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ELŐSZÓ 

Sok szeretettel köszöntöm a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 2021-22-es tanévéről beszámoló évkönyv olvasóit! Nehéz néhány oldalon 

beszámolni egy év eseményeiről, különösen akkor, ha az rendkívüli körülmények között zajlik. 

Ilyen volt ez a tanév, hiszen a Covid-19 még itt volt köztünk, sokfajta korlátot jelentett, de már 

a könnyítéseket is megtapasztalhattuk. 

Ezek a könnyítések tették lehetővé, hogy egy év késéssel, de megrendezésre kerüljön a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, mely eredetileg 2022-re volt tervezve. A tanév elején, 

szeptemberben sok programnak lehettünk részesei, együtt imádkozhatunk a záró szentmisén a 

Budapestre látogató Ferenc pápával. Iskolánkból nagyon sokan személyesen is jelen voltak az 

eseményeken. Életre szóló élményt jelentett mindannyiunknak, erre szokták mondani, lesz mit 

mesélni még az unokáinknak is! Ismét meg tudtuk tartani iskolai közös zarándoklatunkat, 

melynek végállomása Bodajk volt. Az osztályok más-más helyszínről indultak gyalogos 

útjukra, hogy a közös szentmisén, melyet Spányi Antal püspök atya mutatott be, köszöntsék a 

Szűz Anyát. Ennek a 

zarándoklatnak egyik hosszútávú 

gyümölcse, hogy megalakult az 

iskola dicsőítő formációja, a Choir 

of Angels zenekar.  

Ferenc pápa ennek a tanévnek az 

ideje alatt hirdette meg a Család 

Évét. Mindig is fontos volt 

számunkra, hogy úgy tekintsünk 

iskolánkra, mint egy családra. A 

családias légkör megteremtése persze könnyebb volt az első években, mint most, amikor több 

mint félezer diák tanul nálunk, de újra és újra hangsúlyozzuk azt, hogy aki hozzánk csatlakozik, 

az nem pusztán egy intézménynek lesz a tagja, hanem a Marianum családnak, melyben 

mindenki egyformán fontos, diák, tanár, takarító, konyhás, portás, vezető és segítők is. Ezt a 

családias légkört az Eucharisztia asztalánál a szentmisében tudjuk közösen megélni! Kívánom 

minden kedves olvasónak, hogy a Kongresszus gondolatai iskolánkban és személyes 

életünkben is valósággá váljanak! 
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AZ EUCHARISZTIA AZ ÖRÖM FORRÁSA  

Urunk, Jézus, te vagy az öröm forrása. Jézus, te azt mondtad, azért jöttél, hogy életünk legyen 

és bőségben legyen (vö. Jn 10,10). Arra hívsz, hogy fogadjunk be téged az életünkbe, és 

maradjunk meg a te szeretetedben (vö. Jn 15,9). 

Ha benned maradunk, megszívleljük szavaidat és megtartjuk rendelkezéseidet, növekedni fog 

bennünk az öröm. Hiszen arra vágysz, hogy a te isteni örömöd legyen bennünk, és így a mi 

örömünk teljes legyen (vö. Jn 15,9–11). Jézus, örömünk forrása, add nekünk a te örömödet! 

AZ EUCHARISZTIA A JÓSÁG FORRÁSA 

Urunk, Jézus, te vagy a jóság forrása. Jézus, te azt ígérted nekünk, hogy ahol ketten vagy 

hárman összejönnek a te nevedben, ott leszel köztük (Mt 18,20), és velünk maradsz a világ 

végéig (Mt 28,20). Mi most összejöttünk a te nevedben, hogy kifejezzük hitünket benned és 

jóságodban. Jézus, te jóságos jelenléteddel betöltöd életünket és azt kéred tőlünk, hogy 

jótetteinkkel hirdessük a te szerető jóságodat.  

Jézus, jóság forrása, áraszd ránk a te jóságodat! 

AZ EUCHARISZTIA A BÉKESSÉG FORRÁSA 

Urunk, Jézus, te vagy a békesség forrása. Jézus, te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod 

ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk (vö. Jn 

14,27). Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk, olyan 

tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, 

békesség forrása, tölts el minket a te békéddel! 

(AZ EUCHARISZTIKUS GYERTYÁS KÖRMENET ELMÉLKEDÉSEI) 

 

Érd, 2022. december 8. 
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BESZÁMOLÓ 

 

a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

nevelő - oktató munkájáról a 2021-2022-es tanévben 

 

Személyi feltételek 

A tanévet 39 főállású, 10 részállású és 2 óraadó nevelővel teljesítettük. A tanévben félállású 

iskolapszichológus segítette az osztályfőnökök és szaktanárok nevelő munkáját. 

A Covid-járvány nem okozott komolyabb megbetegedéseket, távolléteket a dolgozók körében, 

a magas számú oltottság jelentős védettséget eredményezett.  

Idén intézményünkben a technikai személyzet 12 főállású és 6 részfoglalkozású főből állt. 

Tanulólétszám alakulása 

Iskolánkban 2021. szeptember 1-jén 554 beírt tanuló volt és a tanévet 2022. június 15-én 548 

tanulóval zártuk. A két induló első osztály létszáma 50 tanuló volt. A kilencedik osztályba 31 

diák iratkozott be. A 2022/2023-as tanévben induló két első osztályba összesen 58 tanuló nyert 

felvételt, az induló kilencedik osztályba pedig 24 diák, közülük 15-en marianumosok.  

Az intézmény tárgyi 

feltételeinek alakulása 

A nevelő-oktató munka 

megfelelő színvonalú 

teljesítéséhez minden 

tárgyi feltétel 

rendelkezésre állt, minden 

tagozaton. Folyamatos 

feladatot jelent a 

gimnáziumi oktatáshoz és érettségihez szükséges oktatási segédanyagok beszerzése 

(természettudományos kísérleti eszközök, könyvtárfejlesztés, idegen nyelvi hanganyagok stb.). 

A Szent Imre Alapítvány 2020. évi 1%-os bevételét (1 646 000,- Ft) az alapítvány kiegészítette, 

így 1 800 000,- Ft-tal segítette az iskola működését, öltözőszekrények és hangosító berendezés 

vásárlásával. Ezen kívül a tanév során a Szent Imre Alapítvány 10 millió Ft-tal támogatta az 

iskolában folyó nevelő-oktató munkát.  

Ezután is folyamatosan számítunk az alapítvány segítségére, támogatására. 
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Pályázati források 

Minden lehetőséget megragadunk, hogy pályázati forrásból is tudjuk támogatni az iskola 

tevékenységeit.  

Pályázat finanszírozója Pályázat témája 
Megpályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

Miniszter-elnökség Családokért 

Felelős Tárca Nélküli Miniszter 

Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő 

Budapest-Wien-

Bratislava - német nyelvű 

komplex tehetség-

gondozó program 

3 401 100 Ft 3 060 000 Ft 

Miniszter-elnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság Bethlen Gábor 

Alapkezelő 

Nyári napközis táborok 400 000 Ft 400 000 Ft 

A tantárgyak követelményeinek teljesítése 

A tanév elején eltervezett programokat nagyrészt megvalósítottuk. Csupán a téli hónapokban 

okozott némi korlátozást a covid-járvány. Az előző két év tapasztalatából okulva a nevelő-

oktató munka tervezése sokkal gördülékenyebb volt. Tervezni és előkészíteni már nem, csak 

leporolni és alkalmazni kellett a Járványügyi intézkedési tervet és a jól bevált Digitális 

szabályzatot.  

A tanév végére a tantervi követelmények teljesültek. A tanításnak meghatározó dokumentumai 

- a helyi tanterv, a tanmenet és az óravázlat - segítették a pedagógusok munkáját.  

Külön figyelmet fordítottunk a gimnazistákra és az új diákok beilleszkedésére. 

A pedagógusok tanórai felkészülése tudatos és alaposan átgondolt volt. A tananyag 

elsajátításához megválasztott módszerek segítették, hogy a diákok saját tapasztalataikon 

keresztül, sokféle tanulásszervezési eljárás keretében tegyenek szert a megfelelő ismeretekre. 

A tanórákon nagy hangsúlyt fektettek a tanárok a tananyag logikus felépítésére és az alapvető 

ismeretek biztos elsajátítására. A gyengébb képességű, lassabban haladó gyermekeknél a 

minden apró előrelépést megdicsértek. Gyermekszeretetük, felkészültségük, empátiájuk, 

erőfeszítéseik, türelmük példaértékű.  

A tanítási órák légköre nyugodt, oldott és egymásra figyelő, együttműködő volt, alig fordult elő 

fegyelmezési probléma. A diákok többsége törekvő, de a tanároknak nagy empátiával kell 

kezelniük a tanulmányi szempontból heterogén összetételű osztályokat. A pedagógusok 

óravezetését a gyermek- és hivatásszeretet jellemezte, személyiségük gyermekcentrikus, 

példamutató, nyugalmat, emberséget sugárzott.  

A gimnáziumi oktatás során gyakran alkalmazott módszer volt a kiselőadás, prezentáció, 

bizonyos témakörök diákok általi önálló bemutatása.  
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Munkaterv  

Hitéleti programjaink 

A tanévet a hagyományos Veni 

Sancte tanévnyitó szentmisékkel 

kezdtük iskolai és egyházmegyei 

szinten, majd pedig részt vettünk a 

Szent Gellért napi pedagógus 

konferencián.  

Szeptember közepén elkezdődtek a 

vasárnap reggeli évfolyammisék.  

Október 8-án, iskolánk 

védőszentjének ünnepén közös 

iskolai zarándoklaton vettünk részt Bodajkon. Az alsós és felsős évfolyamok, a gimnáziumi 

osztályok különböző útvonalakon elindulva, eltérő irányokból gyalogosan érkeztek meg a 

bodajki Segítő Szűzanya kegytemplomába és a zarándokudvarba, ahol Spányi Antal 

megyéspüspök úr celebrálta a szentmisét. A prédikációban a püspök úr arra hívta fel 

figyelmünket, hogy nekünk magyaroknak, Szent István királyunk felajánlása óta, különösen is 

örvendeznünk kell Égi Édesanyánk közbenjárása miatt. Arra kérte a diákokat neveljék rá 

szemüket és szívüket a jóra való nyitottságra és a napi örömök észrevételére. Fedezzük fel a 

természetben Isten gondviselő, atyai szeretetét és ne feledkezzünk meg kötelességeink 

teljesítéséről a tanulás és Jó Istennel való kapcsolatunk terén. 

Decemberben a hajnali roraté szentmiséken, májusban a délutáni litániákon mind a 21 

osztályunk részt vett.  

Az adventi- és a nagyböjti lelki napot a szokásos módon megtartottuk. Hálásak vagyunk az 

atyáknak, akik gyóntatással és elmélkedésekkel segítik a diákok ráhangolását a közelgő egyházi 

ünnepekre.  

Hagyományaink szerint, az idei évben is volt anyák napi- és apák napi szentmise, az ötödikesek 

színvonalas műsorával kiegészítve. 

Az idei tanévben két alkalommal is volt elsőáldozás az iskolában. A járvány miatt a tavalyi 

évben elmaradt a harmadikosok elsőáldozása, ezt pótoltuk szeptemberben. Májusban pedig a 

soron következő harmadik évfolyam első szentáldozására került sor.  
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Május első napjaiban újra megrendezésre került a hagyományos passaui zarándoklat, melyen 

az egyházmegye fenntartásában lévő iskolákat képviselő diákok vettek részt. A Marianumból 

négy diák csatlakozott a zarándoklathoz. 

Ismét megszerveztük a mariazelli zarándoklatot, 40 tanuló, 2 pedagógus és 6 szülő 

részvételével. 

Május végén a nyolcadikosok bérmálási lelki gyakorlata zajlott Gyuri atya és Laci atya 

elmélkedéseivel, majd Pünkösd vasárnap Spányi Antal megyés püspök atya megbérmált 38 

tanulót a Jézus Szíve templomban, kérve rájuk a Szentlélek ajándékait. 

A tanév során Ferenc atya szervezésében ifjúsági zenekar alakult a 7-11. évfolyamok diákjaiból. 

Több iskolai szentmisét is szép zenei szolgálatuk gazdagította. 

A tanévet hagyományosan Te Deum hálaadó szentmisével zártuk az iskola sportcsarnokában. 

A homíliában Gyuri atya kiemelte a hála fontosságát, amelyet egy személyes élményen 

keresztül is megerősített. Ferenc atya is említést tett arról, hogy milyen fontos dolog életünkben 

a hála kifejezése, mindig, mindenben, örömünkben és bánatunkban is lássuk meg, hogy miért 

adhatunk hálát. 

Egyéb programok, események 

A nemzeti ünnepekről való hagyományos megemlékezések mind személyes jelenléttel 

történtek, nagyon színvonalas műsorokat állítottak össze a nevelők. 

Október elején iskolai sportnapot szerveztünk, melyen mind az 550 diákunk részt vett. Több 

helyszínen zajlottak a programok: az iskola tornatermében és az udvaron az alsó tagozatosok, 

a tornacsarnokban a gimnazisták, az Ercsi úti sporttelepen pedig a felső tagozatosok programjait 

szerveztük meg. 

Karácsony közeledtével diákjaink 

„angyalbatyut” készítettek. Összesen 

közel 200 darab gyönyörűen 

becsomagolt ajándékdobozt juttatunk el 

a Katolikus Karitásznak, illetve a Lea 

Otthonnak.  

A nagyböjti időszakban gyűjtést 

szerveztünk az Ukrajnából érkező 

menekült gyermekek számára.   
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A hátibatyuk sok kedves ajándékkal teltek meg. Nagy örömmel továbbítottuk a több mint száz 

batyut a Katolikus Karitász számára. A csomagok szállítását gimnazista diákokkal, illetve 

szülői segítséggel oldottuk meg.  

Tanulóink rajzaiból ismét szép naptár készült, ezzel ajándékoztuk meg iskolánk külső 

partnereit. Az iskola hagyományos évkönyve is elkészült. 

A téli hónapok járványügyi korlátozása miatt az adventi műsort nem tudtuk megtartani, de a 

vásárt az iskola udvarán megszerveztük. Az iskolai karácsony helyett az idei tanévben is osztály 

szintű karácsonyi ajándékozást és együttlétet tartottunk. 

A diákönkormányzat karácsony előtti gyűjtésének bevételével a Kárpátaljai Ferences Misszió 

Alapítványt és a Lea Otthont támogatta.  

A farsangi időszakban még tartott a járványügyi korlátozás, így alapítványi bált nem 

rendezhettünk, de osztályszintű farsangi programok voltak. 

Örömmel tartottunk ismét iskolaelőkészítő foglalkozásokat. Három alkalommal találkoztunk a 

szülőkkel és kisgyerekekkel. Ennek is köszönhetően 80 gyermek jelentkezett a jövő tanév első 

osztályába, közülük 58-at tudtunk felvenni.  

Az utolsó előtti tanítási napon megrendeztük a nyolcadikosok ballagását, két év után ismét az 

iskola udvarán, hagyományos körülmények között.  

Végül, a tanévet a Te Deum hálaadó szentmisével, majd tanévzáró ünnepéllyel és 

bizonyítványosztással zártuk. 

A gimnázium programjai, eseményei 

Jelentősen meghatározta ezt a tanévet az első végzős gimnazista osztály megannyi programja. 

Úgy kellett a végzősök programjait megszerveznünk, hogy a tanulást, az érettségire való 

felkészülést állítsuk előtérbe. 

Óvatosságból a kilencedikesek gólyatábora helyett gólyanapokat tartottunk, több izgalmas 

helyszínre elkísérve a fiatalokat. A programokat a tizedikesek készítették elő.  

Novemberben nyílt napot és továbbtanulási tájékoztatót szerveztünk azon nyolcadikosok 

számára, akik a Marianum Gimnázium iránt érdeklődtek. Magyar-, történelem- és fizika órákra 

ülhettek be az érdeklődő diákok. 

Decemberben megtartottuk az első szalagtűzőt, meghitt, szép ünnep volt. 
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Januárban érettségi és felsőoktatási felvételi tájékoztatót tartottunk a 10-12. évfolyamos diákok 

és szüleik számára. A tanév egyik jelentős eseménye volt a gimnáziumi felvételi eljárás 

megszervezése, mely a járványhelyzet miatt még mindig körültekintő szervezést és odafigyelést 

igényelt. Összesen 56 tanuló adta be felvételi adatlapját a Marianum Gimnáziumba. 

Iskolánkban 95 tanuló írt központi felvételi írásbelit.  

Áprilisban próbaérettségit szerveztünk a 11. osztály számára magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből és matematikából. Előkészítettük és meghirdettük a leendő 11. és 12. 

évfolyamnak szóló fakultációkat, majd megtartottuk az első gimnáziumi ballagást. 

Az idei évben is több tanulónk tett sikeres nyelvvizsgát német és angol nyelvből. Kilenc 11.-es 

diákunk tett előrehozott érettségit idegen nyelvből, informatikából vagy földrajzból. 

