetén. 
Az akkori iskolaigazgató, Szal-
ma István, nagyon fontosnak 
tartotta a közösségépítést, a 
gyerekek szociális nevelését, 
a társas kapcsolatok fejlesz-
tését. „Cserkészek számára s 

egyébként is mindenkinek szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy 
kinek-kinek rendes környezetében lehet és kell szolgálatot teljesítenie, s 
hogy ideáljait elsősorban a mindennapi élet kereteiben kell megvalósítania. 
Szerintem ez jobban megkoronázza a cserkészmunkát, mint ha elküldjük 
a fiút, hogy új, külön munkateret keressen magának. Ily módon reméljük 
megszilárdítani azt az eszmét, amely a cserkészetben van és hangsúlyozni 
azt, amit igazán akarunk: a cserkészeszméket belevinni mindennapi éle-
tünkbe, megéreztetni másokkal is ennek varázshatalmát és eszméinkkel se-
gíteni őket.” (Baden-Powell: A boldogulás ösvényein) Nincs egyszerű 
dolguk az egyházi intézményeknek, úgy kell közösséget építeniük, 
hogy közben ne szakítsák el a gyermekeket a saját plébániai közös-
ségüktől. Amikor Sík Sándor, a magyar cserkészet egyik legnagyobb 
nevelőegyénisége megfogalmazta a magyar cserkészet célját, egy, 
a maga korában nagyon is helyénvaló jelszót adott ki: „Krisztusibb 
ember, magyarabb magyar!” ”A cserkészet titka: felelősséget adni a 
cserkész kezébe.”(Baden-Powell: Cserkészet fiúknak) A cserkészet 
céljai nem csak az egyénre irányulnak, tágabb környezetét, a társa-
dalmat is érintik. Eszményünk szerint a társadalmat olyan életreva-
ló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkotják, akiknek fontos, 
hogy önmaguk folyamatos nevelése által Isten felé növekedjenek. 
A cserkészet alapelve a kötelességteljesítés Isten, embertársaink és 
önmagunk iránt.

Az 1006-os sz. Marianum 
Cserkészcsapat története
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Erre válaszul hívtuk létre az 1006.
sz. Marianum Cserkészcsapatot 
1999-ben. A kezdeti időkben egye-
dül én voltam képzett cserkészve-
zető. Nem volt egyszerű fölállítani, 
megszervezni a szinte semmiből 
induló csapatot. Ám mégis azt 
mondom, olyan lelkes társakra 
akadtam, akik ebben erős lendüle-
tet adtak nekem, legyen ez a kol-
légák, a gyerekek vagy akár a szülők részéről. Az ő aktív segítségük, 
akaratuk és szándékuk nélkül nem ünnepelne most ez a csapat az is-
kolával együtt jubileumot. Meg kell emlékeznem a kezdeti segítőim-

ről: Fucskóné Viola néniről, Szép-
falvi Attila bácsiról, akik talán 
a leghosszabb ideig vettek részt 
eme munkában, ill. a százhalom-
battai 1026.sz.Szent László Király 
cserkészcsapatról, és akkori ve-
zetőjéről, Sefcsik Gergő bácsiról, 
akik nagy támogatást jelentettek 
nekem a kezdeti időkben.

Számos tábort vezettünk közösen, mindenki tud ezekből egy-egy él-
ményt feleleveníteni. Az ország különböző pontjait ismertük meg. 
Legelső táborunk Hollókőre vezetett, aztán jártunk Szentendrén, 
Köveskálon, Nagybörzsönyben, a Pilisben az erdő közepén a Janda 
Vilmos kulcsosházban, Érsekvadkerten. Számos kirándulást szer-
veztünk év közben, ilyenek voltak az ófalusi duna-parti szalon-
nasütések, az iváncsai falufelderítésünk vagy a Keresztes Nővérek 
központjának meglátogatása Cso-
bánkán. Ezt írtam a végére, de ta-
lán ez lenne a legfontosabb: a nő-
vérek jelenléte akkori életünkben. 
Katalin nővér édesanyánkként 
imádkozott velünk és értünk, ő 
lelkileg kísért minket utainkon, ki-
rándulásainkon. Vele nehézsége-
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inket is meg lehetett beszélni. Fontosnak véltük hát szinte minden 
évben a túrázással egybekötött anyaház meglátogatását. Nagy meg-
erősítést kapott ott gyermek és vezető egyaránt.
 Mire is emlékszem a kezdeti őrsi órákról? Mosolygós gyer-
mekekre, akik péntek délután ahelyett, hogy hazarohantak volna 
tévézni, ottmaradtak velünk játszani, énekelni, magyar- és cser-
készhagyományokról beszélgetni. Kung Fu Ce szerint: „Mondd és 
elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam, és 
megértem.” Mi is nagyon sokat tevékenykedtünk a foglalkozáso-
kon, csomóztunk, rajzoltunk, játszottunk. Kezdetben nem volt saját 
cserkészszobánk. Jó időben végig az udvaron voltunk, zord napokon 
egy-egy osztályterembe húzódtunk be, és próbáltuk közösségivé 
varázsolni a padok által szabdalt termeket. A 2001-es éves csapat-
jelentésünkben a csapat saját tulajdona: „2db nagy méretű lavór, 4db 
normál méretű lavór, 5db műanyag tálca.” Ehhez képest ma már saját 
cserkészszobánk van, számos eszközünk, sátraink… Az egyszerű kö-
rülmények ellenére a csapat létszáma folyamatosan nőtt, évente kb. 
tíz fővel gyarapodtunk. Az általam regisztrált legmagasabb csapat-

létszám 2003-ban 64 fő volt. 
 Nagy örömmel tölt el, ha arra 

gondolok, hogy az általam 
életre hívott cserkészcsapat 
még él, működik, szeretetet 
sugároz és közösséget épít. A 
vezetőkre, minden cserkész-
re és kiscserkészre, iskolai és 
szülői támogatóra Isten áldá-
sát kérem, hogy ezt a közös 
munkát minél hatékonyab-
ban tudják végezni. Zárás-
ként a cserkészet megalapító-
ja Lord Robert Baden-Powel 
of Gilwell szavait idézem: 
„Legyetek elégedettek azzal, 
mitek van és használjátok leg-
jobb tehetségetek szerint.”  
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Jó munkát! 
Meskóné Bircsák Gyöngy-
vér

 Amikor folytatom 
Gyöngyvér beszámolóját, 
akkor cserkészcsapatunk 
fejlődését szeretném ki-

emelni. Ennek ékes bizonyítéka a rendszeresség, az olthatatlan tett-
vágy, melynek célja a cserkészéletforma kialakítása és megélése. Ezt 
legfőképpen jellemzi a Jézussal való személyes barátság /vallásos 
élet/, a hazánk iránti szeretet /hazaszeretet/, és a környezetünkben 
lévő emberek önzetlen szolgálata /szeretet/.
 Ha csapatunk vezetőit vesszük számba, akkor Gyöngyvért / 
aki manapság már 3 gyerek édesanyja / Bene Nikoletta kolléganőnk 
követte. Ő szintén képzett vezető volt, aki tapasztalatokkal rendel-
kezett. Vezetésével 2005-ben Bernecebarátiban, 2006-ban Kállón 
volt a nyári táborunk, ahol a Börzsöny és a Cserhát hegyes és dim-
bes-dombos tájait is bejártuk. Majd őt követte Walter Linda, akivel 
Fülén / 2007 /, Bakonykoppányban / 2008 / és Vértes-kozmán /2009/ 
cserkészkedtünk. Csatlakozott hozzánk Pálfi Marianna kolléganőnk, 
akinek a férjétől, Pálfi Gézától sok szülői segítséget is kaptunk. Az 
egész évi munkánkat záró táboraink helyszínei 2010-ben Pilismarót, 
2011-ben Szob és 2012-ben Nagyvázsony voltak. Ezek a cserkészha-
gyományokhoz híven keretmeséken belül zajlottak, melyek változa-
tos témákat öleltek fel. Például ismerkedtünk Szent Lászlóval és ko-
rával, a misszionáriusok életével, a helyek földrajzi feltérképezésével 
/ falufelderítők /, vagy István királyról és Kinizsi Pálról szóló történe-
tekkel, vagy például a mesék köréből merítettük a témákat. Visszaté-
rőek voltak a lelki napok, az őrsi főzőnap és a sportnap, a kézműves 
foglalkozások több fajtája, és természetesen a hosszabb-rövidebb 
túrák.
    Egész évben azon dolgoztunk, hogy a cserkész életforma és elköte-
leződés egyre több tanulónk számára vonzó, elérhető és megvalósul-
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ható legyen. Éves programjainkból 
emelném ki a cserkészkarácsonyo-
kat, Rorate szentmiséket, Élő Rózsa-
füzéren való részvételt, a métákat, 
őrsi kirándulásokat / például a Fun-
doklia-völgybe /, sportos délelőttöket 
a Sportpályán, és természetesen ifjú 
cserkészeink fogadalom tételét. En-
nek volt már helyszíne a Duna-part, 
az iskola udvara és a cserkésztábo-
rok is.                                                                                     

   Szeretném megemlíteni azon taná-
rok, volt diákok, csapatunk őrsve-
zetőinek nevét, akik nem kerültek 
sorra, de sokat tettek azért, hogy csa-

patunk az elmúlt 18 évben mindezeket az eredményeket elérte, ez-
zel is köszönve munkájukat: Gillmayer Edit, Nehlich Ágnes, Kovács 
Márta, Géczy Borbála, Király Annamária, Harmat Luca, Nyári Gergő, 
Fucskó István, Monostory Luca, Zábori Balázs, Réti Júlia, Szalai Viki, 
Takács Timi, Muskovits Mariann, Szendefi Marci, Csurgay Kristóf, 
Kövespataki Marci, Szőke Csabi.   
Végül szeretném Lord Robert Baden-Powel of Gilwell szavait idézni, 
mely megfogalmazza a cserkészet lényegét:
     „A magasztos célok pedig: Isten, Haza és embertársaitok iránti köte-
lességeitek egész szívből való teljesítése, a cserkésztörvények betartása. Így 
mindegyiktek előmozdítja Isten országát ezen a földön, a Béke és a Jóaka-
rat uralmát az emberek között.”

Jó munkát!    
Fucskó Andrásné

2013-ban kerültem vissza a Marianumba tanárként, és természe-
tes volt számomra, hogy Pista bácsi kérésére újra a cserkészcsapat 
életébe is bekapcsolódtam. Így alakult, hogy azóta csapatparancs-
nokként igyekszem a csapat fejlődését és életét előmozdítani. Nagy 
megtiszteltetésnek érzem, hogy azok, akik hajdan vezetőim voltak, 
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Viola néni és Attila bácsi, elfogad-
tak munkatársukként.
 2013 és 2015 között a 148.-as 
Nagyboldogasszony cserkészcsa-
pattal táboroztunk együtt Parád-
sasváron, Bakonyszentlászlón 
és Szattán, akiktől rengeteget 
tanulhattunk, jelentősen fejlőd-
hettünk; idén pedig Balatonakali 
Öregles-hegyen tartottuk nyári táborunkat. 
 Feladatomnak érzem, hogy megújult erővel, de a régi jó dolgo-
kat nem feledve haladjunk előre, hogy minél több gyereknek megad-
hassuk az építő jellegű közösség élményét, a természet ismeretét és 
szeretetét, istenélményt, lehetőséget a jellemnevelésre, a tábortüzek 
és népdaléneklések magával ragadó hangulatát, a népi szokások és 
magyarságismeret minél szélesebbkörű ismeretét. Fontosnak tar-
tom továbbá, hogy a világba kilépve cserkészeink szilárd istenhittel, 
empátiával és rátermettséggel rendelkezzenek, hogy cserkész voltu-
kat a mindennapjaik során is megéljék:

„Láb, mely hangtalanul lépked,
Szem, mely mindig mindent lát,
Fül, mely hallja, szél ha rezdül,
Szív, mely érzi más baját.
Üdv neked, cserkész bajtársam,
Erről ismerek reád!”
                                 Tábori Pál