A tavaszi írásbeli érettségi időszak első három napján a 9-11. osztályok élménydús tanulmányi 

kirándulásokon vettek részt. 

A diákok jelentős része 9-10.-ben teljesítette az 50 órás közösségi szolgálat nagy részét, 

többnyire a Lea Otthonban, idősek otthonában, óvodákban és szociális intézményekben.  

Az őszi érettségi időszakban 5 végzős tett előrehozott érettségi vizsgát, 4-en angol nyelvből 

középszinten, 1 diák német nyelvből középszinten. 

A pályaorientációs napon a gimnazistákhoz előadók érkeztek: volt diákjaink számoltak be az 

egyetemi oktatásról (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Corvinus Egyetem), OKJ-s 

képzésekről és szakmákról a META-Don Bosco Technikum és Szakgimnázium tanára beszélt. 

Vendégünk volt ezen a napon dr. 

Gloviczki Zoltán rektor úr, aki 

személyesen mutatta be 

diákjainknak az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola képzéseit és az 

ott zajló diákéletet.  

A 9-11. osztályosokból álló 38 fős 

küldöttség december elején 

ellátogatott a MATE (Magyar 

Agrár és Élettudományi Egyetem) gödöllői campusára. A látogatás célja az volt, hogy a 

gimnazista diákoknak megmutassunk egy egyetemet, az ott zajló oktatást, kutatómunkát és a 

hallgatói életét. Betekinthettünk egy mikrobiológiai laboratórium munkájába, megnéztük a 

halgazdálkodási tanszéket. Egy laborgyakorlaton is részt vettek diákjaink, igazi élményeket 

szereztek ezáltal.  
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Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

Az iskolában differenciálással és tanórán kívüli foglalkozásokkal segítettük a tehetséges 

tanulók további fejlődését. A tehetséggondozás egyik területe a tantárgyi versenyekre való 

felkészítés volt.  

Pályázati forrásból valósult meg a Budapest-Bécs-Pozsony projekt, melynek keretében német 

nyelvű szakkörök és iskolán kívüli programok valósultak meg, többek között egy budapesti 

városnézés német nyelvű idegenvezetéssel és egy kétnapos bécsi tanulmányi kirándulás. 

Komplex tehetséggondozás valósult meg szintén pályázati forrásból. E program keretében 

készült a Muzsika hangja című darab, melynek rendezője Weil Róbert színművész volt. A 

darabot az iskola tavaszi Zenélő Marianum rendezvényen közel 400 szülő és hozzátartozó 

tekintette meg, de tervezünk további bemutatókat az ország különböző helyszínein.  

Egyéni és csoportos felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat tartottunk a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek részére, akik osztályaikban és csoportjaikban differenciálással 

is kaptak segítséget. 

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók száma 6 (általános iskolában 4, 

gimnáziumban 2), a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma 27 

(általános iskolában 21, gimnáziumban 6). A fejlesztések a digitális oktatás során után újra nagy 

erőkkel folytatódtak.  

A lemorzsolódás elkerülése érdekében a szaktanárok egyéni foglalkozások keretében segítették 

a diákokat. Minden érintett esetében a szülőkkel is felvettük a kapcsolatot, és kértük a 

támogatásukat. 

Táborok 

Az idén nyáron ismét szervezhettünk táborokat a gyerekek és szüleik nagy örömére.  

Kétszer egy hetes napközis tábort tartottunk az iskolában, összesen 76 alsó tagozatos gyerek 

részvételével.  

Két vándortábort is szerveztünk, hiszen ezeket már jól ismerik tanulóink, és nagyon várták a 

lehetőséget. Ezekben nagyrészt gimnazisták vettek részt. A zarándoktábor Márianostrától 

Mátraverebély-Szentkútig 18 diák részvételével, az evezőstábor a Szigetközben 27 diák 

részvételével valósult meg. Ezen kívül 52 alsó tagozatos gyereknek szerveztünk tábort 

Nagyvázsonyba és a cserkészek is elmentek táborozni Kisvaszarra. 

Az iskolai táborok programjain így 224 gyerek és 23 nevelő vett részt. 

  



10 

 

Versenyek 

A tanév során ismét nagy szorgalommal készültek diákjaink a különféle tantárgyi versenyekre.  

A legjelentősebb eredmények:  

o Országos LÜK versenyen elért II. helyezés 

o VMG kémia versenyen elért I., II., III. helyezés  

o Bolyai Természettudományos csapatverseny Pest 

megyei fordulóján elért I. helyezés 

o Területi német nyelvi versenyen elért I., II., III. 

helyezés 

o Spiel und Gewinn! német nyelvi országos 

tanulmányi versenyen elért III. helyezés 

o Egyházmegyei Komplex Természettudományos 

versenyen elért I. helyezés 

o Zrínyi Ilona matematika verseny országos döntőjén elért VIII. helyezés 

o Varga Tamás Matematika verseny, megyei fordulóján elért III. helyezés 

o Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti versenyen elért II. helyezés 

o Bendegúz Akadémia Tudásbajnokságon elért, 52 arany, ezüst és bronz fokozat.  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Kiváló Diákja Emlékérmet adományozott 

iskolánk diákjainak. Ebben az elismerésben azok részesülhetnek, akiknek kiemelkedő verseny 

eredményeik vannak, valamint valamennyi eddigi tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek 

el.  

Díjazott diákjaink: Kovács Jolán, Sipos Eszter, Szopkó Lívia 8.a osztály, 

Auer Sára, Mohácsi Panna 8.b osztály. 
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Több iskolai háziversenyt is rendeztek a pedagógusok. Az alsó tagozatban volt mesemondó-, 

olvasás- szépírás-, helyesírás verseny, német-, illetve angol nyelvű ének- és versmondó 

verseny. A felső tagozaton és a gimnáziumban szerveztünk költészet napi versünnepet, 

versmondó versenyt. 

A második félévben két iskolai pályázatot hirdettünk: a természetfotó-pályázatra közel 150 fotó 

érkezett, a zsűri kategóriánként 3-3 díjat osztott ki. A „Javíts az osztályátlagon” pályázat célja 

az volt, hogy az osztályközösségek összefogva, a lemaradóbb diákokat is segítve érjenek el 

minél jobb év végi eredményt. 

Közösségfejlesztés, osztályfőnöki tevékenység 

Az általános iskola, illetve a gimnázium osztályfőnökei rendszeresen követték a tanulók 

magatartását, szorgalmát, tanulmányi előmenetelét. Minden eddiginél több osztályprogramot, 

kirándulást, múzeum- és színházlátogatás szerveztek az pedagógusok. Minden osztály több 

alkalommal is élt az érdi Jégcsarnok adta lehetőséggel és közösségépítő korcsolyázáson vettek 

részt. Nagy siker volt a Veszprémi Állatkerti program, a Martonvásári Agroverzum 

természettudományos óráinak látogatása, vagy a tavaszi visegrádi palotajátékok. Ezek 

mindegyikén több osztály is részt vett.  

A gimnázium diákjait több alkalommal vittek kétnapos kirándulásra az osztályfőnökök. 

Érd, 2022. június 30. 

  Takácsné Tóth Noémi, intézményvezető  
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LELKI PROGRAMOK 

 

Bodajki zarándoklat 

2021. október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén - amely a Marianum védőszentjének 

ünnepe - Bodajkra zarándokolt iskolánk.  

Eddig is minden évben megtettük ezt, idén azonban kicsit másként. 

Hagyományteremtő utunkon, kicsik és nagyok, az első évfolyamtól a gimnazistákig, igazi 

zarándoklatra indultunk. Diákjaink különböző kiinduló-helyszínekről, eltérő hosszúságú 

zarándokúton, több irányból indultak Bodajk felé, hogy dél tájékán, nagyjából egyidőben 

megérkezzenek a kegyhelyre. Zarándoklatunk során az őszülő erdőben, mely ezer színben 

pompázott, rácsodálkoztunk és megéreztük Isten teremtő gazdagságát és kreativitását. 

Örömünknek és jókedvünknek énekelve próbáltunk hangot adni. Mária közbenjárását is kérve, 

imádkoztunk szüleinkért, osztálytársainkért, a bajban lévőkért. Kipróbálva a zarándokút remete 

szakaszát, egy kis időre elcsendesedve igyekeztünk lelkünket felkészíteni az Úr Jézussal való 

találkozásra a Szentmisében. 

Megérkezve zarándokutunk céljához, a templomban hálát adtunk a Bodajki Mindenkor Segítő 

Szűz Mária kegyképe előtt a zarándokút kegyelmi ajándékaiért, az esőmentes időért és az együtt 

töltött vidám órákért. 

Iskolánk apraja és nagyja a kegytemplom udvarán pihente ki magát és feltöltődve egy kis 

otthonról hozott, madárlátta elemózsiával elkezdte előkészületeit a szentmisén való 

részvételhez. A szentmise énekeinek gyakorlása közben örvendeztünk az erre az alkalomra, 

diákjainkból és pedagógusokból összeállt gitáros zenekarnak.  

Ünnepi szentmisénket Spányi Antal megyéspüspök úr és Hajdu Ferenc atya koncelebrálták. 

A prédikációban a püspök úr arra hívta fel figyelmünket, hogy nekünk magyaroknak, Szent 

István királyunk felajánlása óta, különösen is örvendeznünk kell Égi Édesanyánk közbenjárása 

miatt.  

Arra kérte a diákokat neveljék rá szemüket és szívüket a jóra való nyitottságra és a napi örömök 

észrevételére. Fedezzük fel a természetben Isten gondviselő, atyai szeretetét és ne feledkezzünk 

meg kötelességeink teljesítéséről a tanulás és Jó Istennel való kapcsolatunk terén.  
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A szentmise záróáldása előtt Hajdu Ferenc atya szemléletesen beszélt a diákoknak arról, hogy 

ahogyan az eső utáni sár bepiszkította a cipőinket, a bűn is hasonlóan bepiszkol minket.  

De felhívta arra az örömre és kegyelemre a figyelmünket, hogy a szentgyónásban újra tisztává 

válhatunk. A nap különleges és biztosan nem véletlen ajándéka, kegyelme, hogy az előző napok 

esős időjárása után, a szentmise alatt többször is előbújt a Nap és melengetett sugaraival. 

 

Némethné Annus Krisztina, osztályfőnök, hitoktató 
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Elsőáldozás 

Szeles, de napsütéses időre ébredtünk 2021. október 9-én szombaton. Előző nap köszönthettük 

az őszi zarándoklatunkon Bodajkon Égi Édesanyánkat, ma pedig, ha kicsit elcsúsztatva is a 

járvány miatt, de végre elérkezett az Elsőáldozás napja. A negyedik évfolyam 48 tanulója 

találkozhatott először a szentségi Jézussal. A délelőtt folyamán 9 gyermek részesült a 

keresztség szentségében, a többiek elvégezték az első szentgyónásukat.  

Délután együtt indultunk az iskolából a Jézus Szíve templomba, szépen, fegyelmezetten a 

hófehér elsőáldozási ruhákban. A szentmisén Ferenc atya a gyermekekhez és szüleikhez is 

intézett pár gondolatot. Beszédében kiemelte, hogy milyen fontos számunkra Jézus barátsága, 

hisz ő sosem hagy cserben, mindig számíthatunk rá, és valóban utat mutat számunkra földi 

életünkben egy olyan életprogrammal, amely segít bennünket abban, hogy földi zarándokutunk 

végén az üdvösségre jussunk. Megköszönte a szülőknek, hogy gyermekeiket a jézusi úton 

kísérték, és 

kérte őket, 

hogy továbbra 

is, mint Isten 

földi 

munkatársai 

legyenek 

mellettük, és 

erősítsék 

együtt a 

Megváltóval 

való barátságot 

és szövetséget. 

A szentmise végén, a közös fotó után visszajöttünk az iskolába, majd mindenki otthon, családi 

körben folytatta tovább az ünneplést.  

„Segítsd Urunk a kicsinyeket, hogy megőrizzék a megszentelő kegyelmet, mindig tiszta szívűek 

maradjanak, és ne csak korban növekedjenek, hanem kedvességben is, előtted Istenünk és az 

emberek előtt.” (Szentmise könyörgése) 

Dornbach Katalin, hitoktató  
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Védőszentünk Assisi Szent Ferenc 

A 2. a osztály védőszentje Assisi-Szent Ferenc. Október 6-án Érden a Tusculanumi templomban 

ünnepeltük a szent emléknapját.  

Assisi-Szent Ferenc életének egy részletét rövid színdarabban mutattuk be: Olaszországban 

született, 800 évvel ezelőtt, szülei a város leggazdagabb emberei voltak. Ferenc tékozlóan élt, 

de ha szegényekkel találkozott, adott nekik alamizsnát. Néha az egész pénzét odaajándékozta 

nekik. Egyszer azonban nagyon megbetegedett, és rádöbbent arra, hogy meg kell változtatnia 

életét. A csendet kereste, hogy imádkozzon. Elosztotta az egész vagyonát a szegények között, 

ő pedig koldulásból tengette életét. Ezen túl csak Istent akarta szolgálni. Mezítláb, kötéllel a 

derekán, szürkésbarna csuhában vándorolt a vidéken, prédikált, betegeket gyógyított, halottakat 

támasztott fel. Sokan 

követték őt, hite nagy 

erővel vonzotta az 

embereket. 

Követőiből alakult ki a 

ferences rend. Az 

evangéliumhoz való 

közelsége 

rendíthetetlen derűvel 

töltötte el.  

„Testvérek! Mi egyéb 

vagyunk mi, mint 

Isten dalnokai és 

muzsikusai, akik lelki 

örömmel akarják 

megtölteni a szíveket.”  

Imáját mi is gyakran énekeljük, mert a békét, a szeretet és a hitet nem tudjuk elégszer kérni 

Istentől: „Tégy engem békéd követévé, hol gyűlölet van, legyen szeretet, a harc helyébe hadd 

vigyem a békét, és az egységet a szakadás helyett! Ó, add Uram, hogy vigaszt vigyek másnak, 

ne csak nekem kelljen vigasz és remény, legyek megértő, ne mindig csak megértett, ahogy Jézus, 

úgy szerethessek én…” 

Pozsonyi Béláné, 2.a osztályfőnök 
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Egyházmegyei hittanverseny 

Egy év kihagyás után, 2022. január 26-án iskolánk ismét hittanversenyt hirdetett, melyre 

szeretettel hívta és várta egyházmegyénk valamennyi iskoláját. Az idén a verseny központi 

témája és célja is az volt, hogy jobban megismerjük egymást, betekintést nyerjünk a többi 

intézmény életébe, mindennapjaiba. A koronavírus járvány miatt kevesebb nevezést kaptunk, 

és a jelentkezők közül két iskola a versenyzők hirtelen megbetegedése miatt visszalépett, így 

végül öt csapat 

mérhette össze 

tudását a 

vetélkedő 

során, amely jó 

hangulatban 

telt, sőt még a 

kísérő nevelők 

is pontot 

szerezhettek a 

gyerekeknek.  

A feladatok 

változatosak, érdekesek voltak, az elért eredmények pedig azt mutatták, hogy igen alaposan és 

szorgalmasan készült mindenki a megmérettetésre.  

Ebben az évben először hirdettünk negyedik kategóriát is a gimnazistáknak, egy rövid film 

elkészítését kértük, amelyben bemutatják iskolájukat.  

A verseny végén a következő eredmények születtek:  

Rajz kategória 3-4. évfolyam:  

140 pályamű érkezett 

I. Gál Máté Balázs 

(Székesfehérvár) 

 

II. Goda Olivér 

(Bicske) 

 

III. Kőrösi Panna 

(Mór) 
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Elbeszélés kategória 5-6. évfolyam 

29 pályamű érkezett 

I. Wágensommer Mária - – Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola, Mór 

II. Kadarkúti Eszter – Szent Margit Általános Iskola, Tatabánya 

III. Molnár Bence Attila - Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

 

Csapatverseny 7-8. évfolyam 

I.Kállay Benjámin, Éhmann Anna – Szent László Általános Iskola, Bicske 

II. Ott Kincső, Punk Izabella – Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola, Mór 

III. Kozicz Kristóf, Maschek Botond – Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola, 

Tatabánya 

 

Filmkészítés kategória, 9-12. évfolyam 

Ebben a kategóriában a tatabányai Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola csapata 

ért el I. helyezést. 

A szervező iskola tanulói minden kategóriában versenyen kívül indultak. 

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk, köszönjük a részvételt és a felkészítést. 

 

Dornbach Katalin, hitoktató 
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Pacsuta Luca versenydolgozata 

 

Szűz Mária, a Marianum védőszentje 

 

Szűz Máriát a legnagyobbnak tartják a szentek között: ő a 

„kegyelemmel teljes”.  Ő Magyarország védőszentje. Országunk 

a Regnum Marianum (Mária királysága). Iskolánkat szintén róla 

nevezték el, ő a Pátrónája, édesanyja közösségünknek. Ez a 

megszólítás az iskola imájában is szerepel: „Szűz Mária 

Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj 

érettünk!”  Nemcsak iskolánknak, hanem az osztályainknak is 

vannak védőszentjeik, akiknek értékes életét igyekszünk 

követni.  