Jó munkát!
Harmat Luca
csapatparancsnok
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Szinte semmit nem tud-
tam a Marianumról, 

amikor először beléptem 
az épületbe három évvel 
ezelőtt. Akkor annyit tud-
tam, ami elég volt ahhoz, 
hogy a kislányomat nyu-
godt szívvel engedjem az 
első osztályosok útjára, 
tudtam, ki lesz a tanítónk, 
ki az igazgató, milyen nyel-

veket tanulnak majd, milyen órák és különórák lesznek, milyen az 
iskola szellemisége; ahogy körültekintő szülőhöz illik, ezeknek mind 
utánajártam. A sors azonban úgy hozta, hogy nem csak a lányom, 
hanem én is iskolakezdő lettem 2013 szeptemberében, mert angol-
tanárként félállásban kezdtem tanítani a Marianum felsőseit. És 
amikor ez kiderült, más szemmel kezdtem vizsgálni az iskolát, egy 
feszültebb, belső figyelemmel, hiszen innentől kezdve a mindennap-
jaim színtere is lett, az életem része, és én pedig – ugyanettől a pilla-
nattól fogva – az iskola életének részévé váltam. Volt, ami kezdettől 
fogva egyértelmű volt számomra: az iskola „máriás” jelenléte a világ-
ban például már a külső homlokzatról nyilvánvaló. Ahogyan annak 
erejét is hamar megtapasztaltam, hogy a kápolna az oltári szentség-
gel – mint az épület szíve – rejtetten, csöndesen, de egyértelműen je-
len van az iskola életében, mindig nyitva áll tanárok és diákok szá-
mára is, csöndet és békét talál itt, aki betér, és nyugodt erőt meríthet 
a mindennapi események sodrában. Azt is hamar megtapasztaltam, 
hogy a kollégák kis közössége milyen hamar befogadott, az alázat, 
az alkalmazkodás, a tudás és a gyerekek iránti elkötelezettség szinte 
mindenkinél példaértékű volt, rengeteget tanultam tőlük. 
Volt viszont olyan dolog is, amit lassabban értettem meg, csak foko-

dr. Fábián Anna
angoltanárnő 
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zatosan bontakozott ki előttem például az a mély kapocs, ami a mai, 
huszonegyedik századi Marianumot eltéphetetlenül köti a kezde-
tekhez, a nővérek áldásos és ma is élő jelenlétéhez. Az a küzdelem és 
hit, ami az iskola alapítóit vezette, ahogy a semmiből megteremtet-
ték az első (és eddig egyetlen) érdi katolikus tanintézményt szintén 
csak az itt töltött évek folyamán vált világossá számomra, ahogyan 
az is, hogy milyen munka és küzdelem zajlik a mindennapi pedagó-
gus munka hátterében a mai napig is, hogy az elsődleges feladat, a 
tanítás, a nevelés zökkenőmentesen történhessen nap, mint nap. 
A Marianum kicsiny iskolaként indult, óriási erők megfeszítésével, 
mégis olyan természetes egyértelműséggel, olyan feltartóztathatat-
lanul, 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 pedagógusgeneráció energiájából, és min-
denek előtt Isten, és az ő szelíd, de szelídségében hatalmas Szűzany-
jának szeretetéből táplálkozó jelenlét a város életében.

Viki
Öntapadó jegyzet
bekezdés

Viki
Öntapadó jegyzet
74. oldal



79

Beszámoló
a Marianum Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola
pedagógiai munkájáról 
a 2015-2016-os tanévben

Személyi feltételek
A tanévet 34 főállású, 4 részállású nevelővel és 1 részállású pedagó-
giai asszisztenssel teljesítettük. A tanév során két pedagógus szülési 
szabadságra ment, címzetes igazgató úr pedig a tanév végén nyug-
díjba vonult.
Pedagógusok végzettségbeli megoszlása 

létszám főiskolai 

végzettség

egyetemi 

végzettség

szak-

vizsga

gyakornok pedagógus

 I. fokozat

pedagógus 

II. fokozat

tanító 14 14 3 4 11

tanár 24 12 12 3 1 21 1

összesen 38 26 12 6 5 32 1

Tanulólétszám alakulása
Iskolánkban 2015. szeptember 1-jén 399 beírt tanuló volt és a tanévet 
ugyanennyi diákkal zártunk 2016. június 15-én. A két induló első osz-
tály létszáma 50 fő volt.
A 2016/2017-es tanévben három első osztályt indítunk, összesen 78 
tanuló nyert felvételt.

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása
A nyár folyamán megtörtént a tantermek és a folyosók tisztasági 
festése, néhány tanterem világításának korszerűsítése, illetve új is-
kolapadok és új kerámia-acél táblák vásárlása.
A jelenlegi rajz- és vizuális szaktanterem osztályteremmé való átépí-
tésére is sor került, ezt a harmadik első osztály indítása tette szük-
ségessé. 
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A Szent Imre Alapítvány előző évi 1%-os bevételét (817 149 Ft) és az 
Alapítványi Bálon befolyt összeget (695 000 Ft) az alapítvány kiegé-
szítette, és ennek segítségével 3 084 500 Ft összegben a tetőtér belső 
nyílászáróit cseréltük újakra és korszerűbbekre.
A korszerű oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása, a régi tanesz-
közök újakra cserélése folyamatos feladatunk. 

Munkaterv 
A tanév elején minden szülő megkapta a tanév egészére vonatkozó 
és a legfontosabb időpontokat tartalmazó eseménynaptárt.  
Szeptember végétől indultak a vasárnapi évfolyam szentmisék a 
Jézus Szíve templomban, melyen az osztályok közösen vettek részt. 
Az adventi időszakban megtartottuk a gyerekek és tanárok közös 
szentségimádását az iskolában. A tavalyi évhez hasonlóan minden 
hónap első hétfőjén, a fogadóórát követően a Jézus Szíve templom-
ban szülők és nevelők együtt vettek részt az iskoláért, tanulókért és 
nevelőkért bemutatott szentmisén.
25. jubileumi tanévünket megnyitó esemény volt az ünnepi szentmi-
se, melyet Ferenc atya tartott az Érd-Újvárosi Jézus Szíve templom-
ban, illetve az ezt követő fogadás, melyre azokat a személyeket hív-
tuk meg, akik 25 évvel ezelőtt részt vettek az iskola újraindításában.

Szakkörök, sportkörök
Iskolánkban évről évre bővülnek a szakköri és sportköri lehetősé-
gek. Az idei évben az alsó tagozaton énekkar, magyar és sváb nép-
tánc, furulya, kézműves, rajz, színjátszó és sport szakköröket, va-
lamint matematika tehetséggondozó szakkört indítottunk. A felső 
tagozatosok felvételi előkészítőkön, énekkaron, természetjáró szak-
körön, néptánc oktatáson, ikonfestő- és színjátszó szakkörön, vala-
mint különféle sportszakkörökön (kézilabda, kosárlabda, foci, vívás, 
sakk) vehettek részt.   

Iskola előkészítő foglalkozások
Az idei tanévben szerveztünk először iskola előkészítő programot az 
óvodás gyerekek számára. Három alkalommal tartottunk foglalko-
zásokat: októberben kézműveskedtek, novemberben Márton-napi 
készülődés volt, decemberben pedig adventi programmal vártuk a 
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kicsiket és szüleiket. Februárban nyílt napon tekinthették meg az 
érdeklődő szülők az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. Ez ered-
ményesnek bizonyult, hiszen áprilisban közel 90-en jelentkeztek 
hozzánk első osztályba, akik közül 78 gyereket vettünk fel.

Hagyományok  
Spányi Antal megyés püspök úr szeptember 3-án – immár hagyomá-
nyosan- a székesfehérvári Bazilikában, az egyházmegye fenntartá-
sában lévő, valamint az egyházmegye területén működő rendi fenn-
tartású nevelő-oktató intézmények részére közös évnyitó szentmisét 
tartott. Az eseményen az intézmény vezetői, az osztályfőnökök és az 
osztályokat képviselő gyerekek vettek részt.
Ebben a tanévben két alkalommal volt elsőáldozás iskolánk tanulói 
számára. Szeptember harmadik hétvégéjén került sor 50 negyedik 
osztályos gyermek első szentáldozására. Június 4-én a harmadikos 
gyerekek közül 47-en járultak először szentáldozáshoz, így ők Püs-
pök úr hívásának eleget éve részt vesznek majd szeptemberben a 
bodajki búcsún.
Szent Gellért ünnepén a nevelőtestület részt vett a székesfehérvári 
Bazilikában tartott püspöki szentmisén, valamint az egyházi oktatá-
si intézmények pedagógusai részére tartott előadáson, amit Udvardi 
György pécsi püspök atya tartott. 
Az idei év őszén Székesfehérvárra zarándokoltunk. Nagy élményt 
jelentett a gyerekeknek, hogy külön vonattal utaztunk, amely csak a 
Marianum tanulóit, nevelőit szállította. Az Egyházmegyei Múzeum 
munkatársainak segítségével Kaszap István életének helyszíneit ke-
restük fel, bejárva így Székesfehérvár belvárosát. Októberben fogad-
tuk partneriskolánk, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus 
Teológiai Iskolaközpont küldöttségét. A látogatás során a gyerekek 
és tanárok felkeresték Mátraverebély-szentkutat és a gödöllői Gras-
salkovich Kastélyt, illetve a Csodák palotáját. Az egész iskolát érintő 
adventi és a nagyböjti lelkinapot hagyományosan Ugrits Tamás iro-
daigazgató atya vezette. 
A tanév legfontosabb eseményeit megörökítő iskolai évkönyv kará-
csony előtt jelent meg.
Decemberben ismét a városi Művelődési Házban tartottuk meg az 
adventi műsort és vásárt. A vásáron a gyerekek által készített dísz-
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tárgyak várták az adakozni vágyókat, a teljes bevétel kárpátaljai rá-
szorulóknak, valamint Böjte Csaba árvaházainak segítésére szolgált. 
A műsorban iskolánk alsós és felsős drámacsoportját, a sváb néptán-
cosokat, számos hangszeres és verses produkciót is megtapsolhatott 
a közönség. 
Karácsony előtt az énekkarosok műsort adtak az egyházközség 
nyugdíjasainak az iskola ebédlőjében, valamint a Lea Otthon lakó-
inak.
A diákönkormányzat karácsony előtti gyűjtésének bevételével ismét 
a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványt, a Katolikus Karitászt va-
lamint a Lea Otthont támogatta. 
Spányi Antal megyés püspök atya pünkösdkor bérmálta meg a nyol-
cadikosokat a Jézus Szíve templomban. A bérmálás előtt Mojzer 
György plébános atya vezetésével lelkigyakorlaton vettek részt a 
bérmálásra készülők és szüleik, valamint a bérmaszülők.
Május 4-6 között iskolánk csoportja (16 tanuló és 3 nevelő) látogatott 
Szatmárnémetibe, partneriskolánk meghívására. Az utazás során el-
látogattak Kolozsvárra, Tordára és a Tordai hasadékhoz is.  
Ferenc atya vezetésével harmadik alkalommal zarándokolt az egy-
házmegye iskoláiból egy 30 főből álló küldöttség Altötting érintésé-
vel Passauba, ahol részt vettek Boldog Gizella emléknapján mondott 
ünnepélyes szentmisén. A zarándoklaton a hetedikesek képviselői 
vettek részt. 
Iskolánk zarándokcsoportja (28 tanuló és 4 kísérő tanár) május 30 – 
június 1. között hagyományosan Mariazell-i zarándoklatra mentek.
A tanév végén ismét meghívtuk a szülőket és érdeklődőket a Műve-
lődési Házba, hogy megtekintsék záróműsorunkat, melyen az adven-
tihez hasonlóan most is szép számmal szerepeltek iskolánk tanulói. 
A tanév végét követően Ferenc atya vezetésével, családos római 
zarándoklaton vettünk részt. 28 főből állt a csapat, részben pedagó-
gusok, részben tanulóink és szüleik alkották a zarándokcsoportot. 
Végiglátogattuk Róma bazilikáit, nevezetességeit. Szentmisén vet-
tünk részt a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. A zarándok-
lat utolsó két napját a csodálatos Assisiben töltöttük. 

Táborok
Az iskola által szervezett alsós nyári táborban Bogácson az idén 30 
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diákunk vett részt. A cserkészek (24 gyerek) az idén Balatonakaliban 
táboroztak. A német tábor hagyományosan Iszkaszentgyörgyön 
volt, itt 25 gyerek vett részt. A téli szánkótábor helyszíne az idén is 
Mátraszentistván volt. Újdonságként oktatással egybekötött auszt-
riai sítábort szerveztünk a családok számára. A szülők kérésének 
eleget téve két hét napközis tábort szerveztünk az iskola épületé-
ben, az egyik hét témája a közlekedés biztonság, a másiké a logikai 
fejlesztés volt. Az iskolai táborok programjain így több mint 200 gye-
rek és 24 nevelő vett részt.
Iskolánk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt Határtalanul! programra. Ennek keretében a hetedikesek-
kel a „Marianumosok találkozója a Felvidéken” címet viselő kirándu-
láson vettünk részt, majd pedig a komáromi Marianum iskola diák-
jait láttuk vendégül Esztergomban. 

Versenyek
Diákjaink számos tanulmányi-, valamint sport versenyen értek el ki-
emelkedő eredményeket.
A legjelentősebb eredményeket az idén matematika, fizika, kémia és 
német nyelv tantárgyakból érték el diákjaink. Néhány kiemelkedő 
eredményünk: a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei 
döntőjén elért VI. helyezés, a Bolyai Matematikaversenyen elért I. 
helyezés, a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Pest megyei dön-
tőjén elért V. helyezés, a VMG komplex matematika-fizika, illetve ké-
mia versenyén elért dobogós helyezések. 
Meg kell említenünk a fentieken kívül a Körzeti Német Versenyen 
elért I. és II. helyezéseket, valamint az Egyházmegyei Kárpát-me-
dence versenyen elért I. helyezést. 
Az idén 10 negyedikes, illetve 4 hatodikos tanulónk nyert felvételt 
érdi, illetve budapesti gimnáziumba. 
Mind a 49 végzett nyolcadikos diákunk felvételt nyert valamelyik 
középfokú oktatási intézménybe. Az Érdi Vörösmarty Gimnáziumba 
9-en nyertek felvételt. Egyházi középiskolába (Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnázium, Szent Angéla Ferences Gimnázium, Szent Be-
nedek Iskolaközpont, Pannonhalmi Bencés Gimnázium) 17-en tanul-
nak tovább.
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Májusban ismét lezajlottak az országos szintű OKM mérések a 6. és 
8. évfolyamokon matematika és szövegértés területeken. A mérések 
eredményei mind fenntartói mind a városi összehasonlításban az 
előző évekhez hasonlóan kiemelkedőek.
Iskolánk az idei évben is megrendezte a hagyományos egyházme-
gyei hittan versenyt, amely az Irgalmasság Szentévének tiszteletére 
épült. Hasonló képen megszerveztük, immár ötödik alkalommal a 
hagyományos földrajz versenyt, valamint a III., illetve IV. korcsopor-
tos kispályás foci bajnokságot az egyházmegye iskolái számára.

Intézményi kapcsolatok
Az iskola és a szülők kapcsolata jó, bizalom és segítőkészség nyilvá-
nul meg a szülők részéről, természetesen kritikusak, de többségük 
elégedett az iskolában folyó nevelő-oktató munkával. A klímavizs-
gálatok is megerősítették a szakmai tevékenység eredményességét, 
a sokszínű tanórán kívüli programok iránti igényt. A szülők vélemé-
nyét is figyelembe véve dolgoztuk ki egységes követelmény– és érté-
kelési rendszerünket és tesszük közé minden tanév elején. 
Félévente tartottunk tagozatonként, illetve osztályonként szülői 
értekezletet, melyen az intézményvezető tájékoztatta a szülőket az 
iskola programjairól, eredményeiről, sikereiről és a felmerülő prob-
lémákról. Havonta egyszer fogadóórát tartottunk, ahol az iskola 
minden pedagógusa a szülők rendelkezésére állt és tájékoztatást 
nyújtott a tanulók tanulmányi fejlődéséről. A tanév során két alka-
lommal tartottunk SzMK megbeszélést, amelyet a szülők nagyon 
pozitívan értékeltek.
Az iskola mellett működő Szent Imre Alapítvány februárban Szülői 
Alapítványi Bált szervezett, melyen közel 160 szülő vett részt.
A Marianum 25. tanévéhez kapcsolódóan májusban Öregdiák Napot 
tartottunk, melyen 130-an vettek részt. Bográcsfőző verseny, könny-
űzenei koncert és különböző sport programok színesítették a napot.
Munkánkról, rendezvényeinkről rendszeresen hírt adunk a város 
nyomtatott és elektronikus sajtóiban. Havi rendszerességgel közöl 
írást az Érdi Újság programjainkról, illetve készül beszámoló a helyi 
tévé adásaiban.
     Takácsné Tóth Noémi

igazgató
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Öregdiák találkozó 
2016

Iskolánk 25 éves évforduló-
ja kapcsán jutott eszünkbe, 

hogy milyen jó lenne talál-
kozni rég nem látott iskola-
társainkkal, tanárainkkal. Így 
szántuk rá magunkat egy ki-

csiny, de lelkes csapattal, hogy több hónapnyi készülődés után 2016. 
május 21-én az igazgatónő és Ferenc atya segítségével megszervez-
zük az Első Marianumos Öregdiák Találkozót, amelynek hajdani is-
kolánk adott otthont.
            A Találkozó napján napsütéses időre ébredtünk, így biztosak 
lehettünk abban, hogy remek napnak nézünk elébe.
            Elsőként azok érkeztek meg, akik segítséget vállaltak az udvar 
és folyosók berendezésében és feldíszítésében, majd azok, akik a fő-
zőversenyre jelentkeztek. Négy bográcsban ízletesebbnél ízletesebb 
gulyás készült el délutánra, amelynek zsűrizésére Ferenc atyát kér-
tük fel. Így mind a négy csapat jóllakva vághatott bele a Marianum, 
szeretlek! quiez kérdéseinek megválaszolásába. A nap folyamán fo-
lyamatosan indultak a sportversenyek: foci, tollas, pingpong, kosár-

labda, röplabda, és tablókeresési 
versenyt is tartottunk. Az az osz-
tály, amelynek tagjai a legnagyobb 
számban képviseltették magukat 
a rendezvényen, tortát nyert.

            Találkozónkat hajdani tanáraink 
is megtisztelték, akikkel jó volt fel-
idézni egy-egy régi, mókás történe-
tet, eseményt,  osztálykirándulást,

       zarándoklatot.

A szervezők nevében: 
Harmat Luca

öregdiák 
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Az Első Marianumos Öregdiák 
Találkozó lezárásaként a Koala-
bell zenélt nekünk a tornaterem-
ben, amely zenekar négy tagja 
közül három iskolatársunk volt: 
Balla Ákos, Balla Balázs és Monos-
tory Barnabás.

            Köszönettel tartozunk az igazgató 
nőnek a hely biztosításáért, Ferenc 

atyának a gulyások zsűrizéséért és Görgényi Gyurinak a finom bo-
rokért!
            Köszönjük továbbá egykori diáktársainknak is, hogy majdnem 
százötvenen megtiszteltek minket jelenlétükkel. Reméljük, hamaro-
san újra találkozunk!
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Szülők és Pedagógusok 
Alapítványi Bálja 2016

Október közepén az ala-
pítványi kuratórium 

tagjaiban és néhány lelkes 
szülőben fogalmazódott 
meg az ötlet, hogy isko-
lánk 25 éves évfordulója 
kiváló alkalmat szolgáltat 
arra, hogy új hagyományt 
teremtsünk meg: a Szülők és Peda-
gógusok Alapítványi Bálját.
  A bálon közel százhatvan szülő és 
pedagógus vett részt, akiknek így 
alkalmuk nyílt kötetlenebb beszél-
getésekre is.
Az este Takácsné Tóth Noémi Igaz-
gató Asszony megnyitójával vette 
kezdetét, amit a 8. évfolyamosok nyitótánca követett. A tánc egy éle-
tutat mutatott be a szabálykövetéstől, a lázadáson át. A tánc érde-
kessége, hogy Harkai István édesapa, a bál egyik szervezője tanította 
be a fiataloknak.
            A nyitó események után a finom svédasztalos vacsora követke-
zett, amit az Osváth Étterem biztosított számunkra.
            Az este folyamán öt turnusban vehettek részt az érdeklődök 
borkóstoláson, ahol az esztergomi Prímás Pince felkészült kollégái 
mutattak be négy különböző borvidék borait.
            A jó hangulatot élőzene is biztosította, a Trio Shaker zenekar ze-
nélt nekünk. Akik azonban egy kis nyugalomra vágytak a báli forga-
tag közepette, azok betérhettek a meghitt hangulatú, gyertyafényes 
teaházba.

Harmat Luca 
tanárnő 
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            Az este kvízjátékkal 
folyatódott. Négy csapatot 
alkottunk, amelyek tagjai 
a következők voltak: az 1-2. 
osztályos diákok szülei, 3-4. 
osztályos diákok szülei, a 
felsős diákok szülei, végül 
pedig a tanárok. A csapat-
kapitányok kiválasztása 
utána megkezdődhetett 
a játék. A kérdések mind-

mind játékos formában az iskolá-
hoz kapcsolódtak. Pl. Hány lépcső 
vezet fel a tanári szobáig, hány 
diák lett kitűnő a 2014/2015-ös év-
ben, hány tanterme van az iskolá-
nak stb.

            Az önfeledt játék után újra a 
táncparketté lett a főszerep, majd 
23:00-kor kezdetét vette a tombo-
la, amelynek díjait a hozzánk járó 
családok ajánlották fel. A kisorsolt 
tárgyak között nagyon sok érté-
kes és hasznos ajándékot lehetett 
nyerni.

            A mulatság késő éjszakáig tartott, 
alkalmat adva arra, hogy szülők és 
pedagógusok kötetlenebb keretek 
között tölthessenek el időt egy-

mással. Aki tombolát vagy alapítványi támogatói jegyet vett, az épü-
let felújításához járult hozzá, hiszen a befolyt összeget a nyílászárók 
cseréjére fogjuk fordítani.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervezésben részt vevő 
szülőknek!
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Iskolánk sikeresen pályá-
zott az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által hirdetett 
Határtalanul! programra. A 
pályázatunk témája: Maria-
numosok találkozója a Felvi-
déken. A program célja ezen a 
tanulmányi kiránduláson keresztül a magyar-magyar kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése, a szomszédos országok magyarlakta terüle-
teinek és lakosságának megismertetése az anyaországi fiatalokkal.
A kirándulás előtt - hogy minél részletesebb ismereteket szerezhes-
senek a gyerekek a Felvidékről és 
az ott élő magyarokról - iskolánk 
tanárai előkészítő órákat tartottak 
földrajzból, történelemből, magyar 
nyelvből és kommunikációból. 
Meglátogattuk a Magyarság há-
zát, ami a minden magyar össze-
tartozását jelképező intézmény. A 
7. évfolyam a Mi, magyarok című kiállításon vett részt. A tárlat be-
mutatja, azokat a kulturális, tudományos történelmi értékeket, ame-
lyekre büszkék lehetünk. Mi Kosztolányi Dezső által kiválasztott 10 
magyar legszebb szóhoz rendelt termen haladtunk végig. A termek 
a következőek voltak: Anya, Gyöngy, Szűz, Ősz, Kard, Vér, Csók, Sír, 
Láng, Szív. A kirándulás előkészítését interaktív órával zártuk a Ma-
gyar Földrajzi Múzeumban, ahol Mácsai Anetta, a múzeum igazgató 
helyettese körbevezetett minket, majd a Felvidékről hallhattunk tör-
ténelmi és földrajzi ismereteket, ismerhettünk meg híres embereket. 
A programot Activity játékkal zártuk.
 A tanulmányi kirándulásra 2016. április 6-8. között került sor 

Marianumosok találkozója 
a Felvidéken

Pálfi Marianna
tanárnő
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a hetedik évfolyammal, Ta-
kácsné Tóth Noémi igazgató-
nővel, Ferenc atya püspöki biz-
tosunkkal és 3 pedagógussal. 
Utazásunk útvonala: Komá-
rom, ahol megismerkedtünk a 
Marianum Magyar Tannyelvű 
Egyházi Iskolaközpont neve-
lőivel, diákjaival és az iskola 
életével, így mélyítve a nyelvi, 
vallási, kulturális azonosságunkat. Ezt követően városnézésre indul-
tunk: megtekintettük az erődrendszert, a Jókai Emlékmúzeumot, 
programunkat a Szent András templomban szentmisével zártuk, 
kérve a Jóisten segítségét, hogy erősítse összetartozásunkat. Ezt kö-
vetően Garamszentbenedekre érkeztünk, ahol a bencés apátságot 
kerestük fel. Szklabonyán a Mikszáth emlékházat és egy 14. századi 
római katolikus templomot, Füleken a várat, Rimabányán a gótikus 
eredetű erődtemplomot, Rozsnyón a városházát, Szűz Mária Meny-
nybevétele tiszteletére szentelt székesegyházat, a Püspöki palotát és 
reneszánsz stílusban épített őrtornyot, Betléren az Andrássyak kas-
télyát, Kassán pedig a Szent Erzsébet-dómot látogattuk meg. 
2016. április 18-án tartottuk meg a három napos tanulmányi kirán-

dulást lezáró értékelő órát. A diákok 
csoportokban foglalták össze ma-
guknak és egymásnak az egyes na-
pok élményeit, tapasztalatait, tanul-
ságait.