Mária Jézus édesanyja. Neve héberül: Mirjám, jelentése: 

„Istentől szeretett”. Sokféle elnevezését ismerjük, használjuk:  Szűzanya, Magyarok 

Nagyasszonya, Nagyboldogasszony, Mennyek Királynője, Rózsafüzér királynője, 

Miasszonyunk, Boldogságos Szűz, Hétfájdalmú Szűzanya, Szeplőtelen Szív, Kisasszony, 

Magyarország Királynője, Nemzetek Anyja, a Mennyei Ajándékok Szétosztója stb. Öröktől 

fogva ott volt Isten tervében, és amikor elérkezett az idő, fia született, Jézus. Az Egyház 

tanításában, aki üdvözülni akar, annak ezt a négy alapigazságot el kell fogadnia Máriáról: 1. 

Isten Anyja, 2. szűzen foganta és szülte Szent Fiát, 3. szeplőtelenül fogantatott és 4. halála után 

fölvétetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. Mária születését és 

gyermekkorát csak apokrif források (Jakab-ősevangélium) mondják el. Jézus anyja, a 

hagyomány szerint Joakim és Anna lánya. Mindketten már nagyon idősek voltak, amikor Mária 

született. Joakim negyven napon át böjtölt a pusztában és imádkozott, hogy gyermeke legyen. 

Anna szintén ezért kérte Istent. Kilenc hónap elteltével Anna egészséges leányt szült, aki a 

Mária nevet kapta. Amikor a kislány hároméves lett, Joakim felvitte őt az Úr templomába, 

hogy ígéretükhöz híven az Úr szolgálatába állítsák. A pap áldást mondott a kislányra, majd az 

oltár lépcsőjére ültette. Mária ujjongva táncolt, mintha mindig is oda vágyott volna.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok_Nagyasszonya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsaf%C3%BCz%C3%A9r_kir%C3%A1lyn%C5%91je
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jdalmas_Sz%C5%B1zanya
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bencz%C3%BAr_-_Painting_of_St_Stephen_in_the_Basilica_of_Budapest.jpg
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A Dávid házából való József jegyese volt Názáretben, amikor Gábriel arkangyal hírül adta neki, 

hogy fiút fogan a Szentlélektől, aki népének megváltója lesz, és Jézusnak kell hívni.  Júda egyik 

városában élt rokona Erzsébet, akihez segíteni ment, mivel idős kora ellenére gyermeket várt. 

Erzsébet magzata jelezte neki, hogy Mária is gyermeket vár.  

Szűzen szülte meg gyermekét egy istállóban, Betlehemben, ahová népszámlálási összeírás 

miatt kellett mennie Józseffel.  

Heródes üldözése elől Egyiptomba menekültek, majd Názáretben telepedtek le. Egész életében 

fia mellett állt. Kánában kérésére változtatta Jézus borrá a vizet. Ott volt fia mellett a keresztfa 

tövében, ahol Jézus a kedves tanítványának, Jánosnak gondjaira bízta anyját. Mária halálának 

közeledtén egy angyal hozott pálmaágat, s a tizenkét apostol visszatért térítőútjáról.  Sírjánál 

három napig virrasztottak. Amikor Jézus megjelent, anyjának lelkét egyesítette testével, 

magával emelte a mennybe, és ott királynővé koronázta.  

A Szűzanya tisztelete átszövi mindennapi életünket. Ő vezet el minket Jézushoz, és vele együtt 

imádkozunk, ahogy az apostolok is együtt imádkoztak vele. Mária tisztelő hagyomány, hogy 

naponta a reggeli, a déli és az esti harangszóra elmondják az Úr Angyala imádságot. Sokan 

vannak, akik naponta imádkozzák a rózsafűzért. A hét napjai közül szombat Mária napja, 

amikor sokan elimádkozzák a Mária litániáját. A Szűzanya hónapja május, amikor 

templomainkban minden nap imádkozzák a lorettoi litániát, és október, amikor a rózsafüzért. 

Máriát az év különböző napjain ünnepeljük.  

Január 1. Mária Isten-anyasága, február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony (Jézus bemutatása 

a jeruzsálemi templomban. A templomban használt gyertyákat ezen a napon szentelik meg), 

február 11. Lourdes-i Boldogasszony, a Betegek világnapja, március 25. Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünnepe (Jézus születésének hírül adása, az Angyali üdvözlet napja), július 2. 

Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél), július 16. Kármelhegyi boldogasszony, 

augusztus 15. Nagyboldogasszony (Mária elszenderülésének és mennybevételének 

emléknapja), augusztus 22. Szűz Mária királynő, szeptember 8. Kisboldogasszony (Mária 

születése), szeptember 12. Mária szent neve Szűz Mária neve napja, szeptember 15. Fájdalmas 

Szűzanya, október 7. Rózsafüzér királynője, október 8. Magyarok Nagyasszonya, november 

21. Szűz Mária bemutatása, december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása.  
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Mária mennybevitele után többször megjelent földi embereknek, hogy imádságra és bűnbánatra 

szólítson. Ilyen Mária-jelenés hely található pl. Fatimában, Lourdesban vagy Mariazellben. A 

Mária-kegyhelyek a Szűz Mária-tisztelet kiváltságos helyei. Magyarországon ilyen hely 

például: Máriapócs, Csobánka-Szentkút vagy Bodajk.  

Mária hét fájdalma életének hét eseményéhez kapcsolódik.  

Ezek: Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozása a 

kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről és a sírbatétel. Szeretetből osztozott 

Fia szenvedéseiben, végig kísérte keresztre feszítését és részt vállalt áldozatában.  

A művészetek szinte minden területén megtalálhatjuk Szűz Mária személyét. Ábrázolják a kis 

Jézussal, de a Golgotán a kereszt alatt fiát ölében tartva is. Sok templomot építettek neki 

szentelve (Notre-Dame, Párizs, Pilisszántói Boldogasszony-kápolna stb.) Tiszteletére sok 

himnusz született, ilyen pl. az egyik nyelvi emlékünk, az Ómagyar Mária-siralom. 

Az én életemben is fontos szerepe van Máriának. Sokat imádkozom hozzá, kérem a 

közbenjárását Jézusnál. Büszke vagyok, hogy az ő nevét viselő iskolába járhatok. 

Pacsuta Luca, 10.a 

A rajzverseny helyezettjei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Domak Zsófia 3.a 

aa 

Paróczai Borbála 3.a Pikáli Fruzsina 3.b 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Portug%C3%A1lia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mariazell
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria-kegyhelyek
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Bibliaverseny 

BIBLIA, a világ legolvasottabb könyve 

Iskolánk felső tagozatos tanulói nagy lelkesedéssel vettek részt a BIBLIA, a világ 

legolvasottabb könyve című projektversenyen. 

A résztvevők irodalmi, képzőművészeti, történelmi és a Biblia tartalmára, felépítésére 

vonatkozó feladatokat kaptak. A sokszínű, szórakoztató feladatok megoldásához a kreativitáson 

túl problémamegoldó és együttműködési készségre is nagy szükség volt. 

Terveztek zarándokutat, oldottak meg 

rejtvényeket, keresgéltek művészeti 

alkotásokat, néztek filmeket, hallgattak 

zeneműveket, rajzoltak, barkácsoltak… 

Remek ötletekkel születtek a „Noé 

bárkái” és a „Betlehemek”. 

Dolgoztak az iskolában és az 

otthonaikban is. 

Az ismeretbővítés mellett talán a legfőbb 

hozadéka a versenynek az együtt munkálkodás öröme. 

 

  Galambos Krisztina, hitoktató 
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Nagyböjti lelki nap 

Április 12-én, Nagykedden tartottuk 

iskolánkban a hagyományos 

nagyböjti lelki napunkat. Minden 

évfolyamon egy-egy atya és a 

hitoktatók hangolták rá a gyerekeket 

a közelgő Húsvét ünnepére. Azok a 

tanulóink, akik már voltak elsőáldozók, lelkiismeretvizsgálatot végezve készültek a 

szentgyónásukra. A gyóntatás ideje alatt az osztályfőnökök különböző lelki programokkal 

színesítették és tették tartalmassá a várakozást. 

A délelőttöt közös szentmisével zártuk, 

melyet Ferenc atya közösen mutatott be 

Papp László atyával, aki a 

szentbeszédében kiemelte, hogy milyen 

fontos életünkben a helyes döntés, a 

Jézussal való közösség, szavaink és 

cselekedeteink összhangja. A bűn, a rossz 

életünk sajnálatos velejárója, de mindig van lehetőségünk választani, ha elbuktunk, felállni és 

menni tovább a jézusi úton. Ferenc atya a szentmise végén megköszönte a zenei szolgálatot 

végző gyerekek közreműködését, akik hosszú és szorgalmas gyakorlás után valóban 

gyönyörűvé és különlegessé tették a liturgiát, valamint felhívta a figyelmünket arra is, hogy a 

szünet ne csupán egy laza pihenés legyen, hanem próbáljunk bekapcsolódni a Nagyhét 

lélekemelő szertartásaiba is.  

„Mindenható, örök Isten, 

segíts úgy ünnepelnünk Urunk 

szenvedésének szent titkát, 

hogy elnyerjük bűneink 

bocsánatát. A mi Urunk, Jézus 

Krisztus, a te Fiad által, aki 

veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.” 

Dornbach Katalin, hitoktató 
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Máriazelli zarándoklat 

2022. május 11-13-ig iskolánk tanulói Noémi nénivel és Marika nénivel és néhány szülővel 

mariazelli zarándoklaton vettek részt. 

2022. május 11-én (szerdán) a diákoknak még az 5 óra előtti kelés is vidámságot okozott. Ezek 

a diákok bőrönddel, táskákkal indultak fél 6 körül iskolánk elé. 6 órakor indult a buszunk a 

zarándokhelyre. Útközben több helyen is megálltunk, többek között Heiligenkreutzban egy 

gyönyörű bencés apátságnál, majd 50 km-rel távolabb a Lilienfeld-i „kisebb testvérénél”, 

melyet az egyik legrégebbi ciszter apátságként tartanak számon. Az utazás nagyon jól telt, sok 

nevetést, beszélgetést lehetett hallani.  

Mikor megérkeztünk (körülbelül 14 órakor), elfoglaltuk a szállásunkat, amely szokás szerint a 

zarándokházban volt. Itt szívesen fogadják az elfáradt zarándokokat. A felsősök aludtak az 

emeleten, míg az alsósok és szüleik a földszinten. 

15 órakor a mariazelli bazilikában a kegyoltárnál Ferenc atya misét tartott nekünk.  

Ezután felsétáltunk a Kálváriára, ahol elénekeltük a májusi 

litániát. A Kálvárián gyönyörködtünk a csodaszép tájban, 

fotókat készítettünk. Miután leértünk a dombról, 

vacsoráztunk. Ezután még egy ideig (kb. fél 9-ig) lehetett 

focizni, sétálni, majd mindenki hazament a szállásra és 

nyugovóra tért az esti ima után. 

Második napunkat (csütörtök) 7 órai keléssel kezdtük, 

majd reggelit készítettünk maguknak. A 6. évfolyamosok nagyon finom reggelit készítettek: 

rántottát.  

Reggeli után misén vettünk részt, ismét a kegyoltár előtt.   

A szentmise után elindultunk túrázni a hegyekbe. Az út gyönyörű helyen vitt végig: erdőben 

meneteltünk, körülöttünk magas, havas, csodaszép, ködbe burkolódzó hegységek. Találtunk 

egy forrást, hol az elfáradt vándorok megtölthették kiürült kulacsukat.  

Mikor felértünk, láttuk az egész tájat. Megcsodáltunk az Erlaufseet, összetöpörödött falvak 

háztetőit, erdőt, hegycsúcsokat. Az 1267 m magas Bürgeralpen voltunk. Télen itt biztos nagy 

hó van, de májusra már a fehér hótakaró elolvadt. Fent volt egy kilátó is, ahova páran fel is 

mentünk. Néha üzemel a vízi vidámpark is, ahol mindent fából készítettek. Mindenki kapott 

Noémi néninek köszönhetően egy-egy jégkrémet, ezután visszaindultunk Mariazellbe. 
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Mikor leértünk, megebédeltünk abban az étteremben, ahol előző nap is. Gyümölcslevest és 

milánói makarónit ettünk. Ebéd után felültünk a buszra, és kb. egy óra buszút után 

megérkeztünk egy tiszta vizű, hívogató tóhoz, a Lunz am Seehez. A tavon csónakáztunk két 

csónakkal. A sofőr egy nagyon kedves bácsi volt, aki bemutatta nekünk a tavat. A hajókázás 

után körbe sétáltuk az állóvizet. A túraútvonal körülbelül 5 km hosszú volt. Közben csevegtünk, 

nevettünk, gyönyörködtünk a tájban, egyesek vettek szív alakú követ emlékbe. A visszaúton 

már mindenki fáradtabb volt, de otthon még volt erő tollasozni, focizni. 9-kor közösen esti imát 

mondtunk, énekeltünk (litániát és más egyházi énekeket) és imádkoztunk családjainkért és a 

balesetmentes hazaútért. 10 órakor villanyoltás volt, kis beszélgetés után mindenki nyugovóra 

tért. 

A 3. és egyben utolsó napon (pénteken) fél hétkor volt az ébresztő. Elmentünk reggelit 

vásárolni. A 6. évfolyamos lányok ma bundás kenyérrel kedveskedtek nekünk. Ők készítették 

a szendvicseket is a hazaútra.  

Aztán 9 órára mentünk megint szentmisére és meghallgattuk Sebastian atya kedves szavait.  

A szentmise végén nagyon megdicsérte a zarándokcsoportunkat, azt mondta, hogy mieink 

Közép-Európa legjobb ministránsai! Noémi néni a szertartás után elmondta a templom 

történetét, és mindenki kapott tőle egy kis szentképet a kegyszoborról. 

Utolsó vásárlásokat, rendrakásokat elvégeztük, végül kb. ¾12-kor felültünk a buszra.  Útközben 

megálltunk egy nagyon szép vízesésnél. A zuhatag a sziklák közül tört elő.  

Egy-egy nagydarab szikla mélyedéseiben Szűz 

Mária szobrok, mécsesek bújtak meg. A vízesés 

után nem sokkal megálltunk a Mariaschutz-i barokk 

templomnál. A templom gyönyörű, arany 

díszítésekkel volt tele. Elénekeltük a padsorokban 

ülve ezen a napon is a májusi litániát. Miután 

kigyönyörködtük magunkat a templomban és 

imádkoztunk is, mindenki kapott nagyon finom, 

lekvárral töltött óriásfánkot.  

A hazaút is jól telt, bár már kicsit fáradtabban. Mikor hazaértünk, mindenkit boldogan vártak a 

szülei. Aki ott volt, biztosan nem fogja elfelejteni ezt a három élményekkel teli napot.  

  Halmágyi Csenge 7.a 
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Hátibatyu  

A nagyböjti időszakban gyűjtést szerveztünk az 

Ukrajnából érkező menekült gyermekek számára. A 

hátibatyuk sok kedves ajándékkal teltek meg. Nagy 

örömmel továbbítottuk a több mint száz batyut a 

Magyar Karitász számára. A Karitász hálásan fogadta a 

felajánlásokat és már azonnal át is pakolták a határra 

induló autóba őket. A csomagok szállítását gimnazista 

diákokkal, illetve szülői segítséggel oldottuk meg. 

 Nagyon köszönjük a szülői 

segítséget a szállításban és hogy ilyen 

nyitott szívvel fordultak az 

adakozáshoz.  

Sebestyén-Országh Lilla, tanító 
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Másodikosok a Mária Rádió stúdiójában 

2022. április 11-én délután ellátogattunk a Mária Rádió szerkesztőségébe, hogy megnézzük, 

hogyan készül egy felvétel, megismerkedjünk a rádió stúdiójával és a hangfelvételek 

készítőivel.  

A program előzetes egyeztetése során felmerült egy olyan kérés, hogy elimádkoznánk-e együtt 

az örvendetes rózsafüzért és énekelnénk-e néhány Mária-éneket, amelyek a stúdióban felvételre 

is kerülnének. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a hírt, és boldogan vállalták a felkérést. 

Nagy örömmel és izgatottan kezdtünk a gyakorláshoz, lelkesen készültünk erre a különleges 

eseményre. Minden gyerek kapott egy kis részt a rózsafüzér imáiból, amelyet nagyon szépen és 

hibátlanul megtanultak. Minden nap énekeltünk egy-egy Mária-éneket és már alig várták, hogy 

felvételre kerüljön a sor.  

Amikor megérkeztünk, a stáb 

tagjaival és a Mária Rádió 

elnökével, Dr. Szabó Tamással 

ismerkedtünk meg, majd a 

kápolnában elkezdődött a felvétel. 