 Hogy nemzeti összetartozásunkat 
erősítsük, a komáromi Marianum 
Iskolaközpont nevelőivel és 7. év-
folyamával 2016. április 22-én Esz-
tergomban a Nagyboldogasszony 
és Szent Adalbert Főszékesegyház 
előtt találkoztunk. Itt olyan játéko-
kat játszottunk, amivel elmélyíthet-
tük a felvidéki kirándulásunk alatt 
szerzett barátságunkat. Ezután be-
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mentünk az altemplomba, ahol 
egy hatalmas szoborcsoportot 
néztünk meg, melyek az Elmúl-
ást és az Örök Életet jelképe-
zik. Sírfülkék között láthatók a 
középkori templom romjaiban 
talált régi sírkövek. A belső ré-
szen van eltemetve Mindszenty 
József hercegprímás érsek, bí-
boros. A kripta nyugati oldal-

termében kapott helyet Csernoch János hercegprímás síremléke. Az 
altemplom után megnéztük a főszékesegyházat belülről is. A bazi-
likába belépve a főoltárkép vonta magára tekintetünket, ami Mária 
mennybevitelét ábrázolja. Ez a kép a világ legnagyobb, egyetlen vá-
szonra festett oltárképe. Majd a Bakócz-kápolna következett, amely 
a középkori Szent Adalbert székesegyházból maradt meg. Ezután a 
Főszékesegyházi Kincstárba mentünk; Magyarország leggazdagabb 
egyházi kincstára és világviszonylatban is kiemelkedő ötvös- és text-
ilgyűjteménye van. Miután megcsodáltuk az alkotásokat, miseruhá-
kat, ereklyéket a kupola felé vettük utunkat. A kupolából gyönyörű 
kilátás nyílik a városra, és szemügyre vehettük a Mária Valéria-hidat 
is. Miután megcsodáltuk a várost a magasból is, elmentünk a Szalma 
csárdába. Itt barátságosan fogadtak minket egy ízletes ebéddel. Az 
ebéd elfogyasztása után elmentünk Visegrádra, ahol a közös játék és 
bobozás még közelebb hozott minket egymáshoz.
A színes programokról és a kirándulásokról mindannyian rengeteg 
élménnyel tértünk haza, de a legfontosabb az, hogy a gyerekek lát-
hatták: a határainkon túl is élnek magyarok, akik bár területileg nem, 
de szívünkben hozzánk tartoznak. E programon keresztül a Székes-
fehérvári Egyházmegye törvénykönyvének megfelelően megvaló-
sulhatott a keresztény nevelés elengedhetetlen része: a nemzettudat 
elmélyítése, a magyarság keresztény történelmének megismerteté-
se.
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 Bobák Milán Barna 
Gellért Regina

Grancsai Márton Antal
Halmágyi Csenge

Hári-Romvári Júlia Anna
Harkai Anna Mária

Heiger Zalán
Hell Domonkos

Horváth Kristóf Pál
Juhász Gergely András

Kalmár Kitti
Károly Nándor

Kovács Kristóf Alán
Marton Ágoston

Marton Zsombor
Merkert Ferenc
Nagy Borbála

Németh Roland Zsolt
Németi Péter
Palaga Szonja

Papp Balázs Benedek
Pataki Zselyke

Pup Jázmin Zsuzsa
Reistetter Tamás

Sipos Emese
Szijjártó Balázs

Tóth Regina
Vastag Marcell Milán

Jelenlegi tanulók
2015-2016. tanév

1.a
Osztályfőnök: Tóbiásné Gyimesi Anita

Napközis nevelő: Toplak Luca
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André Nándor
Bakos Lilla Mária

Bretus Zétény
Dénes Emília
Dobos Emma
Farkas Milán
Fekete Milán
Gellár Júlia

Gruber István Norbert
Jani Izabella Katalin

Kalavé Tibor

Kovács Bertold
László Lázár

Molnár Márton
Póka Liliána

Polyecskó-Musa Emma
Sasvári Áron
Sike Emőke

Széphalmi Ákos
Trippon Vivien Barbara
Trizna Zsolt Alexander
Ungvári Zsombor Imre

2015-2016. tanév

1.b
Osztályfőnök: Petróné Kárász Ildikó

Napközis nevelő: Tóth Katalin
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Batu Borka Hanna
Erdős Levente

Fekete Bianka Klarissza
Havasi Benjámin
Horváth Bercel 

Horváth Lóránd Endre
Kiss-Móger Magdolna
Kovács Jolán Bíborka

Kun Marcell
Lorx Dóra

Megyes Emese
Mezei-Derczeni Hunor

Pataki Zalán
Pintér Eszter

Régenhart Ádám Bendegúz
Sipos Eszter Kinga
Sipos Zita Panka

Szabó Zita
Szopkó Lívia
Sztanu Petra

Vajna Lilla Míra
Varga Dorottya Daniéla

Wolf Júlia
Zsupanek-Osváth Attila

2.a
Osztályfőnök: Zsók Csilla

Napközis nevelő: Tóth Katalin

2015-2016. tanév
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Adolf Boglárka Vivien
André Dorottya

Auer Sára
Bánkuti Ábel Benedek

Bojté Viola
Csincsák Laura Panna

Csonka Liliána
Csurgay Melinda Erzsébet

Damsits Dávid
Estók Norina

Gábor Olivér Géza
Gere Laura

Hesz Diána Leila
Horváth Ábel

Horváth Panna

Konráth Ábel
Kovács Levente
Mohácsi Panna

Nagy Csenge Anna
Nyárs Miklós Mátyás

Pipó Barbara Anna
Révay Balázs György

Szabó Patrik
Újhelyi Fanni

Varga Alexandra
Vörös Vivien Vanessza
Zahorszki Lívia Lotti

Zápori-Regenhart Katalin 
Zöldi Zétény Attila

2.b
Osztályfőnök: Reinerné Kovács Mária

Napközis nevelő: Molnárné Király Márta

2015-2016. tanév
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Bakos Dóra
Bató Boglárka

Bazsó György Gergely
Donát Boglárka
Dulka Lili Zora

Erdei Veronika Irma
Farkas Lőrinc
Feczkó Petra

Horváth Szórád Erik
Károly Helka

Kovács Gergely
Kovács Réka

Kunfalvi Sámuel
Leopold Andor Milán

Makai László
Milasovszky Csenge
Nádasy Réka Sarolta

Nagy Viktória
Petró Boglárka

Réti Mihály Balázs
Sipos Előd

Skultéty Eszter Mária
Székely Marcell

Szijártó Mátyás Ferenc
Sztanu Zsófia
Tankó Dániel
Tóbiás Dániel

3.a
Osztályfőnök: Pokorny Éva

Napközis nevelő: Weil Adrienn Dorina

2015-2016. tanév
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Bócsa Bianka   
Bognár Benedek

Cziráki István
Cserni Anna
Dávid Erna
Fehér Kinga

Gutermuth Henrik Olivér
Hermann Norbert

Horváth Ákos Benedek
Kiss Laura

Konráth Gábor
Kovács Kinga

Mester Ákos Bence
Molnár Zsombor

Nagy Fanni

Nagy Zsolt
Nogula Tamás

Pálfi Dóra
Petrás Gergely

Pitter Márton Ferenc
Polyecskó-Musa Áron

Pulugor Kriszta-Annamária
Stencinger Bánk István

Szeitl Emília Bíborka
Szidonya Szonja

Taky Viktória Zsófia
Tóth Tamara

Traier Péter István
Verbősy Hajnalka Dóra

3.b
Osztályfőnök: Bretusné Baráth Lilla Éva

Napközis nevelő: Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

2015-2016. tanév
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Barta Alexa Kitti
Csáki Mihály Ambrus
Csoknyai Zsófia Nóra

Dezsényi Kata
Domos Benedek

Fülöp Márk
Gelencsér Ákos Bálint

Gróf Dániel József
Hellinger Erik Valentin

Hellinger Márk Maximilián
Horváth Gerda

Illés Gellért Antal
Kapuvári Barnabás

Kiss-Móger Mihály
Kőhalmi Zsófia
Mészáros Anna

Mikló Csongor Kolos
Monostory Zsófia

Nagy Réka
Pup Katalin Júlia

Sajbán Anna
Sonnevend Edit Bernadett

Szopkó Bálint
Tollár Levente
Urbányi Júlia

Vajna Panka Virág

4.a
Osztályfőnök: Pozsonyi Béláné

Napközis nevelő: Szűcs Luca Stefánia

2015-2016. tanév
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Beke Anna
Czomba Lajos Zsombor

Dulka Zsófia Flóra
Fekete Bence Balázs
Gémesi Bálint Péter

Gyarmati Kristóf
Harkai Gergely

Hegyesi Balázs Bálint
Horváth Petra

Illés Barnabás János
Kapuvári Bendegúz
Kenyeres Bendegúz

Kosztola Leó Bendegúz
Kovács Kinga Katalin

Kubanek Botond
László Brigitta
Márton Anna

Nagy Bence Alex
Nagy Levente
Németi Balázs

Németi Dorottya
Pacsuta Petra

Régenhart Bernadett Luca
Szeder Hanna

Varró Bercel Imre
Wolf Máté Richárd

Zápori-Regenhart Dénes
Zöldi Zille

4.b
Osztályfőnök: Rónainé Bodnár Judit

Napközis nevelő: Horváthné Király Lilla és Lakatosné Vitéz Katalin

2015-2016. tanév
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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

Walter Fanni

5.a
Osztályfőnök: Nádasyné Poszmik Judit
   Dornbach Katalin

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
96. oldal
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Ángyán Máté
Bálint Martin Márk

Bató Fruzsina
Bohus Petra Nikolett

Csincsák Áron
Dunai Barnabás

Fehér Márton Pál
Fenyvesi Zsófia

Fodróczy Gellért
Gönczi János Mihály

Gulyás Bálint
Jakkel Roland

Jánosi Attila
Kertész Zsófia Viktória

Mayer Luca Réka
Metzl Milán
Mikó Márk

Pálfi Csongor
Sarkadi Blanka Cintia

Tót-Suszt Ádám
Traier Csaba Tamás

Vigh Panna
Zalavári Gergely

5.b
Osztályfőnök: Gelencsér Gábor Bálint

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
97. oldal



102

Bakos Anna
Benkő Márton
Bogatin Ákos
Feczkó Nóra

Gábos Roland
Gróf Adrienn Katalin

Isaák Sarolta
Kóka Zsolt

Kustra Márk
Lorx Miklós

Magyar Kristóf Károly
Márton Hubbes Csanád
Masason Antal Zoltán
Mezei-Derczeni Attila

Milasovszky Nikoletta Dóra

Módos Katalin Nikolett
Molnár Péter

Nádasy Gergely
Orbán Zita Veronika
Pipó Viktória Rózsa

Pup Lili Kornélia
Regenhart Dorottya Lili

Steinhauser János
Szopkó Eszter

Trauttwein András
Trunecz-Papp

     Nicholas Benjamin
Urbányi Kinga
Vastag Boróka
Walter Noémi

6.a
Osztályfőnök: Muskovits Zoltánné

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
98. oldal
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Bazsó László
Beke Luca

Béres Gergő
Bohus Péter
Bojté Leona

Cserni András
Csonka Márk

Csurgay Rebeka
Fekete Ádám Csaba

Harkai Márton
Hevesi Mercédesz
Horváth Sarolta

Jakabházy Marcell

Jantos Janka
Kenyeres Dorka

Kriston Laura
Megyes Eszter

Mester Dorka Zita
Pitter László

Rácz László Gergely
Rugg Dávid

Simon Boglárka
Szabó Krisztina Írisz
Szlotta Zsófia Szonja
Varró Marcell János

Zápori-Regenhart Nándor

6.b
Osztályfőnök: Pintér Krisztina

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
99. oldal
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Ballon Csilla
Barta Döme Pál

Bató Bálint
Bazsó Rozália Eszter

Berczi Borbála
Bicsérdi Alida Klára

Bicsérdi Laura Szilvia
Bognár Johanna

Fogarasi Nóra Edit
Fülöp Roland

Kovács András
Kovács Áron

Kőhalmi Kinga
Mohácsy Lőrinc Ágoston

Nyitrai Gergely János
Péter Mónika Margit

Sipos Eszter
Szokolai Nándor
Teszlák Csenge

7.a
Osztályfőnök: Feczkó Andrásné

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
100. oldal
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Apáti Zsófia Panna
Árvai Lili