Nagyon figyelmesen, szépen, 

hangosan mondták el a gyerekek az 

imádságokat, majd a végén 

gyönyörűen szóltak az énekek is!  

A felvételek után bemehettünk a 

stúdió helységeibe, megismerkedtek 

a gyerekek a technikai 

berendezésekkel, sőt még 

hangfelvételt is készíthettek 

egymással. Majd visszahallgatták a 

felvett beszélgetéseket. Nagyon 

élvezték a stúdiós munkát!  

Az egyik fiú meg is ígérte, hogy ő is itt fog majd dolgozni, ha nagy lesz! Sok kérdést tettek fel 

a stáb tagjainak, rengeteg dolog érdekelte őket!  

A program végén megvendégeltek minket egy kis süteménnyel, forró teával, üdítővel, közben 

pedig beszélgettünk a Rádióban folyó munkáról, a stáb mindennapjairól.   
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Találkoztunk Lukovits Milán atyával, aki 

ferences szerzetes és a Rádió 

műsorigazgatója. Beszélt nekünk a 

ferencesek életéről, öltözködésükről, és a 

derekukon lévő kötélről, amelyen három 

csomó a szerzetesek 3 fogadalmát 

jelképezi: a szegénységet, a tisztaságot és 

az engedelmességet. Köszönetképpen 

elénekeltük Assisi-Szent Ferenc imáját: 

„Tégy engem békéd követévé…” 

A Mária Rádió Munkatársai nagy 

örömmel és hálával köszönték meg a 

látogatásunkat. Minden résztvevő számára 

egy kis ajándékkal is kedveskedtek.   

 

 

Húsvét után fogják műsorra tűzni a felvételt, izgatottan várjuk! 

 

  Pozsonyi Béláné, 2.a osztályfőnök 
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Nyolcadikosaink bérmálása  

Pünkösdvasárnap szép ünnepre 

virradtunk. Spányi Antal 

megyéspüspök atya 38 nyolcadik 

évfolyamos diákot bérmált meg. 

A bérmálás előtti három napos 

lelkigyakorlatot Papp László és Mojzer 

György atyák tartották. Az ünnepi 

szentmisén püspök atya kiemelte, hogy 

keresztény életünknek több fontos 

állomása is van. A keresztségben Isten gyermekei leszünk, és a szüleink, keresztszüleink 

vezetnek a hit útján. Az elsőáldozás a szentségi Jézussal való első, személyes találkozásunk. 

Ekkor már tudatosan, magunk választunk jó és rossz között. A bérmálás szentségében pedig 

részesülünk a Szentlélek ajándékaiban, melyek ingyenes ajándékok, segítenek minket és 

egyben köteleznek is arra, hogy hitünkről mindig bátran tegyünk tanúságot a világban, ne 

féljünk jó példát mutatni másoknak. Ehhez elengedhetetlen a napi imádság, a rendszeres 

szentmisére járás, a többször felvehető szentségek gyakori és buzgó vétele. Isten kegyelmével 

megkapjuk azt az erőt is, amely segít minket abban, hogy adott helyzetekben helyes döntéseket 

hozzunk, és valóban Krisztus igazi tanúságtévői legyünk. 

Szentlélek Isten szállj reánk, elmét derítő tiszta láng. 

Öntsd lelkeinkbe melyeket, megszenteltél kegyelmedet. 
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Te deum 

 

Tanévzáró Te Deum szentmisére gyűltünk össze iskolánk tornacsarnokába, hogy közösen 

imádkozzunk és hálát adjunk az elmúlt tanévünkért. 

A szentmisét Ferenc atya tartotta, a prédikációban Gyuri atya fordult pár gondolattal a diákok 

és pedagógusok felé. Beszédében kiemelte a hála fontosságát, amelyet egy személyes élményen 

keresztül is megerősített. Ferenc atya is említést tett arról, hogy milyen fontos dolog életünkben 

a hála kifejezése, mindig, mindenben, örömünkben és bánatunkban is lássuk meg, hogy miért 

adhatunk hálát. 

Az ünnepi szentmisét ismét az ifjúsági zenekarunk szép zenei szolgálata gazdagította.  

 

„Köszönünk 

mindent Urunk! 

Taníts meg 

minket igazán 

köszönni, hogy 

a hála és a Te végtelen szereteted töltse el szívünket, hogy meglássuk testvéreinkben is a Te 

szépségedet, hogy azt a szeretetet tudjuk adni nekik, amellyel Te is mindig új megbocsátást és 

szeretetet kínálsz nekünk.”  

  



30 

 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖS PROGRAMJAI 

 

Nemzeti ünnepeink 

Októberi bőröndmese 

A 2021. október 23-i ünnepségen azokra a hősökre emlékeztünk, akik 1956 őszén életüket és 

vérüket áldozták értünk, a hazáért. A kilencedikesek Októberi bőröndmese című műsorát nézték 

meg a diákok. E színdarabot azzal 

a céllal készítették a diákok, hogy 

iskolánk fiataljainak 

megmutassák, mi is történt 

ezekben az időkben, hogyan élték 

meg az akkor élő emberek 

történelmünk egyik 

legmeghatározóbb eseményét.  

Az előadást hosszú felkészülés 

előzte meg. A tanulók a próbák során egyre mélyebb betekintést nyertek az 1956 őszén történt 

eseményekbe, így méltóképpen tudták tiszteletüket kifejezni ezen az ünnepen. 

  Bognár Edit, osztályfőnök 

 

„Őrizd! Vigyázz rá! Ápold! Ünnepeld!” 

2022. március 11-én a negyedik évfolyam műsorral köszöntötte történelmünk egyik legszebb 

ünnepét. Az eseményeket mesével, versekkel, „kokárda tánccal”, toborzó jelenettel, 

néptáncokkal mutatták be a gyerekek. A hangulat átélését segítették a kivetített képek, színes 

szalagok, nemzeti színű pólók. Az előadást átszőte a hazaszeretet, és a szabadság iránti vágy.  

„Hazára találtam, tudom milyen e föld, 

tudom hová visz útja két folyó között.” 

 

 

  Zsók Csilla, tanítónő 
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Sportnap 

 

2021. október 1-jén sportnapot tartottunk iskolánkban. Az időjárás kedvezett a szabadtéri 

programok megtartásának. Az alsó tagozatos osztályok különböző helyszíneken tartották a 

foglalkozásokat: játszótéren, Főtéren, tornateremben, tornapályán és az udvaron. 

A legkisebbeknél voltak váltóversenyek, kidobó- és népi játékok. A csipeszfogó, a medvék és 

a mormoták fogójátékok mindenkinek elnyerte a tetszését. A játszótéren a fiúk bemelegítettek 

a focira, a lányok pedig futkároztak, libikókáztak, labdáztak és függeszkedtek. A focimeccsen 

a fiúk és a lányok is részt vettek. A répahúzó versenyben is kitartóan és teljes erőbedobással 

vettek részt a gyerekek.  

A negyedikesek szeptember 25-én 21 km-es kerékpártúrával edzettek a sportnapra. Így nem is 

fáradtak el, pedig sokféle sportjátékot kipróbáltak. 

Voltak, akik a tanteremben aerobik videóra tornáztak, majd zumbával zárták a zenés programot. 

Végül a játszótéren önfeledten métáztak.  

Az eredményhirdetés után megtapsoltuk egymást, és megállapítottuk, hogy egy nagyon 

mozgalmas és élménydús napot zártunk.  
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A felső tagozat az Ercsi úti focipályán tartotta a sportnapot. Minden feladat úgy volt 

összeállítva, hogy azok fejlesszék a gyerekek kreativitását, ügyességét és feladatmegoldó 

képességüket. A felső tagozat osztályaiból összeállított vegyes csapatok lehetőséget nyújtottak 

a különböző korosztályoknak az együttműködésre, egymás megismerésére és az alkalmazkodás 

fejlesztésére.  

Bár reggel az időjárás csípős volt, a nap további részében gyönyörűen kisütött a nap és 

lekerültek a pulóverek. Miután végeztek az ügyességi- és váltóversenyekkel a diákok, közösen 

vonult vissza a felső tagozat az iskolába, ahol két sportbemutatóval fejeződött be a sportnapi 

programsorozat. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk testnevelő tanára, Kyparissy Vassiliki tanárnő, aki az 

FTC birkózó szakosztályának edzője, elhozta növendékeit egy bemutatóra, sőt, ő maga is 

bemutatott néhány fogást. A vállalkozó gyerekek ki is próbálhatták ezt a küzdősportot. 

A Masters SE akrobatikus Rock’n Roll növendékei is színesítették a nap programját egy 

kisformációs, egy nagyformációs és két páros fellépéssel. 

Minden tanuló nagyon élvezte ezt a napot és kellően feltöltődött energiával a nap végére.  
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A sportnap a gimnazisták számára egy lendületes aerobik edzéssel kezdődött. A gimis lányok 

remek kondícióról tettek tanúbizonyságot, gond nélkül követték a koreográfiát, de a fiúk és az 

osztályfőnökök is nagyon igyekeztek.  

A futóverseny a Főtéren került megrendezésre, kifulladva érkeztek vissza a diákok az iskolába, 

ahol az osztályok kötélhúzásban mérték össze erejüket. A röplabda körversenyek alatt kellett 

egy-egy osztályból minél több tanulónak felmászni a kötél tetejére. A focimeccseket a 

sportpályán játszották a fiúk, míg a tornacsarnokban megkezdődtek a tollas- és ping-pong 

meccsek. Emellett floorball- és méta versenyek is voltak.  

Az egész rendezvényt lendületes zene kísérte. Nagyon sokszínű volt a program, köszönet illeti 

a testnevelő tanárokat a szervezésért, a diákokat a lelkes részvételért. 

A sportnap eredményhirdetésére az iskolában került sor. A legkitartóbbak érmet és oklevelet 

kaptak, a részvételért mindannyian egy kis csemegét. Jó volt együtt sportolni! 

 

  Weil Adrienn, tanárnő 
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Budapest a turisták szemével 

Pénteken bejártuk a Budapest-Bécs-Pozsony német nyelvű projekt résztvevőivel az eddig csak 

a tanteremben tárgyalt nevezetességeit fővárosunknak. 

Elsőként a világ harmadik, ill. Európa második legnagyobb parlamentjét csodálhattuk meg.  

A Kupolateremben megtekintettük a magyar 

koronázási jelvényeket és jeles magyar 

uralkodóink szobrait. Betekinthettünk a ma 

már csak ritkán használt felsőházi 

ülésterembe, ahol megtudtuk, hogyan 

szavaznak honatyáink. Kedves ismerősünk 

segítségével az épületben működő kiváló 

menzán ebédelhettünk.  

A finom ebéd után a Magyar Tudományos Akadémia felé vettük az irányt, onnan indult a 

városnéző túránk a kétéltűvel. A buszként és hajóként is működő jármű végigjárja a jelentős 

nevezetességeket. Az út 

során fejhallgatón keresztül 

német nyelven 

meghallgattuk, mit kell 

tudni róluk. Láttuk Európa 

legnagyobb Zsinagógáját, 

az Andrássy utat. Az 

Operaház bécsi mintára 

épült, kívülről is gyönyörű 

épületét, mely belülről 

olyan lélegzetelállító, hogy 

még Ferenc József császár is azt mondta, „valóban nem lett nagyobb a bécsinél (ahogy kérte), 

de azt elfelejtettem mondani, hogy szebb sem lehet.” A Hősök terét is útba ejtettük, majd a busz 

a Duna felé vette az irányt. A világörökség részét képező Parlament és Budai vár épületét a 

folyóról csodáltuk meg. 

A buszozást követően bevetettük magunkat a Belvárosba, elsétáltunk a Vörösmarty térre, 

megnéztük a híres Gerbeaud cukrászdát és a Váci utcát.  
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Utána felmentünk a Várhegyre. Kellemeset sétáltunk a Várnegyed polgári házai között. Nagy 

sikert aratott az Országos Levéltár épülete és a Halászbástyáról nyíló Dunai-panoráma. Itt a 

fáradtságot enyhítendő egy 

fagyizással frissítettük fel 

magunkat. A Mátyás templom után 

a Karmelita kolostor és a Sándor 

palota előtt elsétálva megnéztük, 

hogyan közlekedik a Sikló. Utána 

bolyongtunk a Nemzeti Galériának, 

az Országos Széchényi 

Könyvtárnak és a Történeti 

Múzeumnak helyet adó Budai 

Palota épületei között. A Tóth 

Árpád sétányról visszatértünk a 

Vérmezőn át a Déli-pályaudvarra. 

Még egy kis játszóterezésre is jutott 

idő.  

Igazán tartalmas napot töltöttünk 

együtt. Büszkén állapítottuk meg, 

mennyire gyönyörű Budapest, és 

elődeink milyen kiváló munkát végeztek, hogy ennyi építészeti remekművet hagytak ránk.  

 

  Farkas Zsófia, némettanárnő 
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Zenélő Marianum 

A Zenélő Marianum 2022. május 5.-i rendezvényén a Muzsika hangja című zenés színdarab 

részletét és a nyolcadikosok palotását tekinthették meg a nézők. 

Rendhagyó volt az a rendezvény. Tartottunk már adventi koncertet, rendeztünk már tanév végi 

gálát, de májusban, sőt az érettségi időszakában műsort még sohasem.  

Az elmúlt évek Covid-járvánnyal felülírt időszaka arra kényszerített bennünket, hogy sok 

programot átgondoljuk és átértékeljünk. Így született meg a májusi Zenélő Marianum 

rendezvény ötlete. 

Nagyon fontosnak érezzük az iskolai nevelésnek a tehetségfelismerés és tehetséggondozás 

szegmensét, hiszen valljuk, hogy minden gyermek jó és tehetséges valamiben, a mi feladatunk 

felfedezni azt, hogy miben. Hálásan köszönöm Weil Róbert színművésznek és Kunsági-

Nehlich Zita tanárnőnek, hogy sok-sok órán át hallgatták meg a gyerekeket, majd a 

legtehetségesebbekkel foglalkoztak is.  

A darab szereplői voltak: Andrásfalvy Angéla, Kunfalvi Sámuel, Mayer Eszter, Kovács Villő, 

Széphalmi Ákos, Gévai Panni, Csurgay Melinda, Sipos Réka, Király Kolos és André Boglárka.  

A színdarab választásának több szempontja volt: legyen vidám, amiben a gyerekek jól érzik 

magukat, hogy örömet szerezzen nekik a felkészülés és a témája, értékrendje tükrözze iskolánk 

szellemiségét. 

Olyan darabot 

választottunk, 

amiben együtt 

készült, próbált 

kisebb és 

nagyobb diák, 

alsó-, felső 

tagozatos és gimnazista. Egymás segítésének nagyon szép példáját láttuk a próbák során. Külön 

köszönjük Wolf Máté tizedikes diákunk munkáját, aki a színdarab képi hátterét és zenei 

aláfestését állította össze, mai modern digitális formában. Egyszóval, bátran mondhatom, hogy 

korosztályokon átívelő összmunka során jött létre az előadás. 

A színdarab után a magyarság táncai közül a palotást láthattuk, amely régen a magyar nemesség 

báljainak megnyitó tánca volt, nálunk ez zárta a műsort. Köszönet Házi Tamás 

balettművésznek, hogy táncos lábú tehetséges nyolcadikosainknak betanította ezt a szép táncot  
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA RENDEZVÉNYEI 

Iskolaelőkészítő foglalkozások 

Minden évben igyekszünk megszervezni a leendő elsősök és szüleik számára az 

iskolaelőkészítő foglalkozásokat. Három alkalommal találkozunk ilyen formában a Marianum 

első osztálya iránt érdeklődőkkel. Decemberben Mikulás-váró, januárban téli kézműveskedő, 

februárban pedig farsangi 

foglalkozásokkal készülünk a 

kicsik részére. 

Február 4-én tartottuk a 3. iskola-

előkészítő foglalkozást, melynek 

témája a farsang volt. 

A gyerekek az udvaron vígan 

játszottak, csúsztak-másztak. Most 

is 4 csoportra osztottuk őket. Szinte 

mindenki tudta már, hogy hova kell 

mennie, mit kell csinálnia. A 9.-es gimnazisták is lelkesen segítettek nekik. 

A tornateremben limbó-hintó volt a farsangi tánc, majd körjátékot játszottak, melyet a kicsik 

nagyon élveztek. A kézműves teremben vidám bohócot színeztek ki, majd ragasztottak össze. 

Természetesen nem maradt el az „elméleti” feladatsor sem. Az utolsó állomáson memória-

játékkal, és puzzle-kirakással mutatták meg ügyességüket. 

Amíg a gyerekekkel nevelőink foglalkoztak, a szülőknek az igazgatónő tartott tájékoztatót, 

illetve válaszolt a feltett kérdésekre.  

Örömünkre szolgál, hogy ilyen sok óvodás látogatott el szüleivel iskolaelőkészítő 

foglalkozásainkra. 
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Egy hétvége Dobogókőn – 2.a 

2022. április 08-án, tanítás után a 2. a osztály tanulóival, szüleikkel, testvéreikkel elindultunk 

Dobogókőre, a Jurtaszállásra.  

Délután elfoglaltuk a 

jurtáinkat, megebédeltünk, 

és elindultunk túrázni. Hideg 

volt az idő, de szépen sütött a 

nap. A jurtákban kályhával 

fűtöttük. Mielőtt elmentünk 

túrázni, jól megraktuk fával, 

hogy mire visszaérünk, jó 

meleg várjon bennünket.   

Késő délután érkeztünk vissza. Megvacsoráztunk és utána még a gyerekek fociztak a tábor 

területén. Mikor már jól besötétedett, elemlámpákkal felszerelkezve elindultunk a siketek 

Mária-kegyhelyére, ott mondtuk el az esti imát és énekeltünk is. Visszamentünk a szállásunkra, 

megfürödtünk, és mindenki nyugovóra tért. 

Másnap reggel erős szél fújt, esett az eső, így a jurtákban maradtunk. Előkerültek a kártyák, 

társas játékok.  Voltak, akik a jurtában párnacsatát vívtak. A gyerekek közben megismerkedtek 

egymás szüleivel, testvéreivel. Megtanultuk a székely-magyar rovásírás elemeit, 

összeolvastunk és alkottunk szavakat a megismert rovásokból. Nagyon kellemes hangulatban 

telt el a délelőtt. Ebéd után elállt az eső, és vízhatlan cipőben, bakancsban elindultunk az erdőn 

át Pilisszentkeresztre. Találtunk egy jó kis cukrászdát, és megkóstoltuk a környék legfinomabb 

süteményeit. Mivel már kevés időnk maradt vacsoráig, autóbuszra szálltunk, és visszatértünk a 

szálláshelyünkre. Vacsora után újra elsétáltunk a Mária-kegyhelyre, hálát adtunk a 

Szűzanyának azért a sok jóért, amelyet ezen a két napon adott nekünk. Este még a 

legkitartóbbak kint maradtak focizni, futkározni, játszani, de a legkisebbek már lepihentek a 

sok gyaloglás után.  
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Másnap reggel a virágvasárnapot Dobogókőn a Manréza jezsuita Lelkigyakorlatos Ház 

kápolnájában töltöttük. A barkaszentelés után kezünkbe vettük a barkaágakat, egymás felé 

fordultunk, és szinte kis 

alagutat formáltunk a 

barkaágakkal. Ez alatt 

vonultunk be a 

kápolnába, éppen úgy, 

ahogy Jézus bevonult 

Jeruzsálembe pálmaágak 

között. Meghallgattuk a 

Passiót, aztán egy közös 

szentmisén vettünk részt. 

Csodálatos élmény volt! 

Együtt énekeltük a 

dalokat gitárkíséret 

mellett! A gyerekeket is teljesen magával ragadta! A szentmise végén az atya odajött hozzánk, 

és csodálkozva mondta, hogy ennyi gyereket, ilyen rendesen, fegyelmezetten viselkedni és 

kitartóan figyelni még sohasem látott!  Amikor a gyerekeket kérdeztük arról, hogy mi tetszett 

nekik a 3 nap programjából a legjobban, azt válaszoltál, hogy a szentmise.  Dél körül 

megkezdtük a készülődést hazafelé. Voltak, akik a nap hátralévő részében még egyet túráztak.  

A búcsúzásnál már a következő közös kirándulás színhelyét és idejét terveztük. Élménydús, 

vidám hangulatú hétvégét töltöttünk együtt! 

 

  Pozsonyi Béláné (Marika néni) osztályfőnök 2.a 
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Az ötödikesek programjai 

Időutazás a Régészeti Parkban 

Az ötödik évfolyammal 2021.10.12-én ellátogattunk Magyarország első őskori szabadtéri 

múzeumába, ahol betekintést kaptunk a bronzkori és a vaskori élet mindennapjaiba.  

Az Marianum iskolától a régészeti 

parkig vezető utat gyalogosan tettük 

meg a ragyogó őszi napsütésben. 

Útközben megálltunk egy rövid 

frissítőre a Szent Mihály kútnál, majd az 

Ófalusi pincesor emelkedőjén 

felkapaszkodva Zsákai Dávid tanár úr 

mesélt a római út történetéről.  

A parkba érkezve megtekintettük a vaskori temetkezési szokásokat napjainkig megőrző 

halomsírokat. A Park 3,5 hektárnyi területén öt halomsír található.  

A halmok között egy bronzkori és egy vaskori településrészletet láthattunk. A bronzkori falut 

(Kr. e. 2800–1400) három nagyméretű, faoszlopos tapasztott falú, nádtetős lakóház és egy 

kemencés melléképület alkotja. Az épületek mindegyike hiteles másolat, az eredeti ásatások 

alapján került rekonstruálásra. 

A vaskori faluban tanulmányozhattuk mindazokat a változásokat, amelyek alapján a 

történészek a bronzkort az azt követő vaskortól elválasztják. A szövőasszony háza, a kovács 

műhelye vagy a kemencés ház, megannyi történetet rejtett. 

A mini labirintust is felfedeztük, sajnos a 

mezítlábas ösvényt a hűvös időjárásra 

való tekintettel kihagytuk a programból.  

A történelmi utazásunk végén a 

kézműves foglalkozások során 

megtapasztalhattuk, milyen tárgyakat is 

készíthettek elődeink. A diákok 

választhattak a poncolás, bőrözés és 

ékszerkészítés programjai közül kettőt is. 

A foglalkozások végén gyönyörű művészeti alkotások születtek.  
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Összeségében elmondhatjuk, hogy az évfolyam kirándulása meglehetősen kalandos és 

interaktív volt, az élményeket fokozta a őskori akadályverseny, a kézműves foglalkozások és 

az odavezető gyalogtúra is.  

 

Az 5.a osztály csapatépítő programja 

Még januárban jelentkeztünk a 

Sport43 által meghirdetett 

ingyenes falmászó programra, 

ráadásul egy német verseny 

miatt el is kellett halasztanunk. 

Ma végre elérkezett a várva-

várt nap, és eljutottunk a 

Mag47 mászóközpontba, ahol 

izgalmas kihívás várt 

mindenkit. Különböző 

nehézségű pályákon tehette 

próbára az 5.a osztály a bátorságát, erejét.  

Először egy rövid szakaszt kellett, még szivacsok mellett, biztosító kötél nélkül megmászni, 

majd következtek az egyre komolyabb magaslatok. A bemelegítést követően mindenki 

felcsatolta a „beülőt”, és megmászta a 9 ill. 11 méteres falakat, miközben a falmesterek kötéllel 

biztosítottak mindenkit.  

Ezután jöttek a 17 méteres nagyfalak. 

Sokaknak sikerült a többiek szurkolása mellett 

a csarnok mennyezetéig felkapaszkodniuk. Az 

igazán bátrak megpróbálkozhattak a 

gyorsmászó úttal is, amit már a falmester 

helyett egy gép biztosított. Kipi néni is minden 

magaslatot meghódított. Fáradtan, de sok 

élménnyel tértünk haza. Külön izgalom volt, 

hogy vonatoztunk, metróztunk és 

villamosoztunk is. 
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Nyolcadikosok ballagása 

Igazgatónő beszéde 2022. június 14-én a nyolcadikosok ballagásán 

Kedves Nyolcadikosok! 

Ez nap a Ti ünnepetek, de fontos alkalom osztályfőnökeitek, tanáraitok és szüleitek számára is. 

Miként a jó kovács a míves fémet formálja műhelyében, úgy formáltak Benneteket is e falak és 

tanáraitok. Mindig ott voltak előttetek és próbálták mutatni a helyes utat. Hol hevítettek Titeket, 

hol igazítottak rajtatok. Különösképp tették ezt a hozzátok legközelebb álló, veletek legtöbbet 

törődő osztályfőnökeitek, alsóban és felsőben egyaránt.  

Gondoljatok most hálával mindazokra, akik az elmúlt években segítettek benneteket. Az első 

tanítónénire, akivel elkezdődtek a hosszú iskolás évek és valamennyi pedagógusra, 

osztályfőnökre, iskolai dolgozóra, akik tanítottak, neveltek benneteket, azért dolgoztak, hogy 

szép, tiszta és nyugodt környezetben tanulhassatok. 

A munkához azonban tanáraitok nem lettek volna elegek, kellettek a szüleitek is, akik 

biztosították nektek kezdetektől az otthont, a ház melegét és a támogatást minden tekintetben.  

Mikor megfáradtatok, mikor talán reménytelenségbe süllyedtetek, ott volt Édesanyátok, 

Édesapátok, akik kisegítettek Benneteket. Nap mint nap izgultak értetek, iskolába hoztak-

vittek, szaladtak vissza az iskolába az otthon felejtett uzsonnával, testnevelés-felszereléssel, 

történelem atlasszal. Ezt a gondoskodást sikeres tanulással tudjátok meghálálni. 

Év elején azt kértük a Szentlélektől, hogy legyen velünk mindennap, adjon nekünk 

bölcsességet, hogy mindennap úgy tudjunk élni, figyelni, mint ahogy Isten figyel ránk. 

Ez itt most nem feltétlenül a búcsú pillanata. Nem búcsúzunk, hiszen vannak, akik maradnak, 

őket még négy éven át 

terelgethetjük, segíthetjük 

őket az érettségire és a 

felsőoktatásra való 

felkészülésben.  

Raktározzátok el gondosan 

az együtt megélt 

élményeket, pillanatokat!  

Isten áldjon benneteket, és 

őrizzen meg titeket!  
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Nyolcadikosaink továbbtanulása 

 

8.a Név Középiskola 

1 Batu Borka Hanna Budai Technikum 

2 Fazekas Dóra Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tiszaújváros 

3 Fekete Bianka Klarissza 
Széchenyi István Technikum és Gimnázium - nyelvi tagozat, 

Százhalombatta 

4 Havasi Benjámin 
Marianum  

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

5 Horváth Bercel Szent II. János Pál Iskolaközpont  

6 Horváth Lóránd Endre Gyermekház Iskola – gimnázium, Budapest 

7 Kiss-Móger Magdolna 
Széchenyi István Technikum és Gimnázium - nyelvi tagozat, 

Százhalombatta 

8 Konkoly Boglárka Marianum Gimnázium 

9 Kovács Jolán Bíborka  Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 

10 Kun Marcell 
Széchenyi István Technikum és Gimnázium - nyelvi tagozat, 

Százhalombatta 

11 Lorx Dóra Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium - biológia 

12 Mezei-Derczeni Hunor Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium - angol 

13 Pataki Zalán 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

14 Pintér Eszter Szent II. János Pál Iskolaközpont  

15 Régenhart Ádám Bendegúz Szent II. János Pál Iskolaközpont  

16 Sipos Eszter Kinga Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium - biológia 

17 Sipos Zita Panka 
Széchenyi István Technikum és Gimnázium - nyelvi tagozat, 

Százhalombatta 

18 Szabó Zita 
Széchenyi István Technikum és Gimnázium - nyelvi tagozat, 

Százhalombatta 

19 Szopkó Lívia Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium - kémia 

20 Sztanu Petra Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest 

21 Varga Dorottya Daniéla 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

22 Wolf Júlia 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

23 Zsupanek-Osváth Attila Bálint Márton Iskolaközpont, Törökbálint 
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8.b Név Középiskola 

1 Adolf Boglárka Vivien 
Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakközépiskola 

- kertésztechnikus, Budapest 

2 Auer Sára 
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, 

Győr 

3 Béres Gergely 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – kémia, 

Érd 

4 Bojté Viola 
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari. Technikum és 

Szakközépiskola, Székesfehérvár 

5 Csincsák Laura Panna 
Budai Technikum,  

Budapest 

6 Csonka Liliána 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

7 
Csurgay Melinda 

Erzsébet 

Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti 

Szakgimnázium., Budapest 

8 Dávid Benedek 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

9 Estók Norina 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium,  

Budapest 

10 Gere Laura Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

11 Hesz Diána Leila 
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,  

Általános Iskola és Diákotthon, Sárospatak 

12 Hónig Bernadett Amira 
VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Technikum, Szakképző Iskola és 

Gimnázium, Budapest 

13 Horváth Ábel 
Érdi SzC Kós Károly Technikum – rendészet 

Érd 

14 Horváth Panna 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

15 Kálnai Bendegúz 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

16 Konráth Ábel 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

17 Kovács Levente 
Mechatronikai Technikum. – elektronikai technikus, 

 Budapest 

18 Maki Barbara Henrietta 
Érdi SzC Kós Károly Technikum, Érd – kereskedelem 

Érd 

19 Mohácsi Panna 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – kémia 

Érd 

20 Nagy Csenge Anna 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

21 Nyárs Miklós Mátyás  
Fáy András Technikum – angol szakirány, 

 Budapest 

22 Tóth Benjamin Valér 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium – matematika 

Érd 

23 Újhelyi Fanni 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium 

24 Varga Alexandra 
Széchenyi István Technikum és Gimnázium, Százhalombatta – nyelvi 

tagozat 

25 Zahorszki Lívia Lotti 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium Gimnázium 

26 Zápori-Regenhart Katalin 
Egyetemei Katolikus Gimnázium és Kollégium,  

Budapest 
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A GIMNÁZIUM ESEMÉNYEI 

Gólyanapok 

Az idei – 2021-es - Gólyanapok nagyon izgalmasak voltak. A témája a RETRÓ időszakot 

átölelő korszak volt. Sok vicces feladat, de sok csapatmunkát igénylő nehezebb feladat is volt.  

Az első napon, pénteken az iskolában és annak környékén voltak a kihívások. Hat csapat 

versengett egymás ellen különböző nehézségű és témájú feladatokon.  

Voltak fizikai képességet igénylő állomások - például a kötélhúzás -, és voltak gondolkodást és 

csapatmunkát egyaránt igénylő feladatok is. Ilyenek voltak a kvízek, amihez a megoldást az 

iskola területén kellett megtalálni a csapatoknak. A cél a közeli pékségnél volt, amihez 

valamelyik csapat nagyon gyorsan odaért, de volt olyan csapat is, akinek több időbe telt a 

„pálya” teljesítése. Ezután visszamentünk az iskolába, ahol a szervezők megjutalmazták azt a 

csapatot, aki elsőnek ért célba. A nap végén kiosztásra került az utolsó feladat, mely szerint egy 

indulót kellett írni másnapra.  

A második napon, szombaton a Martonvásári 

Kastélyparkba mentünk, ahol viccesebbnél viccesebb, 

izgalmasabbnál izgalmasabb feladatok vártak minket a 

szabadban. Elsőként minden csapat előadta az 

indulóját, ami nagyon humorosra sikerült. Utána 

elkezdődtek a feladatok. Sok körjáték és vicces feladat volt, de akadtak komolyságot igénylő 

kihívások is. Délben egy-egy pizza elfogyasztása után kezdődött a csoportos „tesióra”, melynek 

egy hatalmas vízilufi csata lett a vége. Nagyon kevesen úszták meg szárazon a csatát. Egy rövid 

pihenő után újból kezdődtek a különböző feladatok. Ez a két nap mindenkinek emlékezetes 

marad. Nagyon jó emlékekkel gazdagodtunk. Még egyszer szeretnénk megköszönni a 10. 

osztályos diákoknak, Auer Tamás tanár úrnak és Bognár Edit tanárnőnek a szuper szervezést.    

  a kilencedik osztály  
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A gimnázium egy kilencedikes szemszögéből 

Élénken emlékszem, milyen volt megkapni a határozatot, amivel felvételi nélkül bekerülhettem 

a Marianum Gimnáziumba. Reszketve ültünk a padokban, arra gondolva, bár csak később 

csöngetnének. Megszólalt a hangszóró, a szünetnek végét jelezve. Még sosem izgultam ennyire. 

Persze a többiek nevében nem beszélhetek, de fogadni mernék, hogy ők is hasonlóan éreztek. 

Hiszen senki se szeretné átélni a kudarc borzasztó élményét.  

De nincs visszaút, a Tanárnő belép az ajtón. Három borítékot tart a kezében, azaz csak három 

ember mehet át felvételi nélkül. Pedig mi legalább tízen jelentkeztünk! Az ember ilyenkor érzi 

meg igazán a kötődését az iskolájához. Amikor Luca néni kimondja a nevemet, 

elképzelhetetlenül nagy kő esik le a szívemről. Szóval valószínűleg még négy évig itt fogok 

német dolgozatokat írni.  

Első óta itt tanulok, ebben az iskolában.  Itt tanultam meg írni és olvasni. Itt vetettem papírra 

az első dolgozatomat, itt voltam elsőáldozó. A bérmálkozás is az iskolához köt, és úgy tűnik, 

itt fogom megírni az érettségimet is.  