Bárdos Angelika Liliána
Bócsa Alexandra

Bretus Bálint
Dallos Boglárka
Darabos Bence

Dezsényi Márk Tamás
Fodróczy Gergely

Gönczi Tibor
Illés Flóra Rita
Járvás Martin

Kalavé Zsuzsanna

Kertész Krisztina Margit
Laub Petra

Lepnyák Szandra
Marady Balázs
Márton Zsófia

Mészáros Szabolcs
Németi Barbara

Pálfi Zsombor
Pulugor Noémi

Sinkó Luca Virág
Südi Noella

Tót-Suszt Tamás 

7.b
Osztályfőnök: Harmat Luca Mária

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
101. oldal
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Benkő Benjamin
Berec Bettina
Berki Bálint

Bogatin Mónika
Dobák Bálint Tamás
Fánczi György József

Farkas Márton
Feczkó Ágnes
Hell Mátyás
Király Réka

Kóka Mariann
Kun Kristóf

Lorx Nikolett
Moncz Nikolett

Monostory Anna
Nagy László Patrik

Pipó Zsófia Edit
Szabó-Balczer Vanda
Szalay Dávid Milán

Szőcs Veronika
Töpler Anna

Varró Barnabás
Vastag Csenge

8.a
Osztályfőnök:  Speri Krisztina

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
102. oldal
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Bagoly Bernadett
Balla Eszter

Bodor Balázs
Bodor Boglárka

Burger Krisztina
Csibrik Dorina

Darabos Csenge Cecília
Darabos Máté

Gábor Antal Richárd
Gábor Krisztián

Gulyás Zsolt
Holtság István Zoltán

Jakkel Brigitta

Jantos Dávid
Lévai Gergely János

Mohácsi Kolos Ágoston
Molnár Martin

Pitter Margit
Rácz Orsolya Rita

Réti Borbála Mária
Sebestyén Dóra Luca

Szabó Dániel
Szatmári Zsombor

Szujó Balázs
Tóth Barbara

Zápori-Regenhart Miklós

8.b
Osztályfőnök: Kékesi Viktória 

2015-2016. tanév

Viki
Öntapadó jegyzet
103. oldal
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Bakó Gábor
Bobák-Hajdu Tímea

Bretusné Baráth Lilla Éva
Dornbach Katalin

Dr. Fábián Annamária
Feczkó Andrásné

Fraknói Emese
Frank Tiborné

Fucskó Andrásné 
Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

Gelencsér Gábor Bálint
Greskóné Balogh Ágnes

Harmat Luca Mária
Himerné Góra Edit

Horváthné Király Lilla
Kékesi Viktória

Kelecsényi Zsóka
Kőhalmi Orsolya

Lakatosné Vitéz Katalin
Magyari Éva

Molnárné Király Márta
Muskovits Zoltánné 

Nádasyné Poszmik Judit
Pálfi Marianna

Petróné Kárász Ildikó

Pintér Krisztina
Pokorny Éva

Pozsonyi Béláné
Reinerné Kovács Mária
Rónainé Bodnár Judit

Ruff Enikő
Speri Krisztina
Szépfalvi Attila

Szijártó Bernadett
Szűcs Luca Stefánia

Tóbiásné Gyimesi Anita
Toplak Luca
Tóth Katalin

Weil Adrienn Dorina
Zsók Csilla

Technikai dolgozók:
Amota Tiborné

Berkei Mihályné
Bócsa Józsefné

Fazekas-Kovács Mónika
Fedinecz Pál

Gémesi Ferenc Istvánné
Harangi Jánosné

Horváth Tibor Imréné

A tantestület tagjai:
2015 – 2016. tanév

Takácsné Tóth Noémi - igazgató
Hajdu Ferenc - püspöki biztos

Szalma István - címzetes igazgató

Tölgyesi Ottóné  - igazgatóhelyettes
Vargáné Ruzsa Mária - gazdasági  vezető

Viki
Öntapadó jegyzet
középre igazítani

Viki
Öntapadó jegyzet
104. oldal
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Jánosi Zsolt
Kiss Gyuláné

Kolter Krisztina  
Marofka Ágostonné

Polgár Tamásné
Szabó Miklósné

Takács-Bánfay Mónika
Vajdicsné Engler Andrea Julia

Iskolaszék névsora
Zborovszkí Csilla

Csipkay Dóra
Harmat Luca Mária
Eszes Mária Margit

Kékesi Viktória
Tölgyesi Ottóné

Zsók Csilla
Stibrányi Mártonné

Viki
Öntapadó jegyzet
középre igazítani

Viki
Öntapadó jegyzet
az egész oszlop az oldal közepére

Viki
Öntapadó jegyzet
105. oldal
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A 2015/2016-os tanév 
tantárgyi versenyeinek eredményei

Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés
 
Egyházmegyei Iskolák Matematika Versenye
Székesfehérvár • 2015.10.14. 
  Feczkó Ágnes   8.a II.    
   Feczkó Nóra    6.a II.  
 
Egyházmegyei Iskolák Sakk Versenye,
Székesfehérvár • 2015.10.14. 
  Szíjártó Zoltán   5.a III.  

Szent Imre Ált. Isk. sakkversenye
Székesfehérvár • 2015.10.14. 
  Csáki Mihály   4.a IV.  

Bolyai Matematika Csapatverseny Megyei Forduló • 2015.11.06.  
  Feczkó Nóra    6.a     
   Módos Kata    6.a IV.     
   Urbányi Kinga   6.a      
   Vastag Boróka   6.a    

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Humán
Tanulmányi Versenye-Történelem • 2015.11.13. 
  Kun Kristóf    8.a I. 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Kémia Versenye • 2015.11.13.  
  Feczkó Ágnes   8.a IV.  

Duna kupa, Egyházmegyei teremfoci bajnokság, 
III. korcsoport • 2015.11.19. 
  Zalaváry Gergely   5.b      
   Fodróczy Gellért   5.b       
   Vadkerti Nándor   5.a   I.    

Viki
Öntapadó jegyzet
a 106-116. oldalakon nem az oszlopoknak megfelelő az elrendezés

Viki
Öntapadó jegyzet
Versenye - történelem

Viki
Öntapadó jegyzet
106. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés 

  Csonka Márk   6.b       
   Kóka Zsolt    6.a  I.     
   Benkő Márton   6.a       
   Pálfi Zsombor   7.b 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Komplex Matematika-Fizika Versenye •2015.11.20. 
  Feczkó Ágnes    8.a IV.   

Batthyány Sportisk. Ált. Isk. Egészséges 
életmód versenye • 2015.11.20. 
  Pipó Zsófia      8.a      
   Monostory Anna        
   Vastag Csenge         III.
   Szőcs Veronika      

Egyházmegyei kézilabda verseny
Piliscsaba • 2015.11.26. 
  Urbányi Kinga     6.a      
   Vastag Boróka        
   Feczkó Nóra        
   Isaák Sarolta        
   Módos Katalin         I.
   Orbán Zita        
   Király Flóra    5.a      
   Tankó Réka        
   Tóth Evelin
      
„Csengő-szó” egyházmegyei katolikus iskolák versmondó versenye
Budaörs • 2015.12.11. 
  Tóth Barbara    8.b  I.   

„Csengő-szó” egyházmegyei katolikus iskolák prózamondó versenye
Budaörs • 2015.12.11. 
  Regenhart Dorottya Lili  6.b III.  

Viki
Öntapadó jegyzet
107. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés

Bolyai területi matematika verseny
Érd • 2015.12.11. 
  Feczkó Nóra    6.a I.    
   Feczkó Ágnes   8.a III.    
   Zápori-Regenhart Miklós  8.b IV.    
   Csáki Mihály Ambrus  4.a IV.    
   Dulka Zsófia Flóra 4.b  VI.  

Magyar Földrajzi Múzeum helytörténeti versenye
Érd • 2015.12.11. 
  Masason Antal Zoltán  6.a III.  

III. Korcsoportos Diákolimpia, teremlabdarúgás körzeti döntője
Érd • 2016.01.22. 
  Zalavári Gergely   5.b     
   Gulyás Bálint   5.b      
   Gönczi János Mihály  5.b      
   Fodróczy Gellért   5.b      
   Csincsák Áron   5.b  I.    
   Vadkerti Nándor   5.a      
   Csonka Márk   6.b      
   Benkő Márton   6.a      
   Kóka Zsolt    6.a      
   Pálfi Zsombor   7.b    

Körzeti Német Verseny 
  Kőhalmi Kinga   7.a  I.    
   Nyitrai Gergely   7.a II.    
   Bognár Johanna   7.a VI.    
   Feczkó Ágnes   8.a V.  

IV. korcsoportos Diákolimpia, lány kézilabda 
  Király Réka    8.a     
   Kóka Mariann   8.a      
   Moncz Nikolett   8.a      

Viki
Öntapadó jegyzet
108. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés
 
  Burger Krisztina   8.b  I.    
   Bodor Boglárka   8.b      
   Csibrik Dorina   8.b      
   Apáti Zsófia Panna   7.b      
   Urbányi Kinga   6.a      
   Feczkó Nóra    6.a    

Comenius Kéttannyelvű Iskola által meghirdetett 
német szövegértési verseny
B2 kategória • 2016.02.03 
  Feczkó Ágnes   8.a III.  

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett 
„Így írok én” irodalmi pályázat • 2016.01.22.  
  Cserni András    6.b II.  

Egyházmegyei verseny a Kárpát-medencéről • 2016.02.12. 
  Feczkó Ágnes   8.a I.    
   Tóth Barbara   8.b      
   Kun Kristóf    8.a    

Az érdi tankerület mesemondó versenye alsó tagozatos tanulóknak 
az Érdligeti Ált. Isk.-ban - Állatmesék • 2016.02.24. 
   Tollár Levente    4.a II.  

Fiú kosárlabda, IV. korcsoportos
Diákolimpia körzeti döntője • 2016.03.04. 
  Fülöp Roland   7.a     
   Kovács András        
   Kovács Áron        
   Mohácsy Lőrinc        
   Nyitrai Gergely        
   Fodróczy Gergely   7.b  III.    
   Gönczi Tibor        
   Hell Mátyás    8.a      

Viki
Öntapadó jegyzet
109. oldal
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 Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés 
 
  Jantos Dávid 8.b      
  Gulyás Zsolt        
   Lévai Gergely        
   Zápori-Regenhart Miklós  

Lány kézilabda III. korcsoportos diákolimpia 
2015/16 tanév körzeti döntője • 2016.03.04. 
  Király Flóra    5.a     
   Tankó Réka        
   Feczkó Nóra    6.a      
   Urbányi Kinga        
   Módos Katalin         II.
   Orbán Zita        
   Vastag Boróka        
   Kertész Krisztina   7.b    

Kisiskolások tankerületi matematikaversenye • 2016.03.07. 
  Auer Sára    2.b  III.  

Petőfi versmondó verseny
Érdi Batthyány Sportiskolai Ált. Isk. • 2016.03.09. 
  Tóth Tamara   3.b  II.    
   Kiss-Móger Mihály   4.a II.  

Marianum kupa
Egyházmegyei kispályás focibajnokság
III. korcsoport • 2016.03.09. 
  Pálfi Zsombor   7.b     
   Csonka Márk   6.b      
   Kóka Zsolt    6.a      
   Vadkerti Nándor   5.a      
   Zalavári Gergely   5.b I.     
   Fodróczy Gellért        
   Gönczi János        
   Gulyás Bálint        

Viki
Öntapadó jegyzet
110. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés
   
  Csincsák Áron

Városi angol nyelvi verseny
Érdi Batthyány Sportiskolai Ált. Isk. • 2016.03.10.  
  Dulka Zsófia      4.b   II.      
   Zöldi Zille         
    Kubanek Botond        
   Varró Bercel       

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 
városi komplex versenye
Érd • 2016.03.10 
  Bognár Johanna    7.a I.    
   Berczi Borbála        
   Nyitrai Gergely        
   Mohácsy Lőrinc        
   Kertész Krisztina   7.b III.    
   Márton Zsófia        
   Tót-Suszt Tamás        
   Pálfi Zsombor      

Zrínyi Ilona matematika verseny, 
Pest-megyei döntő  • 2016.03.10. 
  Feczkó Nóra    6.a VI.    
   Feczkó Ágnes   8.a XXI.  

Bolyai természetismereti csapatverseny, 
országos döntő • 2016.03.12. 
  Masason Antal Zoltán  6.a III.    
   Cserni András   6.b      
   Mester Dorka Zita        
   Szlotta Zsófia Szonja      

Viki
Öntapadó jegyzet
111. oldal

Viki
Öntapadó jegyzet
Matematikaverseny

Viki
Öntapadó jegyzet
Pest megyei
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés

Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére 
meghirdetett rajzpályázat, 
Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd • 2016.03.11. 
  Sike Emőke     1.b  II.  

Dugonics András Matematika Verseny, 
országos döntő • 2016.03.19. 
  Feczkó Nóra    6.a I.    
   Feczkó Ágnes   8.a V.  

Lány kosárlabda III. korcsoportos diákolimpia 
2015/16 tanév körzeti döntője 
  Feczkó Nóra     6.a I.    
   Isaák Sarolta        
   Módos Katalin Nikolett        
   Urbányi Kinga        
   Vastag Boróka        
   Kriston Laura   6.b      
   Szlotta Zsófia Szonja        
   Király Flóra    5.a      
   Tankó Réka Mária        
   Tóth Evelin Kamilla      

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 
megyei forduló • 2016.03.19. 
  Pitter László    6.b V.    
   Masason Antal Zoltán  6.a VII.    
   Südi Noella    7.b XI.  

Egyházmegyei nyelvi verseny: angol
Bicske • 2016.04. 
  Bodor Boglárka    8.b III.    
   Réti Borbála        
   Sebestyén Dóra      

Viki
Öntapadó jegyzet
Matematikaverseny

Viki
Öntapadó jegyzet
112. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés

Egyházmegyei nyelvi verseny: német
Bicske • 2016.04. 
  Feczkó Ágnes   8.a I.    
   Kóka Mariann        
   Monostory Anna      

Tankerületi angol nyelvi verseny• 2016.04. 
  Szlotta Zsófia   6.b V. 

Szent László kupa, II. korcsoport
Egyházmegyei kispályás focibajnokság
Bicske • 2016.04.13. 
  Hellinger Márk   4.a III.    
   Illés Gellért        
   Tollár Levente        
   Németi Balázs   4.b      
   Hegyesi Balázs        
   Kosztola Leó        
   Kovács Gergely   3.a
    
Alpesi Sí „B” kategória - Fiú
II. korcsoportos diákolimpia, országos döntő 
  Kubanek Botond   4.b III.  

Költészet napi rajzpályázat
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Érd  • 2016.04.13. 
  Bicsérdi Laura   7.a I. 

Tankerületi német nyelvi verseny
Érd • 2016.04.18. 
  Masason Antal Zoltán  6.a I.    
   Feczkó Nóra      II.    
   Bakos Anna      V.  

Viki
Öntapadó jegyzet
113. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés

„Nyelvünkben élünk” verseny
Érd • 2016.04.19. 
  Feczkó Ágnes   8.a I.  

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Versmondó Versenye
Érd •2016.04.20. 
  Tóth Barbara   8.b I.  

Érdligeti Komplex Természettudományi Verseny
Érd • 2016.04.20. 
  Feczkó Ágnes   8.a  III.    
   Pipó Zsófis Edit        
   Kun Kristóf      

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Nagykanizsa • 2016.04.23. 
  Feczkó Nóra    6.a X.  
 
Egyházmegyei rajzverseny • 2016.04.22.  
  Szabó Lívia    5.a III.    
   Milasovszky Csenge  3.a II.    
   Zápory-Regenhart Katalin 2.b  
  
Egyházmegyei rajzverseny • 2016.04.22.  
  Szabó Lívia    5.a III.    
   Milasovszky Csenge  3.a II.    
   Zápory-Regenhart Katalin 2.b    

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Versmondó Versenye
Érd • 2016.04.20.
  László Brigitta    4.b III. 

Viki
Öntapadó jegyzet
114. oldal
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Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés

Észak-Magyarországi Német Önkormányzat Szövetsége
Német Nyelvi Ének Verseny
Biatorbágy • 2016.04.28. 
  Kovács Réka 3.a   Ezüst minősítés    
   Erdei Veronika        
   Skultéty Eszter        
   Nádasy Réka Sarolta        
   Nagy Viktória        
   Károly Helka        
   Feczkó Nóra    6.a      
   Milasovszky Dóra        
   Isaák Sarolta        
   Bakos Anna        
   Vastag Boróka        
   Regenhart Dorottya Lili      

Egyházmegyei Leány Kézilabda Kupa III. korcsoport
Budakeszi • 2016.05.19. 
  Urbányi Kinga    6.a      
   Vastag Boróka        
   Feczkó Nóra        
   Módos Katalin         I.
   Regenhart Dorottya        
   Király Flóra 5.a      
   Tankó Réka        
   Tóth Evelein      
 

Viki
Öntapadó jegyzet
115. oldal



120

Verseny megnevezése     Tanuló neve                       Osztály     Helyezés

Egyházmegyei Leány Kézilabda Kupa IV-V. korcsoport
Budakeszi • 2016.05.19. 
  Király Réka    8.a     
   Kóka Mariann        
   Moncz Nikolett        
   Burger Krisztina   8.b  I.    
   Csibrik Dorina        
   Bodor Boglárka        
   Apáti Zsófia    7.b      
   Urbányi Kinga   6.a    

BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG, megyei döntő
Szigetszentmiklós • 2016.05. 
  Molnár Márton   1.b  III.     
  Széphalmi Ákos        
   Horváth Kristóf   1.a II.    
   Damsits Dávid   2.b      
   Juhász Gergely   1.a I.  

 Batthány sakkverseny
Érd • 2016.05.19. 
  Szijártó Zoltán    5.a I.  

Viki
Öntapadó jegyzet
116. oldal



121

A harmadikosok tavaszi elsőáldozása

A negyedikesek charleston tánca az év végi műsorban

Fényképalbum 
2015-2016

Viki
Öntapadó jegyzet
117. oldal



122

A negyedikesek elsőáldozása szeptemberben

A nyolcadik évfolyam október 23-i műsora

Viki
Öntapadó jegyzet
118. oldal



123

A szatmárnémeti Hám János iskolával 
Mátyás király szülőházánál Kolozsváron

A nyolcadikosok életében jelentős esemény volt a bérmálkozás

Viki
Öntapadó jegyzet
119. oldal



124

Az egyházmegyei teremfoci bajnokság győztesei

Decemberi kézműves foglalkozás az ovisokkal

Viki
Öntapadó jegyzet
120. oldal



125

Győztes lány kézilabda csapatunk

Iskolaelőkészítő foglalkozás Kata nénivel

Viki
Öntapadó jegyzet
kézilabdacsapatunk

Viki
Öntapadó jegyzet
121. oldal



126

Néptáncosok az adventi műsorban

5.b osztály kirándulása Pannonhalmán

Viki
Öntapadó jegyzet
122. oldal



127

A hatodikosok emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról

A hetedikesek október 6-i megemlékezése

Viki
Öntapadó jegyzet
123. oldal



128

A Marianum minden diákja részesült Balázs-áldásban

Az édesapákat köszöntöttük szentmise keretében

Viki
Öntapadó jegyzet
124. oldal



129

Családos római zarándoklat az Irgalmasság Szentévében

dr. Pécsi Rita két alkalommal volt iskolánk vendége

Viki
Öntapadó jegyzet
125. oldal



130

Színes farsangi kavalkád

Elmaradhatatlan Mariazell-i zarándoklat

Viki
Öntapadó jegyzet
mariazelli

Viki
Öntapadó jegyzet
126. oldal



131

Hagyományos karácsonyi betlehemes

Néhány hetedikes a passaui egyházmegyei zarándoklaton

Viki
Öntapadó jegyzet
127. oldal



132

Réti Bori búcsúzott a ballagók nevében

Az elsősök a legnagyobbaktól 
kapják meg 

a Marianumos nyakkendőt

Viki
Öntapadó jegyzet
kicsit homályos a kép

Viki
Öntapadó jegyzet
marianumos

Viki
Öntapadó jegyzet
128. oldal



133

A Marianum Általános Iskolában 
végzett tanulók

1998 - 2016

1991-1998.
8. osztály

Bakó Bernadett
Balázs Attila

Bartucz Ádám
Béres Dóra

Hoffmann Gergely
Kaposi Beáta

Kovács Tamás
Lakatos Krisztina
Mogyorósi Mária

Németh József
Nyutali Szilveszter

Orlai Melinda
Szabó Ildikó

Szaniszlai Péter
Szatmári Orsolya

Tölgyesi Gábor
Varga Zoltán

Viki
Öntapadó jegyzet
1991-1998

Viki
Öntapadó jegyzet
129. oldal



134

1991-1999.

8a

Frank Zsuzsanna
Gergely Hajnalka

Gurubi János
Gyöngyösi Krisztina

Jurkovich Tamás
Klement Livia
Kun Gergely

Losteiner Dávid
Noll Tamás

Ormándy Viktória
Papp Tibor

Rozgits Károly
Szalma Olivér
Szarka András
Szántó Barbara

Varga Ildikó
Willi Judit

Viki
Öntapadó jegyzet
1991-19998.a

Viki
Öntapadó jegyzet
130. oldal
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1991-1999.

8b

Frank Zsuzsanna
Gergely Hajnalka

Gurubi János
Gyöngyösi Krisztina

Jurkovich Tamás
Klement Livia
Kun Gergely

Losteiner Dávid
Noll Tamás

Ormándy Viktória
Papp Tibor

Rozgits Károly
Szalma Olivér
Szarka András
Szántó Barbara

Varga Ildikó
Willi Judit

Viki
Öntapadó jegyzet
1991-19998.b

Viki
Öntapadó jegyzet
131. oldal
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1992-2000.

Balkó Eszter
Barnet Hajnalka

Békés Eszter
Bielik Gábor
Dávid Gábor
Deák Ferenc
Dénes Tünde

Fogarasi István
Gyurcsics János
Halmágyi Réka

Isépy Andor
Kovács Béla

Lakatos Eszter
Lakatos Zsuzsa

Laukó Olga
Magyari Árpád
Németh Ferenc

Pál Éva
Szabó Kristóf

Valter Krisztina

8a

Viki
Öntapadó jegyzet
1992-20008.a

Viki
Öntapadó jegyzet
132. oldal
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1992-2000.

Ambrus Bernadett
Bodnár Brigitta

Bogács Réka
Csirke Zsófia

Divinyi Krisztina
Gál Tuzson

Gyaraki Judit
Kovács Gergely

Németh Nikolett

Nyerges Csilla
Pálvölgyi Gábor

Pintér Ágnes
Pócza Attila
Sváb Katalin

Tiringer Dániel
Vajna Emőke
Végvári Dóra

Zvatt Péter

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
1992-20008.b

Viki
Öntapadó jegyzet
133. oldal



138

8a

1993-2001.

Albitz Kinga
Czigányik Zsuzsanna

Deák László
Gál Zsuzsanna

Harmat Luca Mária
Hrabovszki Katalin

Kropkó Kitti
Laukó zsófia

Martonosi Gábor
Pádár Mariann

Pozsonyi Renáta
Romics Zsuzsanna

Rozgits Péter
Somogyi Balázs

Somogyi Sámuel
Szalai Tamás

Szatmári Tímea
Tiringer Kristóf

Urbán Eszter
Vajdics Imre

Viki
Öntapadó jegyzet
1993-20018.a

Viki
Öntapadó jegyzet
134. oldal
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8b

1993-2001.

Ambrus Dávid
Antal Vivien

Balla Viktória
Balogh Róbert

Bielik Bernadett
Durkó Ágnes

Engler Zita
Farkas Orsolya

Gáspár László
Gulyás Anikó
Kuhár Eszter
Kurdi Rebeka

Lőrincz Csenge
Mócza Viola

Rohonczi Péter
Szabó Nikolet

Viki
Öntapadó jegyzet
1993-20018.b

Viki
Öntapadó jegyzet
135. oldal
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1994-2002.

8a

Bicskei Bence
Deák Gergely

Horváth Gábor 
Jenei Borbála
Kopor Eszter
Kovács Ágnes

Kováts Fruzsina

Kun Réka Boglárka
Márhoffer Zsuzsanna 

Nagy Zsófia
Tóth Fruzsina
Veres Bianka

Ónody Éva

Viki
Öntapadó jegyzet
1994-20028.a

Viki
Öntapadó jegyzet
136. oldal
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8b

1994-2002.