Részben ezért is szerettem volna itt maradni, bár ennek több oka is volt. Egyrészt az itteni 

tanárok nagyon kedvesek, és mégis csak előnyösebb így nekikezdeni a gimnáziumnak. Itt már 

ismerem a szokásokat, nem kell megszokni egy teljesen új iskolát. Másrészt otthonról csak egy 

ugrás az iskola, nem kell sok időt utazással tölteni. És persze rossz érzés megválni több 

barátomtól, de biztos, hogy így is fogjuk tartani a kapcsolatot.  

Úgy hallottam, a tanárok rengeteg közösségépítő programot találnak ki, az első ilyen esemény 

például a kilencedikeseknek a várva-várt gólyatábor. Mi talán szerencsésebbek vagyunk a 

külsősökkel szemben, mert ismerjük egymást, a tanárokat, az épületet, és az egész iskolát. És 

bár négy éve még a tanárok szörnyűségként állították elénk a gimnáziumot a rengeteg tanulás 

miatt, mára már nagyon várom az első napot a leendő osztálytársaimmal.  

Lehet, hogy sokat kell majd tanulni, de a tanárok biztosan érdekesen adják majd elő a 

tananyagot, ezért nem unatkozunk az órákon. Remélem, sok kisfilmet és interaktív játékot 

hoznak nekünk, ami miatt nem felejtjük el a tananyagot egykönnyen. Biztos nekünk is 

szerveznek majd kirándulásokat, kulturális programokat. Szerencsére több barátom is itt marad, 

ezért nem gond, ha nem találok újakat, de persze örülni fogok minden új ismeretségnek. 

Érdekes lesz megismerni az új osztálytársakat, és remélem egy összetartó közösséget fogunk 

alkotni. Végül Albert Einstein egyik idézetével zárnám soraimat: 

„Sose gondolj a jövőre. Úgyis mindjárt itt van.” 

  Kunfalvi Sámuel, 9.a  



47 

 

Gödöllői látogatás 

Látogatás a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői campusán 

2021. december 16-án látogattunk el Gödöllőre. Dr. Urbányi Béla campus-főigazgató úr és 

Lorx Nikolett egykori diákunk fogadott bennünket. Diákjainkat lenyűgözte a hatalmas 

egyetem, a sok épület és a campus egész területe. 

A látogatás célja az volt, hogy a gimnazista diákoknak testközelből mutassunk meg egy 

egyetemet, az ott zajló oktatást, kutatómunkát és a hallgatók életét. 

A program egy előadóteremben kezdődött, itt főigazgató úr tartott egy érdekes előadást a 

campuson folyó oktatásról és a szakokról. Ezután 

Lorx Niki hallgatói szemmel, az egyetemisták 

életét mutatta be, látványos és humoros 

prezentációjában.  

Betekinthettünk egy mikrobiológiai laboratórium 

munkájába, megnéztük a halgazdálkodási 

tanszéket. Egy laborgyakorlaton is részt vettek 

diákjaink, igazi élményt szereztek ezáltal.  

Köszönjük vendéglátóinknak ezt a tartalmas napot!  
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Szalagavató  

2021. december 4-én megtartottuk az iskola első szalagtűzőjét. 

A szalag az iskolához tartozás, az identitás jelképe, 

melyet a végzős diákok szíve fölé, szimbólumként 

tűztünk fel. A marianumos végzősök szalagjának kék 

színe a Szűzanya gondviselő szeretetét jelzi, hiszen ilyen 

szalagja a Marianum jelvényével, csak nekik van.  

E szalag viselésével jelzik, hogy törekednek a magyar keresztény kultúra értékeinek vállalására, 

és erre az alapra készülnek építeni további életüket, hogy szépítsék, gazdagítsák azt a világot, 

melyet a Teremtő Isten bízott ránk. Így, ez a kis kék szalag eltéphetetlenül összeköti őket a 

Marianum, az egyház és hazánk értékrendjével.  

Néhány gondolat a 

végzősöktől: 

„Rengeteget készültünk 

erre az alkalomra, és nagy 

izgalommal vártuk, hogy 

előadjuk szüleinknek, 

tanárainknak, barátainknak 

a produkciónkat.”  

„Számunkra nagyszerű 

élmény volt a szalagavató. 

Jó volt együtt lenni, csapatként dolgozni.” 

„Felemelő érzés volt, hogy együtt alkothattunk valami maradandót. Valamit, ami tetszett a 

jelenlevőknek. Valamit, amire mindig jó érzés lesz visszagondolni.” 
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Versünnep 

Hagyományteremtő Versünnepet rendezett a Marianum Gimnázium a magyar költészet napja 

alkalmából 

A vers az, amit mondani kell 

A vers az, amit mondani kell. Ezt válaszolta Kányádi Sándor nemrég elhunyt erdélyi magyar 

költőnknek egy találkozón egy falusi kisiskolás arra a kérdésre, hogy mi is a vers. Ezen 

meghatározás szellemében rendezte meg a gimnázium első, hagyományteremtőnek szánt 

Versünnepét egy József Attila születésnapjához, azaz a magyar költészet április 11-i napjához 

közeli tavaszi napon.  

Versünnepet rendeztünk, az 

ünneplésnek pedig velejárója 

szokott lenni, hogy 

különleges hangulatban 

megajándékozzuk egymást 

valami őszintén belőlünk 

jövő meglepetéssel. Mi sem 

tettünk másként: minden 

gimnazista saját maga 

választotta ki azt a magyar verset, amit leginkább alkalmasnak talált arra, hogy vele saját 

gondolatait, hangulatát, az őt foglalkoztató kérdést, témát az osztálya előtt versbe szedett 

módon bemutassa. A versek tematikus füzérekbe álltak össze, ily módon kirajzoltak egy szép 

„Marianum-arcot”. A korosztályt tekintve nem meglepő módon számos vers merített szerelmi 

témából, sokan a magyarság és az Isten-keresés irányából választottak, de ugyanilyen 

népszerűek voltak az önkeresés költeményei és persze a vicces hangú poémák is. Elérzékenyítő 

volt, hogy a szavalatok mennyire szívből szóltak: csak a bizalom talaján virágzik ekkora 

őszinteség. 

Az osztályszintű versünnepeket követően évfolyamonként 2-4 gyereket kért meg a zsűri 

(köszönet az Igazgató Asszonynak, Reményi és Erdősi Tanárnőknek, Auer és Zsákai Tanár 

Uraknak), hogy április 5-én az egész gimnázium előtt mondja el szavalatát.  
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A „döntőre” a tornacsarnokban gyűltünk össze, ahol Kunfalvi Samu (9.), Nagy Fanni (9.), 

Kertész Zsófia (11.), Németi Dorka (10.), Mészáros Levente (9.), Majer Eszter (10. - 2. 

helyezés), Horváth Petra (10.), Tóth Tamara (9.), Pacsuta Petra (10.), Csalai-Kégl Sarolta (12.-

1.helyezés), Balogh Hanna (12.) és Tóth- Móricz Péter (11. – 3.helyezés) üdítően sokszínű 

módon és olyan irigylésre méltó bátorsággal és profizmussal adta elő versét, hogy megszületett 

az egyébként tervezhetetlen csoda: az egész gimnázium megbabonázva és csöndben hallgatta a 

másfél méteres pódiumra fellépő szavalókat.  

Összejövetelünket illő módon egy József Attila-verssel zártuk: a 11.a közösen adta elő A 

Dunánál című költeményt, amire hosszan készültünk: össze szerettünk volna rakni a változatos, 

egyéni hangokból egy mégis egységesen szóló értelmezést. Ehhez mindenki hetekig ízlelgette 

a hozzá legközelebb álló néhány sort. Kár, hogy az idő úgy elszaladt, hogy észre se vettük a 

múlását, és belecsöngettek az egyébként tisztességes produkcióba. 

„A jó vers élőlény, akár az alma, 

ha ránézek csillogva visszanéz, 

mást mond az éhesnek s a jóllakottnak 

és más a fán, a tálon és a szájban, 

végső tartalma vagy formája nincs is, 

csak él, és éltet. Vajon mit jelent, 

nem tudja és nem kérdi. Egy s ezer 

jelentés ott s akkor fakad belőle, 

mikor nézik, tapintják, ízlelik.” 

Weöres Sándor 

Vers az, amit mondani kell – azt hiszem, sokat megtapasztalhattunk ebből az igazságból. 

Köszönet minden 

résztvevőnek: a 

gyerekeknek a készületért, a 

számos érdeklődő 

kollégának pedig 

megtisztelő figyelméért. Az 

ajándékcsokik felirata 

szóljon itt és most minden 

versmondónak: „Hiszek 

Benned, szuper vagy!” 

Jövőre találkozunk! 

  Matafán Ibolya és Réti Júlia, magyartanárok  
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Esztergomi kirándulás – 11.a 

Május tizenharmadikán, az ötödik tanítási óra után indultunk el a kétnapos 

osztálykirándulásunkra, Esztergomba. Annak ellenére, hogy mindenki bőröndökkel és 

sporttáskákkal megpakolva utazott, a tömegközlekedéssel eltöltött idő alatt is jól éreztük 

magunkat egymás társaságában. A szállásra megérkezve mindenki átvette a szobáját, ami a 

hozzá tartozó fürdővel tökéletes volt egy éjszakára. Még aznap délután felsétáltunk a 

Macskalépcsőn, így az Esztergomi Bazilikához tartó utunk alatt csodálatos táj tárult a szemünk 

elé. A bazilikában megnéztük a Főszékesegyházi Kincstárat, ahol több százéves, aranyból, 

gyémántokból készült remekmű volt található, illetve rengeteget lépcsőztünk, hogy láthassuk a 

kilátást Esztergomra. A szálláshoz tartozó Szalma Csárdában fogyasztottuk el a vacsoránk, 

majd rögtön indultunk is a Mersz és nyersz! című vetélkedőre. Csupa ügyességi feladatokat 

kellett megoldania a csapatoknak, amiket mindenki jól megcsinált, így szoros volt a verseny. 

Pénteken késő este még átsétáltunk Szlovákiába a Párkányon, kicsit beszélgettünk és 

játszottunk a szobáinkban, aztán aludtunk is. Szombaton reggel svédasztalos reggeli várt ránk. 

Evés után volt egy kis szabadidőnk a városban, de utána rögtön indultunk kenuzni. A Kis-

Dunán eveztünk végig két órán át, habár nagyon fárasztónak ígérkezett a program, jó volt látni 

a zöldellő fákat, hallani a madarak csicsergését. A Dunáról újra láttuk a bazilikát, majd 

visszafordultunk. Harminc fok lehetett, így többen bátran vízfröcskölő háborúba kezdtek az 

evezőik segítségével. (Szerencsére sem ember, sem telefon nem sérült meg.) A kiadós ebéd 

után újabb szabadon eltölthető időt kaptunk, így szinte mindenki bement a városba. 

Romantikus, macskakövekkel kirakott utcákon sétálgattunk, egyesek fagyit is vettek hűsítő 

gyanánt, mások kávéztak. A hazafele út sietősen telt, akadt, hogy rohannunk is kellett a vonat 

után, de végül sikerült megérkezni negyed hatra Érd Felsőre. Összességében új élményekkel 

gazdagodtunk, a programok jól összehozták az osztályt, sikerült betartanunk a kirándulásunk 

jelszavát is: „Együtt!”  

 

 

 

 

 

 

  Doma Petra 11.a osztályos tanuló  
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Kirándulás – 9.a 

A három napos programunkat a Papi – Földeken kezdtük. Két részből állt a napunk. Az első 

felében szabadfoglalkozás volt, ahol mindenki megtalálta a saját sportját: foci, kosárlabda, 

röplabda. A kosárlabda volt a legnépszerűbb. A program második felében csapatjátékok voltak, 

amiket már az előző héten ki kellett találnunk, például color war, sorverseny, és jógaoktatás. 

Mindenki nagyon jól érezte magát. Személy szerint nekem ez a nap tetszett a legjobban. 

  Konráth Gábor 9.a 

Velencei Sárkányhajózás 

A második napon Velencére mentünk. Itt sárkány hajóztunk egy órát, majd kaptunk 1.5óra 

szabadfoglalkozást. Ez alatt lehetett fagyizni, enni, inni, beszélgetni, és fürdeni is. Nekem 

kifejezetten tetszett, hogy kicsit szabadabban mozoghattunk. 

  Bazsó György 9.a 

Tatai kirándulásunk 

Szerdán az osztállyal érettségi szünetben elutaztunk Tatára. A vonatút kicsit hosszú volt, de 

mivel jó volt a társaság ezért gyorsan eltelt az idő. Az első hely, ahová ellátogattunk az a vár 

volt azután pedig következett a kastély. Ezeken a helyeken kaptunk idegen vezetést, illetve 

körbe járhattunk magunk is. A tanárnő és a tanárúr meghívott minket 2 gombóc fagyira, ami 

nagyon tetszett mindenkinek. Jó volt a kirándulás és jó volna, ha az év más napjain is átélnénk 

az osztállyal ilyen közös élményeket. 

  Mészáros Levente 9.a 
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Ballagás – 12.a 

Igazgatónő beszéde 2022. április 29-én a tizenkettedikesek ballagásán 

Kedves ballagó diákjaink, kedves szülők és vendégeink! 

Fontos és jelentős minden fiatal életében a középiskolai ballagás pillanata. Véget érnek a 

gondtalan diákévek, ezeket felváltja valami más. Egyesek a felsőoktatásban fogják folytatni az 

életüket, mások a munkaerőpiac rejtelmeivel ismerkednek hamarosan. 

A ballagásnak, szimbolikus jelentésén túl – miszerint lezár egy korszakot, ugyanakkor megnyit 

egy újat az életetekben – van egy nagyon praktikus haszna. A közösségi ünneplés erejével oldja 

azt a feszültséget, amely kimondva-kimondatlanul ott motoszkál minden egyes érettségi előtt 

álló diák szívében. 

Feszültséget említettem, de lehet, hogy van, akit félelemmel tölt el ez az időszak: „Mi lesz, 

hogy lesz ezután?” Hiszen eddig minden olyan kiszámítható volt… 

Azt tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül. 

Tanáraitok az elmúlt években, az elmúlt hónapokban mindent megtettek, hogy felkészítsenek 

titeket az érettségire, hogy a legjobbat tudjátok kihozni magatokból! Köszönet érte a 

kollégáknak! 

Ne felejtsétek el, hogy most is, de a jövőben mindig támaszkodhattok a szüleitekre is! De ne 

csak számítsatok, hanem vigyázzatok is rájuk, és becsüljétek meg őket a súrlódások ellenére, 

ami minden őszinte emberi kapcsolat velejárója. Ne feledjétek, vasárnap anyák napja lesz!  

Öleljétek meg minden eddiginél nagyobb szeretettel őket, de ne csak azért, mert ezt a következő 

két hétben kamatostul visszakapjátok…  

Sok mindent megtanultatok, elsajátítottatok az elmúlt 12 évben. Vannak azonban olyan 

ismeretek és értékek, amiből nem fogtok vizsgázni, ugyanakkor, nagyon fontos, hogy érezzétek, 

értsétek a jelentését. Ezért is nagyon jó, hogy magyar nyelven, az anyanyelveteken tanulhattok 

és szólhatok ma hozzátok. Hogy mire gondolok? Például arra, hogy mekkora a különbség, hogy 

tartózkodási helyed van vagy Hazád, hogy munkád lesz vagy Hivatásod, hogy párod vagy 

Társad, Házastársad lesz. Mert lehet több lakcímed is, de Hazád csak egy, többféle munkád is 

lehet, de Hivatásod csak egy, és az évek során az ember sokakkal kerül kapcsolatba, de Társat, 

Házastársat csak egyet fogsz találni.  

Mi kell ehhez? A válasz egyszerű: Lélek. Bele kell tenned szívedet, lelkedet, ahhoz, hogy életed 

értékessé váljon. A Lélek az a só, az a kovász, ami megadja mindezt. Erre a különbségre mutat 

rá a Szentatya is az első apostoli buzdításában, amikor azt írja, hogy az ember nem arra született, 

hogy gyűjtsön és küzdjön, hanem hogy építsen és alkosson, szeressen és adjon! 
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Ha építesz és alkotsz, akkor értéket hozol létre! Ha beleadod a lelkedet a dolgokba, akkor értéket 

teremtesz! Ha a lélek szerint élsz, ha nyitott vagy nemcsak a világ dolgaira, de a Szentlélek 

adományaira is, akkor értékes életet élhetsz! 

Ezzel a bizalommal mindig fordulhattok Isten felé, de azért bízzatok bennünk, tanárokban is, 

bízzatok nagyon szüleitekben, de bízzatok magatokban is!  

Tizenhét végzős ballagó diák ül itt. Köztetek vannak, akik 12 éve hűségesek a Marianumhoz, 

köszönet érte! Márton, ha még tanítani is visszajössz, akkor minden rekordot megdöntöttél! 

Számítunk Rád! 

Vannak, akik 4 évet töltöttek itt, nektek is köszönjük, hogy volt bizalmatok egy új, éppen induló 

gimnáziumba jönni. 