Csákány Szilvia
Deák Zsuzsanna

Futó Eszter Zsanett
Gubala Katalin
Hamar Borbála

Jáky Gábor
Kukovics Ferenc

Kulcsár Kitti
Pletser Ádám

Rapcsák Viktor                                     
Ruzsics Bernadett

Selmeczi Ádám
Siák Enikõ

Szabó Dávid
Szabó Edina
Szabó Zoltán
Szopkó Aténé

Viki
Öntapadó jegyzet
1994-20028.b

Viki
Öntapadó jegyzet
137. oldal
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8a

1995-2003.

Fazekas Mónika
Frank Krisztina

Fügedi Áron
Fülöp P. P. Anna

Gál Csaba
György Tímea

Hamala Pál
Jurkovich Tekla

Kornseé Kitti
Kozák Zsanett

Márhoffer János
Payer Dániel

Pálvölgyi Dániel
Potsa Ágota Iringó
Szendefi Veronika

Szigeti Kinga Ráchel
Takács Tímea

Tiringer András
Váradi Emõke

Viki
Öntapadó jegyzet
1995-20038.a

Viki
Öntapadó jegyzet
138. oldal
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1995-2003.

Antunovits László
Baranyi Dorottya

Békés Márta
Bocsi Nelli

Bulat Veronika
Fedinecz György

Hajduk Áron
Helter Szandra

Isépy Dániel
Kurdi Tamás László

Lõdi Krisztina
Nemere Magdolna

Nikolics Andrea
Papp Zsuzsanna

Petró Ferenc
Reiner Ákos

Reiner Orsolya
Schád Olivér

Schmidt Tamás
Sponner Gábor

Szántó Máté
Szenczy Alexandra

Tóth Bettina
Varga Ádám Albert

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
1995-20038.b

Viki
Öntapadó jegyzet
139. oldal
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8a

1996-2004.

Domonkos Viola
Fügedi Hanna
Gábos Nikolett
Gyarmati Máté

Hell Adrienn
Kamp Salamon

Losits Dávid
Mezõfi László

Németh Gergely

Nyári Patricia
Péter Annamária

Réti Júlia Olga
Séra Csaba József

Simon Viktória
Somogyi Péter
Szalai Viktória
Szédeli Tamás

Takács Lilla

Viki
Öntapadó jegyzet
1996-20048.a

Viki
Öntapadó jegyzet
140. oldal
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1996-2004.

Albert Márton
Beke József

Bozsik Csenge
Fedor Anna Ágota
Hrabovszki Tamás

Katona Júlia
Kiss Klaudia

Losits Katalin
Melicher Rita

Mészáros Péter

Monostori Júlia
Nyitrai Péter

Pataki Mátyás
Pozsonyi Péter

Somogyi Tamás
Szlama Nikolett

Szûcs Attila
Tóth Kinga
Viola Gábor

Viola Zsombor

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
1996-20048.b

Viki
Öntapadó jegyzet
141. oldal
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8a

1997-2005.

Bencsik Alexandra
Benedek Norbert

Csirke Balázs
Freund Zsófia

Fucskó Zsuzsanna
Fülöp P.P. Miklós

Hell Márton
Korossy Khayll Bence
Kovács Beáta Zsófia

Lóczi Dóra
Muskovits Marianna

Pálvölgyi Ágnes

Polákovits Eszter
Pozsonyi Attila
Schád Amina

Schwertner Bianka
Somogyi Attila

Stibrányi Márton
Szatmári Noémi

Szelp Dénes
Szelp Veronika

Szentgyörgyi Zsuzsanna
Tóth Rita

Veres Roland

Viki
Öntapadó jegyzet
1997-20058.a

Viki
Öntapadó jegyzet
142. oldal
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1997-2005.

Balla Balázs
Bozsik Zsombor

Csonka Dénes Gábor
Fekete Ádám

Gáspár Krisztián
Hesz Bernadett Mirabella

Kovalik Klaudia
Nikolics István
Nyutali Katalin

Pataki Dávid

Péterfi Bálint
Pletser Zoltán
Simon Kristóf 

Svehla Lilla
Szabó Mariann

Szalay Enikő
Székely Attila

Tistyán Levente Bence
Városi Luca

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
1997-20058.b

Viki
Öntapadó jegyzet
143. oldal
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8a

1998-2006.

Braun Dóra
Egervári Bálint
Endrész Róbert

Erdõs Attila
Gyarmati Nóra
Kiss Veronika
Kotlár Márton

Ostorházi Márton

Pálffy Orsolya
Péter Judit

Rothauszky György
Szabó Krisztián

Szabó Lea
Szendefi Márton

Varga Dóra
Váradi Márton

Viki
Öntapadó jegyzet
1998-20068.a

Viki
Öntapadó jegyzet
144. oldal
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1998-2006.

Barabás Emõke
Czidor Anna Boglárka
Csonka Dorottya Nelli

Ecsedi Csaba
Gyolcs Eszter
Jakab Tamás
Laukó Péter

Márhoffer Roland
Monostori Márton Áron

Nyitrai Tamás     
Perédi Szilárd

Sebestyén Bálint 
Székely Boróka Melánia

Takács Enikõ
Tóth Evelin

Váraljai Kitti
Veszelei Barnabás 

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
1998-20068.b

Viki
Öntapadó jegyzet
145. oldal
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8a

1999-2007.

Albitz Máté
Bagoly Krisztina

Bicskei Bernadett
Bretus Viktória

Cserni Szimonetta Ágnes
Dizseri Ágnes

Fehérvári Áron Botond
Fülöp-Pusztai Pupos  Balázs

György Sándor
Hajduk Zóra

Kamp Sebestyén

Korossy-Khayll Gergely
Krivács Éva

Mohos Tamás
Nagy Emese

Németh Mátyás
Pintér Marcell

Rácz Péter Domonkos
Reczetár Dávid

Schuszter Izabella
Trauttwein Klaudia

Viki
Öntapadó jegyzet
1999-20078.a

Viki
Öntapadó jegyzet
146. oldal
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1999-2007.

Albert Anna
Bauer Andor
Bense István

Bokros János Dániel
Buzási Beatrix Irma
Detki Fanni Dalma

Diószegi Beáta
Fótyék József
Gaál Gergely

Gál Szilvia
Kátai Richárd

Kiss Dénes
Kiss Henrietta

Nyitrai Orsolya
Pataki Sára

Salamon Szandra
Siklódi Beáta

Szekeres Szilvia
Szontágh Botond

Takács-Bánfay Júlia
Varga Péter

Veszteg Máté  

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
1999-20078.b

Viki
Öntapadó jegyzet
17. oldal
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8a

2000-2008.

Benedek Zsófia
Csóli Rebeka

Domonkos Sándor
Elsõ Evelin Blanka

Jáhner Kamilla
Kovács Noémi
Lóczi Gergely
Mácsai Péter

Márhoffer Tamás

Nyitrai Lili
Onufer Anna Mónika

Péter Melinda
Takács Timea

Tomory Nikolett
Trauttwein Richárd

Varró Levente
Vránics Henrietta

Viki
Öntapadó jegyzet
2000-20088.a

Viki
Öntapadó jegyzet
148. oldal
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2000-2008.

Czellecz Roland 
Csibrik György

Dobai Tünde
Fockter Hajnalka

Gál Zsolt
Gyolcs Bence
Kiss Zoltán

Légrádi Zsófia
Lóczi Gyula

Markó Orsolya
Marofka Márk

Nemere Erzsébet
Pál Krisztina

Petrányi Erzsébet
Pletser Szilvia

Sonnevend Ádám
Stiaszni Fanni

Svehla Barbara
Szalai Tamás
Szedlák Anna
Szekeres Zsolt

Szolnoki Anna Gabriella
Tõkés Fruzsina
Varga Kristóf

Velicsek László 

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
2000-20088.b

Viki
Öntapadó jegyzet
149. oldal
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8a

2001-2009.

Balla Ákos
Banádi Rebeka

Batu Bence Zsolt  
Csákány Gabriella

Csirke Péter
Dizseri Krisztina

Farkas Bendegúz József
Harkai Péter

Hill Péter Mátyás
Korossy-Khayll Levente

Nagymányai Ákos
Pozsonyi Béla
Tankó Árpád
Tömör Fanny
Zbiskó Balázs
Zolcer Vivien

Viki
Öntapadó jegyzet
2001-20098.a

Viki
Öntapadó jegyzet
150. oldal
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2001-2009.

Bolgár Tímea
Cser Márton

Csurgay Bernadett
Fótyék Nikolett

Haga Szilvia
Hegyesi Kinga Alexandra

Horváth Tamás
Jakab Bence

Katona Viktor
Kisőrssy Levente

Mayer Tamás

Mészáros Alexandra
Oprendek Gergely

Papp Kristóf
Rácz Anna Mária
Somogyi Levente
Soós-Nagy Nóra
Szabó Alexandra

Szabó László Norbert
Szontágh Emese Éva

Takács-Bánfay Dániel
Zeitler Mátyás 

8b

Viki
Öntapadó jegyzet
2001-20098.b

Viki
Öntapadó jegyzet
151. oldal
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2002-2010.

Bognár Norbert
Bretus Bettina

Dragonya Alexandra
Erdős Annamária

Jáhner Felicia
Lóczi György

Olajos Márton
Pálffy Pálma
Papp Zoltán
Pintér Sára

Rapali Vivien Katalin
Somogyi Fanni

Szalai Péter
Szántai Ágnes
Szávai Fanni

Takács Levente
Tényi Vivien

Toman Eszter
Tomory Dániel
Tőkés Borbála

8a

Viki
Öntapadó jegyzet
2002-20108.a

Viki
Öntapadó jegyzet
152. oldal
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8b

2002-2010

Balázs Bettina
Bauer Vivien
Bédi Cintia
Buzás Vince
Dallos Bence
Faiszt Nóra

Janek Krisztián
Juhász Klaudia Rebeka

Katona Fanni
Kercsó Alexandra

Lévai Regina Anna

Pauliscsák Bence
Soós Nagy Áron
Széphalmi Attila
Szolnoki Barna

Szőcs Dávid
T. Mészáros Napsugár

Varga Dóra
Varga Zsófia
Vincze Kitti
Vincze Réka

Viki
Öntapadó jegyzet
8.b

Viki
Öntapadó jegyzet
153. oldal
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2003-2011.

Antal Szabolcs
Berec Barbara

Bereczki Zsófia Laura
Bogatin (Attila) Bálint
Farkas Csenge Anna

Fülöp Szidónia Zsófia
Háromfai Balázs
Jelencsik Anna

Kiss Szilvia
Kövespataki Marcell Mátyás

Miskolczi Mária

Onufer Dóra Tamara
Paár Renáta

Pacsuta Johanna Éva
Szalóczy Anna
Széll Viktória

Szőke Bálint Csaba
Takács Flóra
Tankó Ábel
Tóth Ádám
Tóth Donát
Vidák Réka

8a

Viki
Öntapadó jegyzet
2003-20118.a

Viki
Öntapadó jegyzet
154. oldal
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2003-2011.

8b

Bécsy Márton Gábor
Bolgár Krisztián

Detki Dominika Csenge
Dezső Diána

Egervári Patrik
Farkas Ákos

Grozdics Zoltán
Hegel Patrik

Kiss Attila
Kurucsó Laura

Mayer Rita Anna

Moncz Bence     
Nádasy Bendegúz
Petrányi Mihály

Rácz József Dániel
Schnaider Orsolya
Sonnevend Gerda

Szabó Dorottya Tamara
Széphalmi Dóra
Szokoli Kristóf

Velicsek Gergely

Viki
Öntapadó jegyzet
2003-20118.b
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2004-2012.

Andrásfalvy Klára Mirjam 
Csik Bence

Fekete Henrietta Kitti 
Kuhár Judit

Kummer Kristóf
Madarasi Ádám
Nádasy Bence
Olajos Laura

Papp Nóra
Papp Orsolya

Rapali Noémi Eszter

Simon Gergely Ákos
Sipos Gergő Attila
Skultéti Fanni Liza

Szabó Eszter
Szabó Evelin

Szalai Mónika
Szőcs Etelka Zsuzsanna

Toman Attila János
Tőkés Zsombor Levente

Ürmös Kitti

8a

Viki
Öntapadó jegyzet
2004-20128.a

Viki
Öntapadó jegyzet
156. oldal
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2004-2012.

8b

Bodor Barbara
Bokrosi Mihály

Braun Dorina Petra
Csonka Edina
Dallos Virág

Guti Virgínia Beatrix
Janek Szilvia

Kercsó Boglárka
Kiss Viktória Fanni
Major Milán Balázs

Marosi Emese Györgyi
Oprendek Réka Zsuzsanna

Pataki Máté
Pongrácz Zsófia
Pozsgai Adrienn

Sinkó Réka
Spekker Attila
Szabados Máté
Széll Boglárka     

Szente Rebeka Éva
Szoboszlai Márta

Szontágh Zselyke Mária
Tekauer Márk

Tóth Benedek Ferenc

Viki
Öntapadó jegyzet
2004-20128.b

Viki
Öntapadó jegyzet
157. oldal
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2005-2013.

Ballon Norbert
Bertalan Bálint    

Braun Anna Zita
Cseh Márk Gellért    

Csik Hajnalka
Fülöp Zsanett

Gábos Norbert
Hellinger Patrícia Ivett

Ille Gábriel
Jánosi Gergő Ferenc

Koncsag Diána
Mikló Csanád Koppány

Mocsári Eszter Diána
Mohos Eszter

Nyitrai Gabriella
Paár Zsófia

Plesztovits Alexa
Simon Márton
Szendefi Zsófia

8a

Viki
Öntapadó jegyzet
2005-20138.a

Viki
Öntapadó jegyzet
158. oldal
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2005-2013.

8b

Ángyán Eszter
Bauer István Vince

Csurgay Gyöngyvér Anna
Faiszt Balázs József  

Fehér Barbara
Fehérvári Péter Bálint

Hegel Ákos
Holtság Dóra Renáta

Jakab Koppány
Kemény Balázs Ádám

Kemény Zita Orsolya        
King Claudia Mária

Kiss Barnabás
Laub Regina

Lozsi Erik Fülöp     
Sebestyén Flóra Anna

Szabó Nikolett
Tarány Fanni Cintia

Tomka Lilla
Tóth Regina Ramóna

Viki
Öntapadó jegyzet
2005-20138.b

Viki
Öntapadó jegyzet
159. oldal
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2006-2014.

Béres Lilla
Bobák Gergő Zoltán
Bognár Domonkos

Braun Laura Csenge
Elek Dominik Merlin

Elek Jonatán Joel
Első Dávid

Harkai Márk
Hermann Viktória
Kas Ildikó Mária
Kóka Zsuzsanna

Kuluncsics Réka Katalin
Kurucsó Zoé

Major Bálint
Major Nelli Tamara  

Módos Melinda
Molnár Gergely
Nádasy Márton

Sauer Bercel               
Sipos Csongor
Szávai Balázs
Takács Attila

Takács Fruzsina
Toman István Ádám

Tőkés Atilla
Vidák Luca            

8a

Viki
Öntapadó jegyzet
2006-20148.a

Viki
Öntapadó jegyzet
160. oldal
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2006-2014.

8b
Andalik Zoltán    

Balla Klára
Bédi Roland Kristóf

Czirják Orsolya Luca
Dallos Ábel

Darabos Réka
Dobai Mátyás

Erdélyi Dorottya
Fridély Dóra Ildikó    
Gémesi Bence Zsolt 
Gyarmati Klaudia

Győrfi Kristóf
Jakabházy Zsigmond Dániel

Katona Eszter
Kiss Lilla Anna

Marady Fanni
Mészáros Tamás

Mohácsi Zsombor Márton
Novák Nóra

Pauliscsák Lilla   
Pongrácz Fanni

Rácz Balázs Ágoston
Réder Ferenc

Simon Barbara
Széles Boldizsár

Szokoli Ádám Balázs
Szontágh Édua Katalin

Takács Gergő
Takács Péter

Viki
Öntapadó jegyzet
2006-20148.b

Viki
Öntapadó jegyzet
161. oldal
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2007-2015.

Andrásfalvy Anna Filoména
Batu Boglárka Lilla

Bereczki Máté Gergő
Erdősy Anna Borbála

Fekete Dániel
Gál Fanni Éva

Hegyesi Tamara Piroska
Horváth Donát

Isaák Tamás László
Kőhalmi Eszter

Kövespataki Dániel

Masason Márton László
Molnár Fanni Erzsébet

Muskovits András
Papp Dóra
Szabó Zsófi

Szalóczy Emma
Szilágyi Mónika

Tóth Miklós
Vágó Dániel

Varga Barnabás Kristóf
Vastag Emese

8a
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2007-2015.

8b

Almási Flórián
Baráth Tamás     

Bárdos Vince Gyula
Csonka Vanessza

Farkas László András
Fridély Erik Dániel                     

Isépy Kinga
Kiss Eliza Anna

Kovács Natália Anna
Kriston Noémi

Kurucsó Zalán
Marofka Gréta

Nagy Lilla
Pozsgai Attila
Réder Balázs

Szondi Laura Kitti
Tombor Bori
Urbányi Sára

Vigassy Bálint Ádám

Viki
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2008-2016.

Benkő Benjamin
Berec Bettina
Berki Bálint

Bogatin Mónika
Dobák Bálint Tamás
Fánczi György József

Farkas Márton
Feczkó Ágnes                 
Hell Mátyás
Király Réka

Kóka Mariann
Kun Kristóf

Lorx Nikolett
Moncz Nikolett

Monostory Anna
Nagy László Patrik               

Pipó Zsófia Edit
Szabó-Balczer Vanda
Szalay Dávid Milán

Szőcs Veronika
Töpler Anna

Varró Barnabás
Vastag Csenge

8a

Viki
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8b

Bagoly Bernadett
Balla Eszter

Bodor Balázs
Bodor Boglárka

Burger Krisztina
Csibrik Dorina

Darabos Csenge Cecília
Darabos Máté

Gábor Antal Richárd               
Gábor Krisztián

Gulyás Zsolt
Holtság István Zoltán

Jakkel Brigitta

Jantos Dávid
Lévai Gergely János         

Mohácsi Kolos Ágoston
Molnár Martin           

Pitter Margit
Rácz Orsolya Rita                     

Réti Borbála Mária
Sebestyén Dóra Luca

Szabó Dániel
Szatmári Zsombor

Szujó Balázs
Tóth Barbara

Zápori-Regenhart Miklós

2008-2016.
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Püspöki biztos:
Hajdu Ferenc

Igazgató:
           Bartha Lászlóné Kerékgyártó Éva 

Szalma István
Takácsné Tóth Noémi

Igazgató helyettes:
Tölgyesi Ottóné

Gazdasági vezető:
Poszpisek Lajosné

Vargáné Ruzsa Mária

Nővérek:
Bilics Katalin nővér +

Csörgő Erzsébet, Augusztina nővér + 
József Jolán, Anna nővér

Kováts Anna, Anícia nővér +
Pogonyi Erzsébet, Bonavita nővér +

Prudencia nővér +
Szabó Erzsébet, Magdolna nővér +

Tóth Edina, Gizella nővér

      

Marianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola

pedagógusai
1991 – 2016
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Kovács

Viki
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Pedagógusok    
Ambrus Gergő
Asztalos Györgyné
Bacsa Jánosné    
   
Bakó Gábor 
Bakosné Somogyi Judit
Balogh Gyuláné    
Bartháné Tóth Tünde Róza 
Bakosné Somogyi Judit
Beleznai Ildikó
Bene Nikoletta 
Bercsényiné Kántor Judit
Berényi Ilona
Bereznainé Herceg Edit
Bévárdi Gabriella
Bilik János  
Bobák-Hajdu Tímea
Braun Györgyné
Bretusné Baráth Lilla Éva
Csákvári Mária
Csapliczky Lászlóné 
Csíkvári Gergelyné Széll Bettina 
Zsófia
Csubik Ágnes
Csutorás Éva 
Dornbach Katalin
Drevenka Ágnes
Dr. Fábián Annamária
Fábián Margit
Farkasfalvi-Ugron Gyula
Fazekas Dániel Tibor 
Feczkó Andrásné
Finta Éva
Fraknói Emese
Frank Tiborné
Fucskó Andrásné

Fülöp-Pusztai Pupos Miklós
Géczy Borbála
Gelencsér Gábor Bálint
Gilmayer Edit
Góré Tiborné
Greskóné Balogh Ágnes
Gurubi istván 
Harmat Luca Mária
Hímerné Góra Edit
Horváthné Király Lilla
Horváthné Paraszthy Szilvia 
Kapuvári Antalné
Kasné Filipschi Adriana Olimpia
Kautnik Andrea
Kékesi Viktória
Királyné Harmat Klára
Kollár Anikó
Komlódi Balázs
Kovács Emese
Kőhalmi Orsolya
Kubanek-Goga Ellák
Kunsági-Nehlich Zita Margit 
Lakatosné Vitéz Katalin
Lener István 
Magyari Éva
Marlyin Lászlóné
Matisz János
Mátyásiné Kállay Zsuzsa
Meskóné Bircsák Gyöngyvér
Molnárné Gyöngyösi Krisztina
Molnárné Király Márta 
Molnárné Mundi Rita
Muhoray Sándor
Muskovits Zoltánné
Nádasyné Poszmik Judit
Nagy Sára
Nagy-Kanászné Jávori Mária

Viki
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felesleges sorkihagyás
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István

Viki
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Nehlich Ágnes 
Németh Józsefné
Niczinger Éva
Nyírő-Kovács Márta
Oláhné Vakulya Ildikó
Pálfi Marianna
Papp János
Pecze Éva +
Petróné Kárász Ildikó
Pintér Krisztina
Pistyúr Anita
Pokorny Éva
Pozsonyi Béláné
Reinerné Kovács Mária
Rónainé Bodnár Judit
Ruff Enikő
Segesdi Jánosné
Soós Anikó
Speri Krisztina
Steiner Laura
Stenszky Cecília
Stumpfné Földényi Edit
Surányi Csilla
Szabó András
Szabó Anna Anetta
Szabó Lászlóné
Szépfalvi Attila
Szépfalvi Lajosné
Szigetvári József
Szijártó Bernadett
Szilas Ákos +
Szilasné Udvardy Katalin
Szűcs Luca Stefánia
Szűcs Sándor
Takács Mária Jácinta
Tóbiásné Gyimesi Anita
Tóth Katalin

Tóth Katalin (Szabó Katalin)
Tóthné Koncz Ibolya 
Tóthné Unger Veronika 

Tölgyesi Ottó
Varga Illés Leventéné 
 Nagy Andrea
Varga Petra
Dr. Veisz Ottó Bálintné
Vetőné Pásztor Mária
Vislay Zsuzsanna
Dr. Vörösné Tóth Éva +
Weil Adrienn Dorina
Zábori László
Zsók Csilla Laura
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Marianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola

technikai dolgozói
1991 – 2016

Amota Tiborné
Ba Ferencné
Badó Gyuláné
Bauerné Kovács Krisztina
Berényi Ilona
Berkei Mihályné
Bócsa Józsefné
Csiginé Lohri Ilona
Deffend Józsefné
Dornbach Ferenc
Dornbach Péter
Eszes Mária Margit
Fazekas-Kovács Mónika
Fedinecz Pál
Gémesi Ferenc Istvánné
Gerencsérné Bán Katalin 
Görgényi Gézáné
Hamar Borbála
Hamvainé Kóka Ildikó
Harangi Jánosné
Horváth Tibor Imréné
Jánosi Zsolt József
Juhász Eszter
Kaposi Istvánné
Karlovszky Gabriella
Kedu József
Kékesi Jenőné
Keményné Szűcs Rozália
Kiss Gyuláné
Kiss István 
Kolter Krisztina

Kovács Imréné +
Kovács Nándorné
Kurán Antalné
Lendvai Ferencné
Lovas Laura
Marofka Ágoston Pálné
Mysik Gyuláné
Nagy Anna
Palkó Pálné
Perlet-Petrovics Jakabné
Pillmajer Csilla
Polgár Tamásné
Raj Irén
Sajóvölgyi Istvánné
Szabó Miklósné
Szilágyi Mihály
Szincsák Zoltán Jánosné
Takács-Bánfay Mónika
Vajdicsné Engler 
 Andrea Júlia
Wéber Györgyné +
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Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim 

és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni 

és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat 

s nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett 

és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép 

és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép 

és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől 

és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.
Hogy akik szerettek, szépen szerettek 

és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam, 

és sohasem volt elég aki voltam, hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is, 

mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen.
Hogy megtarthattam a hitet 

és megfuthattam a kicsik futását 
és futva futhatok az Érkező elé 

s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 

és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! - 

hála legyen, Uram! 
hála legyen!

Sík Sándor
Te Deum
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