És köszönöm a sok gondoskodást Reményi Judit osztályfőnöknek, aki 4 éven át szeretettel fogta 

össze a csapatot!  

Mindez lassan a múlt! A jelen az érettségi izgalma, a jövő más és más!  

Széchényi István gondolataival búcsúzom tőletek: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és 

munkálkodhass a jövőn!” Isten áldjon Titeket! 
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Érettségi és továbbtanulás 

2022. május-júniusában lezajlott a Marianum Gimnázium első érettségije, melyet hosszú 

hónapok kemény felkészülése előzött meg. 

26 diák tett előrehozott vagy rendes érettségit, ebből 15-en emelt szinten vizsgáztak. Az 

érettségi jegyek átlaga 4,04 volt. 

Diákjaink boldogan vették át a szép érettségi bizonyítványokat. 16 diák egy-egy tantárgyból, 2 

diák pedig általános dicséretet kapott. 

Köszönjük tanáraink alapos és körültekintő munkáját! 

 

Továbbtanulás felsőoktatásban 

Diák Felsőoktatási intézmény, kar, szak 

Balogh Hanna Dorina 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem, TÓK, 

óvodapedagógus 

Csalai-Kégl Patrícia Mária 
Testnevelési Egyetem, 

 sportszervező 

Csalai-Kégl Sarola Róza 
Budapesti Gazdasági Egyetem,  

turizmus és vendéglátás 

Csillag Zsanett 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem, TÓK, 

óvodapedagógus 

Fekete Ádám Csaba Budapesti Gazdasági Egyetem, média és kommunikáció 

Ficsór Petra 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem TÓK,  

tanító 

Glósz Hanna Dorottya 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem TÓK, 

 tanító 

Harkai Márton 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem TTK, 

 matematika – fizika tanár 

Jakabházy Marcell - 

Majer Ádám Csaba 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

 jogász 

Maurer Réka Erzsébet 
logisztika, középfokú szakképzés,  

META Don Bosco Technikum és Szakgimnázium 

Orbán Viktória Virág 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem, 

 közösségszervezés 

Pesti Laura 
Budapesti Gazdasági Egyetem,  

turizmus és vendéglátás 

Polgár Csongor 
Budapesti Gazdasági Egyetem,  

média és kommunikáció 

Rábai Dániel Márk 
Budapesti Gazdasági Egyetem,  

média és kommunikáció 

Trunecz-Papp Nicholas Benjamin 
McDaniel College Budapest, 

 politológia 
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TÁBOROK 

Nagyvázsonyi alsós nyári tábor beszámolója 

2022. június 27-én 11 órakor érkeztünk Nagyvázsonyra 45 gyermekkel és 4 pedagógussal. 

Gaálné Juhász Anikó néni, Csonkáné Kiss Mónika néni, Harkai Eszter néni és Pozsonyiné 

Marika néni.  

Miután elfoglaltuk a szobáinkat, kipakoltunk és készültünk a pogácsasütésre, mivel az ebéd 

harmadik fogása - pogácsa búboskemencében sütve – volt. A bableves mellé jól esett a frissel 

sült pogácsa, amelyet a gyerekek gyúrtak, formáztak kerekre vagy éppen szögletesre…, de az 

ízük! Fenséges volt! Ebéd után csendes pihenő következett. A szobák ajtajára elkészültek a  

plakátok, amelyeken a szobában lakók nevei és a szoba elnevezése szerepelt. Erre a lapra írtuk 

fel minden reggel, a szobarend ellenőrzése alkalmával azt is, melyik szoba hány pontot érdemel. 

Délután fehér pólókat batikoltunk kék festékkel Vini nénivel. Csodálatos alkotások születtek: 

galaxisokat, bolygókat, csillagokat és ki tudja hányféle érdekes formát ábrázoltak a pólók. 

Vacsora után átsétáltunk a Szent Ilona 

templomba, amely éppen a szálláshelyünkkel 

szemben volt, és minden este ott tartottuk az 

esti imát. Késő este a csillaglesen előadást 

hallhattunk a csillagok keletkezéséről, a 

bolygók keringéséről, majd felnéztünk az égre, 

hogy szemügyre vegyük a csillagképeket.  

Esténként 10:30-kor volt általában a 

villanyoltás, attól függően, meddig tartottak az 

éjszakai programok. 

Kedden, reggeli után, Pálos túrára (12 km) 

indultunk az erdőn keresztül. Megnéztük a 

pálos-rendi Szent Mihály kolostor romjait, 

amelyet Kinizsi Pál és Magyar Balázs 

alapítottak. A túra végén egy hűs vizű kis 

patakhoz érkeztük, melynek vizével csillapítottuk szomjunkat a nagy melegben. Ebéd után 

nemezelés következett. Gyapjúból színes kis tulipánokat készítettünk.  
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Késő este volt már, amikor a pajtamozi elkezdődött. Az Indul a bakterház című filmet néztük 

meg.  

Szerdán a Kinizsi-várat tekintettük meg, amelyről Ákos bácsi -a vezetőnk -érdekes történeteket 

mesélt. Mivel a gyerekek figyelmesen hallgatták, másnap egy kvíz-játékot állítottunk össze, ki, 

mennyit jegyzett meg a vár történelméből. Majd pontoztuk a gyerekek válaszait. 

Meglepetésünkre a 8 csapatból 5 csapat maximális pontszámot ért el. Már szinte nem volt olyan 

kérdés, amelyre ne tudták volna a helyes választ, így több csapat is első helyezett lett! Késő 

délelőtt papírt festettünk. Egy körbe-körbe forgó üstbe papírt helyeztünk, és a papírra 

különböző színű festékeket csurgattunk. A festék kicsapódott a papíron, és gyönyörű alkotások 

születtek! Ebéd után bőrből szütyőt készítettünk, amelybe apróbb tárgyakat vagy akár pénzt is 

tarthatunk. Este kincskeresésre mentünk a várromokhoz. A sötétben elemlámpákkal kivilágított 

úton jutottunk el a kincslelő helyre. Csokis-nápolyis szeletet lehetett találni a romok között. 

Sajnos egy jó kis zápor megzavarta a kincsvadászatot, hazáig futottunk az eső elől. 

Csütörtökön reggeli után a papírmerítés technikáját sajátítottuk el. Apróra tépkedtünk szalvéta-

vastagságú papírt, majd vízben megáztattuk, szitával alámerítettünk és kinyomkodtuk belőle a 

vizet. Így kaptunk egy papírlapot, amelyre színes szalvétákból nyírtuk és illesztettük rá a mintát. 

Ebéd után Zánkára utaztunk helyközi autóbusz járattal. Nagy meleg volt, jól esett a fürdőzés, a 

hancúrozás... A kora esti órákban tértünk vissza Nagyvázsonyba. Vacsorára dinnye és lekváros 

bukta volt. Olyan jóízűen ették a gyerekek, szinte semmi sem maradt belőle! Este pajta partit 

tartottunk, amely nagy sikert aratott. 22 óráig hangosan szólhatott a zene, a gyerekek táncoltak, 

énekeltek… még a legkisebbek is táncra perdültek! Igazi buli volt! 
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Pénteken reggel 9 óra után begördült Miki bácsi lovaskocsija a szálláshelyünk elé. Először a 20 

lány ült fel a kocsira, ketten pedig a kocsi után befogott lovakon lovagolhattak. 

A lovaglókat az út során folyamatosan cserélgettük, így mindenki, akik fel szeretett volna ülni 

a ló hátára, sorra kerülhetett! Közben a fiúk a tábor területén íjászkodtak. Majd a programok 

végeztével cseréltünk: a fiúk mentek lovaskocsikázni és a lányok maradtak íjászkodni. Az ebéd 

és a csendes pihenő után agyagoztunk. Kis tálkákat, kancsókat, edényeket készítettünk, 

amelyeket a napon meg is szárítottunk. Este a záróprogramot már mindenki izgatottan várta. A 

szobák lakói előző napokban gyakoroltak, készültek erre az utolsó estére. Sok ötletes és 

mulatságos előadást láthattunk, amelyeket az est zárása után díjaztunk is!  

Július 2-án, szombat reggel hazafelé készülődtünk… Mindenki felvette a saját batikolt pólóját, 

és mindannyian egyforma, kék színekben pompázva érkeztünk meg Érdre az iskola elé. 

Programokban gazdag, élménydús, vidám hetet töltöttünk együtt!  

 

Azonban vasárnap reggeltől kezdve égtek a facebook vonalak! Az anyukák idegen fél pár 

zoknikat találtak gyermekük bőröndjében. Volt, aki sárga színű lepedőt vitt és fehéret hozott 

haza, tusfürdők, pólók, fejlámpák kerültek mások bőröndjébe… Találtak, kerestek… 

Szóval, a tábor utáni néhány nap tartogatott még meglepetéseket az anyukáknak is! 

 

  Pozsonyi Béláné (Marika néni), a tábor szervezője 
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Napközis táborok 

1. napközis tábor – 2022. június 20-24. 

Izgatott csapatunk első útja Martonvásárra vezetett. A 60 kisgyerek nagy örömmel szállt 

vonatra, hogy a park árnyas fái alatt élvezze a szünet kezdetét. 

Kedden a gyereksereg a veszprémi állatkert lakóival kötött közelebbi ismeretséget. 

A Szitakötő játszótéren töltöttük a szerda délelőttöt. Ide is vonattal utaztunk.  

Csütörtökön a rendőrség meghívásának tettünk eleget, ahol a nyári szünet veszélyeire és azok 

megelőzésére hívták fel a gyerekek figyelmét. 

S végre eljött a biciklizés napja! Mindenki fegyelmezetten tekerte végig a 10 km-es utat. Akik 

ezen a délelőttön nem kerekeztek, ők a Földrajzi Múzeum parkjában játszottak. A hét 

csúcspontja a vízicsata volt. 

Délutánonként a csendes pihenő után sorversenyek, játékok, kézműveskedés, fagyizás tette 

teljessé a napot. 

A gimisek is szívesen bekapcsolódtak a programokba, köszönjük a segítséget! 

Szülői visszajelzések azt bizonyítják, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat, 

élményekkel gazdagon tértek minden nap haza.  

  Csilla néni, Gitta néni, Kati néni, Kriszti néni, Lilla néni  
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2. Napközis tábor - 2022. július 4-8. 

Hétfő reggel közel 50 gyerekkel vágtunk neki a nyár egyik legmelegebb napjának. Reggeli után 

a játszótér fáinak árnyéka alá menekültünk homokvárat építeni, majd a délutáni csendes pihenő 

után vízibomba csata vette kezdetét, mindenki legnagyobb örömére. 

Kedden busszal ellátogattunk a szigethalmi vadasparkba. Mindenki megtalálta a számára 

legkedvesebb állatot, de úgy érzem a csoport kedvence, ahol mindenki hosszú perceket töltött 

a szurikáta lett. Hazafele hatalmas esőben kellett a buszig sétáltunk, igazán emlékezetes 

pillanatok maradtak.  

Szerdán a Velencei-tóra kirándultunk. A táborhely kijelölése után kezdetét vette a fürdőzés. 

Sajnos a tó vize nagyon sekély volt, úszógumira nem volt szükség, viszont annál szebb 

homokvárak épültek 

a part szélén.  

Ebéd után egy jól 

megérdemelt fagyi 

és pihenő 

következett. 

Csütörtökön a 

százhalombattai 

strandra mentünk a gyerekekkel, ahol sok medence és csúszda várt ránk egész nap. Az idő kissé 

hűvösebb volt, mint előző nap, de a strand 32 fokos medencéje mindenki nagy kedvence volt. 

Pénteken reggel a Földrajzi Múzeum kertjében csapatokra osztottuk a gyerekeket és kezdetét 

vette a számháború. Jó volt látni, hogy 

akik még hétfőn nem ismerték egymást, 

negyedikes és elsős, egymásra találva, 

egy csapatként versenyzett a 

győzelemért.  

Köszönjük szépen a gyerekeknek ezt az 

izgalmas hetet, remélem jövőre is 

találkozunk! 

  Szidi néni, Kitti néni, Zsuzsa néni és Misa bácsi 
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Német tábor 

Három év kényszerű szünet után 2022. július 10. és 15. között ismét megvalósítottuk az 

ausztriai német tábort. 25 felső tagozatos diákkal töltöttünk hat különleges napot Karintiában. 

Szállásunk az Außerfragant nevű kis település egyik alpesi panziójában volt, ahol 4-5 ágyas 

szobákban szállásoltak el bennünket. Minden nap bőséges reggelit és finom, meleg vacsorát 

kaptunk, valamint reggelente magunk csomagoltuk a szendvicseinket.  

Délelőttönként diákjaink német órákon vettek részt, ezt követően került sor a különböző 

programokra, kirándulásokra.  

Legkülönlegesebb talán a hatalmas, 2500-3000 méter magasságú 

hegyek látványa volt, illetve miután felvonókkal feljutottunk 

oda, az elénk táruló látvány, a gyönyörű kilátás az előttünk 

elterülő tájra. Gleccseren hógolyóztunk, szurdokokban 

túráztunk, és közben hegyi patakok, vízesések mellett haladtunk 

el. Ezen kívül ellátogattunk egy vadasparkba, ahol a helyi vadon 

élő állatokat láthattuk. Elmentünk Landskron várába is, ahol megnéztünk egy ismeretterjesztő 

bemutatót különböző ragadozó madarakról, sasokról és sólymokról. A vár közelében a 

szabadban élnek a makákó majmok egy több hektáros elkerített 

területen. Egy állatgondozó kíséretében bementünk közéjük, és sok 

érdekes információt hallottunk róluk.  

Volt ezen kívül bobozás, kalandparkszerű ügyességi játszótér, 

hajózás az Ossiachersee-n, látogatás a Minimundus-ban illetve egy 

ásványkiállításon, esténként a szálláson kártya- és társasjáték, 

valamint sok-sok beszélgetés és nevetés. 

Összegezve a hat nap eseményeit elmondhatjuk, hogy csodaszép helyeken jártunk és számos 

felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. 

  

 

 

 

 

 

  Kőhalmi Orsolya tanárnő  
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II. Marianum zarándoktábor 

2022. június 29. és július 5. között tartottuk meg a II. Marianum zarándoktáborunkat. 

 Az idén Márianosztra és Mátraverebély-Szentkút 

közötti útvonalat jártuk végig. A zarándoklatunk 

vezérfonalát Assisi Szent Ferenc élete mutatta 

számunkra. Közben megismerkedhettünk a pálos 

és a ferences rend életével is. A napi témáink a 

meghívás, a szabadság és szabadulás, teremtés, 

dicséret és hála, a kincsem és kordám, a 

közösség, a bátorság és a Vesd az Úrra a 

gondodat voltak.  Az utunk során ezeket a 

témákat elmélkedtük végig egyéni és csoportos 

formában.  Természetesen a napjainkból nem 

hiányoztak az imák sem. Mindennap mondtunk 

zsolozsmát, rózsafüzért, minden templomban 

megálltunk imádkozni, és Ferenc atyának 

köszönhetően mindennap részt vehettünk 

szentmisén.  Az alkalmainkat sok-sok énekkel 

tettük szebbé Attila bácsi vezetésével. Az utunk 

végén hálát mondtunk az Istennek, hogy ismét egy nagyon szép lelki alkalmon tudtunk részt 

venni. Köszönjük szépen mindenkinek, szüleinknek, iskolánknak, hogy itt lehettünk.  

  A zarándoktábor résztvevői 
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Cserkésztábor 

8 őrs és nagyjából 30 cserkész vett részt az 1006. számú Marianum Cserkészcsapat idei, 2022-

es táborában, ami hivatalosan július 11-én, hétfőn kezdődött és Kisvaszaron került 

megrendezésre. A csapat egy része már korábban lent volt a helyszínen, hogy a legfontosabb 

előkészületeket megtegyék. A péntektől vasárnapig tartó előtábor a vezetőség tagjainak 

pakolással és építkezéssel telt. Itt egy cserkésztábor nélkülözhetetlen építményei készültek el. 

Úgy mint a szer-, a GH- és a közösségi sátor illetve a latrina.  

Az idei tábor nemcsak időtartam tekintetében - néhányunknak meglehetősen hosszú, 13 napos 

volt - tért el az eddigiektől, hanem a táborparancsnok személyében is. Ugyanis ebben az évben 

Csurgay Kristóf kapta meg ezt a tisztséget. Míg néhány cserkész pénteken, addig a többiek 

hétfőn foglalták el helyüket a táborban. Számukra az első nap nagyrészt utazással és a sátrak 

felállításával telt.  

Korán reggel indultak az érdi vasútállomásról és délután kettő fele érkeztek meg a "mocsárba". 

Merthogy nincsen cserkésztábor keretmese nélkül. 2022-ben Shrek, Fiona és a többi varázslény 

állította kihívások sora elé a táborozókat. De ők voltak azok is, akik a tábortüzek alatt 

szórakozást nyújtottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hétfő délután, mielőtt mindenki 

belevetette volna magát a tábor építésébe, számháborúztunk egyet. Este, a zászló le- és 

felvonása után következett az első tábortűz, amely a tűzgyújtási tilalomra való tekintettel 

mécsesekből lett összeállítva. Aznap este Fiona és Shrek párosának produkciója csempészett 

egy kis meleget mindenki szívébe. Utazás volt az eszkimók birodalmától a perzselő Afrikáig.  

Másnap megkezdődtek az építkezések. Ki kukát eszkábált, ki az őrsi körzetét csinosítgatta, ki 

pedig épp derítőt, latrinát vagy szikkasztót ásott. Volt munka bőven. Mégis maradt idő minden 

nap egy kis mókára, például métára vagy éppen zászlómegszerzős játékra. Egyik nap például 

kis sárkányokat gyártottunk, míg máskor közös őrsi feladat volt egy paprikás krumpli főzése. 

Minden őrs a maga különleges módján készítette el ezt a cserkésztáborban kihagyhatatlan ételt. 

Kinek lédúsabb, kinek pikánsabb, fűszeresebb lett az ebédje.  

Péntek délelőtt a kisebbek kirándulni, a nagyobbak portyázni indultak. A táborban maradt két 

cserkész, Csury és Eszti sem tétlenkedtek. Befejezték a konyha építését, ami minden eddigit 

felülmúlt nagyságában és szépségében. A kiscserkészek még aznap, az idősebbek szombaton 

érkeztek vissza a táborhelyre.  
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A cserkésztábor csúcspontja, ami egyben Pinokkió születésnapja is volt, vasárnapra esett. A 

reggel misével indult, majd egy újabb őrsi főzésre került sor. Az elkészült gulyáslevesek ízéhez 

nemcsak a gyerekek, hanem a szülők kitartó, aktív munkája is hozzájárult. Nap végén sokaktól 

elbúcsúztuk, ők hazamentek a szülőkkel. Tizenhárman maradtunk ott, és fejeztük be három 

nappal később, szerdán a tábort. Szedtük a sátorfánkat… 

Az idei táborból sok tanulság levonható. Nem egy probléma adódott ezalatt az egy hét, illetve 

13 nap alatt. De mind azon fáradozunk, hogy a hibákból tanuljunk, és jövőre még egy kicsit 

jobbá tehessük a cserkésztábort.  

Köszönjük azoknak a munkáját, akik szervezték ezt a tábort és/vagy őrsöt vezettek. De 

köszönjük a gyerekeknek is, hogy volt kinek csinálni, és a szülőknek, akik nemcsak 

anyagiakban voltak jelen, hanem a szülői napon lelkesedésükkel és gasztronómiai tudásukkal 

segítették a gulyáskészítést.  

Tante mille grazie!  

 

  1006. sz. Marianum cserkészcsapat  
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Vizivándortábor 

Az idei vízivándor táborunkat a csodálatos Szigetközbe szerveztük. Hét nagyon szép napot 

töltöttünk ezen a természeti szépségekben gazdag, a Duna mellékágai által tagolt területen. A 

táborunkról folyamatosan készítettünk beszámolókat, amelyeket egy blog bejegyzésben tettünk 

közzé.  

A tábor első napja nagy részben utazással telt. Az első táborhelyünk Dunaszigeten volt. A 

megérkezésünk után egy gyors berendezkedést követően már kenuba is pattantunk. Az első 

napi kenutúránk után megismerkedtünk a helyi fiatalokkal, akikkel egy sportszerű és 

színvonalas focimérkőzést játszottunk, amit természetesen megnyertünk.  

A táborunk második napján indultunk az 

első hosszabb evezésünkre. A bőséges 

reggelink után egy kicsit sétálnunk kellett 

a Kisvesszősi kenus kikötőig, ahonnan 

indult a túránk. A vízre szállás után egy 

rövid oktatást kaptunk a hajók 

irányításával kapcsolatban.  

A nap folyamán kisebb-nagyobb ágakon 

haladtunk. A szűkebb helyeken nagyon 

ügyesen kellett kormányozni, hogy ne ütközzünk össze. Szerencsére kormányosaink állták a 

sarat.  

Túránkat a Kisvesszősi ágon nyitottuk, majd megálltunk a Gumi-gátnál és megnéztük a 

Denkpáli hallépcsőt. Sajnos halakat nem láttunk a lépcsőbe épített "ablakban". Aztán visszafelé 

indultunk a Barkási és a Disznósi-ágat érintve értünk vissza. A monoton evezést a csodálatos 

vízi világ tette élvezetessé. A vezetőnktől egy csomó új ismeretet tudtunk meg. Természetesen 

a nap végi játék ma sem maradhatott el. 

A vízi táborunk harmadik napjára ébredtünk. Mivel viszonylag lazább program várt ránk, 

tovább pihenhettünk reggel. Sokat segített ebben, hogy tegnap már összepakoltunk, mivel ma 

táborhelyet is váltottunk. A reggeli után elköszöntünk Dunaszigettől és Kisbodak felé vettük az 

irányt. A csomagjainkat Ottó bácsiék szállították tovább, így nagyon kényelmesen elfértünk a 

hajóinkban. 
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Sajnos az időjárás ma sem volt kegyes hozzánk. Igaz sütött a nap, de rettenetes erős szél fújt. 

Ebben is volt szerencsénk, mert egész nap hátszelünk volt, plusz folyásirányba kellett 

eveznünk. Így gyorsan tudtunk haladni. 

Az utunkat egy átemelés és két bukó nehezítette. Minden akadályt sikerrel vettünk. Egy pár óra 

alatt át is értünk Kisbodakra. Próbáltunk fürdésre alkalmas helyet keresni, de az utóbbi napok 

hűvössebb napjai alaposan lehűtötték a vizet, így maradt a nap végi kellemes melegvizes 

tusolás... 

A korai érkezés miatt délután jutott idő egy kis közös játékra is. A fiúk és a lányok röplabdáztak, 

aminek a tétje jégkrém volt. A fiúk magabiztos játékkal nyertek, de a lányoknak is voltak szép 

pillanatai! 

A vacsora után indult a kártyaparti, sok nevetéssel, mókával. Jókedvűem, de didergően 

vonultunk vissza sátrainkba. 

A következő napunkon már vártuk az evezést, mert István bácsiék beígérték, hogy mi 

dönthetjük el a hajók összetételét. Kisbodak 

környéki ágakat barangoltuk be. Kicsit féltünk, 

mert tegnap és éjszaka komoly szél fújt, az 

előre jelzés a nappalra is ezt jelezte. Amikor 

kifutottunk a vízre, ezt is tapasztaltuk, de 

beérve a szűk, keskeny mellékágakba, egy 

csoda várt bennünket, szélcsenddel, 

napsütéssel. Nagyon kényelmes tempóval 

haladtunk. Ráértünk megcsodálni az élővilágot, a partmenti fűzeseket, nyárasokat, a tarka vízi 

növényzetet, a szép sárga virágú vízitököt. Találkoztunk vörösgémmel, nutriával, hattyú 

családdal. A megállókban megpihentünk, és megettük a magunkkal hozott elemózsiát. 

Visszaúton egy evezős versenyt is rendeztünk, amit az egyik fiú hajó nyert! 

A nagyon szép napot egy közös főzőcskézéssel zártuk. A lányok palacsintát sütöttek Adri néni 

vezetésével, a fiúk paprikás krumplit főztek bográcsban. Nagyon jól esett a saját főztünk. 

Ma elbúcsúztunk Kisbodaktól. Egy korai reggeli után utunkat Ásványráró irányába vettük. A 

tegnapi naphoz képest annyit változott a hajóink összetétele, hogy tanáraink, és a túravezetőnk 

osztotta a csapatot a hajókba. Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, mert az előre jelzések 

ellenére gyenge szélben és napsütésben indultunk.  

Utunk igen kalandosra sikerült. Többszöri átemelések, majd eső tette izgalmassá a tovább 

haladásunkat. Az első átemelésünk után értünk ki a Nagydunára. Szép napsütésben, kényelmes 



67 

 

tempóban haladtunk. Útközben megnéztük a Dunaremetei (nem működő) kompházat, majd Bős 

előtt elhagytuk a főágat, és beeveztünk egy keskeny öbölbe, ami úgy indult, hogy csak 

nézelődni, és egyet enni állunk meg. Aztán nem így alakult... 

A vezetőnk az öböl végén talált egy kis vízfolyást, amelyet gyalogosan térképezett fel. Amikor 

visszaért, akkor felvetette, hogy a kis éren keresztül el tudunk jutni a töltésig, majd azon átkelve 

bejutunk az ártérbe. Ehhez 

viszont kell egy kis 

kalandvágy. Ekkor a csapat 

két részre szakadt, a 

kalandvágyók, és a nem 

kalandvágyók.  

A döntés, a kalandvágyók 

mellett szólt. Egy hódváron 

kellett elsőként átkelnünk, 

majd a másodikon is. Ki 

gyalog, ki a hajóban ülve, de 

haladtunk előre. 

A gáthoz érve egy hegyet láttunk magunk előtt, de visszaút nem volt. Át keltünk a "hegyen" 

is... 

Az ártérbe érve már sima útnak nézett ki a további szakasz, viszont el kezdett esni az eső. Hát 

csak ez kellett nekünk! De ezt is túl éltük, és egy újabb emelés után megérkeztünk 

Ásványráróra. Kicsit elcsigázva, de jókedvűen érkeztünk a kempingbe, és foglaltuk el a 

sátrainkat. A délután sok-sok játékkal mókával tellett (fociztunk, röpiztünk, csócsóztunk, 

billiárdoztunk, kártyáztunk). A vacsora nagyon jó volt, amely utána tovább folyt a játék. 
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Ma volt az utolsó vízen töltött napunk. Sajnos ma sem ébredtünk jó időre. Az éjszaka 

borzasztóan hideg volt, így a csapat 

fáradtan, dideregve érkezett a 

reggelihez. A reggeli után borongós 

időben indultunk. Hogy feldobják a 

kedvünket a tanáraink, engedték a 

szabad hajóválasztást. Ez azonnal 

feldobta a csapat hangulatát. Egy 

rövid, 1-2 órás kenutúrát tettünk 

meg, mialatt akinek kedve volt 

kipróbálhatta a kenu irányítását is. A 

kezdeti borongós időt a napsütés 

törte meg, így a nap második felére már egész vízitáborossá vált az idő. A turánk során 

megnéztük az Árvai gátat, majd eleveztünk az Ásványi fenékküszöb és hallépcsőig. Főként ez 

az utolsó helyszín volt látványos, mert ott igazán megtapasztalhattuk a víz igazi erejét. 

Visszafelé a Béka-éren jöttünk, ahol viszont a gazdag vízi világot csodálhattuk meg. Láttunk 

kormoránt, szürke és vörös gémet, hattyút, kis és nagy kócsagokat is. Nagyon szép utunk volt.  

A nap további részében a táborhelyünkön voltunk, és játszottunk. Időközben újabb csoport is 

érkezett a táborba, így röplabdában velük is megmérettük magunkat. 

Sajnos este már el kellett kezdenünk az összepakolást a holnapi indulásunkhoz.  

A táborunk utolsó napjára már csak a hazautazás maradt. Mivel csak délután indultunk, ezért 

még maradt időnk délelőtt egy kis játékra. Jókat billiárdoztunk, kártyáztunk, csócsóztunk. 

Elköszöntünk a vendéglátóinktól és elindultunk. Szerencsére meg tudtuk oldani a 

csomagszállításunkat, így Győrig nagyon 

kényelmesen utaztunk a busszal. A vonaton nagy 

volt a zsúfoltság, de a jó emlékeinkben 

elmerülve beszélgetve gyorsan eltellett a 

hazafelé tartó út. 

Mindenki nagyon jól érezte magát ebben a pár 

napban, el is határoztuk, hogy jövőre is eljövünk 

erre a csodálatos, vadregényes helyre. 

  A vizivándorok 
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AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK NÉVSORA  

A 2021 – 2022. TANÉVBEN 

 

Takácsné Tóth Noémi 

 igazgató 

Hajdu Ferenc 

 püspöki biztos 

Tóbiásné Gyimesi Anita Szabó István 

igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

Vargáné Ruzsa Mária 

 gazdasági vezető 

 

Pedagógusok: 

1. Auer Tamás László 

2. Barota Margit  

3. Bihi Zsuzsanna  

4. Bognár Edit 

5. Bognár-Szamosi Erika 

6. Bretusné Baráth Lilla Éva 

7. Csonkáné Kiss Mónika 

8. Dornbach Katalin 

9. Farkas László Frigyesné 

10. Farkas Zsófia 

11. Feczkó Andrásné 

12. Fülöp Szidónia Zsófia 

13. Fülöp-Pusztai Pupos Miklós 

14. Gaálné Juhász Anikó 

15. Gyarmati Zsoltné 

16. Harkai Istvánné 

17. Kissné Katona Ágnes Erzsébet 

18. Kossuth-Kyparissi Vassiliki 

19. Krasznai Brigitta Melinda 

20. Kunsági-Nehlich Zita 

21. Muskovits Zoltánné  

22. Nádasyné Poszmik Judit 

23. Némethné Annus Krsztina 

24. Pintér Krisztina 

25. Pozsonyi Béláné 

26. Pusztai-Szép Hajnalka

 
 

27. Ráczné Kornseé Kitti Rita 

28. Reményi Lászlóné Somlai Judit 

29. Sebestyén-Országh Lilla 

30. Simon Katalin 

31. Speri Krisztina 

32. Szabóné Puzsier Katalin 

33. Szépfalvi Attila 

34. Weil Adrienn Dorina 

35. Zsákai Dávid 

36. Zsók Csilla 

Részállású pedagógusok: 

1. Beleznai Ildikó 

2. Fucskó Andrásné 

3. Halmágyi Judit 

4. Hollóy Júlia Olga 

5. Kőhalmi Orsolya 

6. Lakatosné Vitéz Katalin 

7. Matafán Ibolya 

8. Dr. Molnárné Lizicska Mária 

9. Nagy-Kanászné Jávori Mária 

10. Rimóczi Györgyi   

11. Végh Eszter 

Óraadó: 

Gyimesi László 

Iskolapszichológus: 

Schnaider Orsolya 
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Technikai dolgozók: 

1. Amota Tiborné 

2. Auerné Hakkel Eszter 

3. Bacskainé Nyerges Zsuzsanna 

4. Bánfay Mónika 

5. Bócsa Józsefné 

6. Juhász Eszter 

7. Karsainé Horváth Erika  

8. Kolter Krisztina 

9. Lele Józsefné 

10.Mészáros Krisztina 

11.Pfeifer-Nagy Ágnes  

12.Ribárik Renáta 

13.Vajdics Imre 

14.Vajdicsné Engler An  drea Júlia

 

 

Részállású technikai dolgozók: 

1. Fedinecz Pál 

2. Grozdics Zoltán 

3. Horváth Regina 

4. Marofka Ágoston Pálné 

5. Oláh Károlyné 

6. Oroszi Jánosné 

7. Takácsné Elek Edit
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OSZTÁLYOK NÉVSORA 

1.a 

Osztályfőnök: Némethné Annus Krisztina 

Napközis nevelő: Fülöp Szidónia Zsófia 

 

1. Bellák Zsófia 

2. Bíró Lilien 

3. Csákány-Csáfordi Lea 

4. Emődy Gabriella 

5. Fedinecz Sándor 

6. Frank Vilmos 

7. Füleki Dávid 

8. Góman Amira Zselyke 

9. Gurubi Kolos 

10. Gurubi Luca 

11. Harmati Ábel 

12. Lakner József 

13. Lintner Ádám 

14. Lohner Franciska 

15. Merényi Emma Eliána 

16. Molnár Kornél 

17. Németh Lili Róza 

18. Németi Izabella 

19. Orosz Dóra 

20. Pálfi Barnabás 

21. Rihó Natasa Dorina 

22. Szijjártó Barna 

23. Tóbiás Lívia 

24. Vörös Bianka Alíz 

25. Vörös Johanna Borka
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1.b 

Osztályfőnök: Bretusné Baráth Lilla Éva 

Napközis nevelő: Ráczné Kornseé Kitti Rita 

 

1. Cserni Dániel Péter 

2. Csirke Boróka Beatrix 

3. Dakó Tamás 

4. Dóczy Rebeka 

5. Dohanek Dóra Lili 

6. Gerhát Kamilla 

7. Hegel Anna Judit 

8. Horváth Dóra Zsófia 

9. Juhász Ilona 

10. Kárai Szilárd 

11. Kári László 

12. Ketskeméty Enna 

13. Lukács Marcel Ármin 

14. Mischinger Johanna Katalin 

15. Mucsi Panka 

16. Móritz Zengő Éva 

17. Muskovics Mihály 

18. Nagy Nóri 

19. Orosz Patrícia Mariann 

20. Palicz Fanni 

21. Perjámosi Tamás 

22. Szabó Kamilla 

23. Szabó-Somlai Adrienn 

24. Széphalmi Tamás 

25. Takács Ákos Zsombor 
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2.a 

Osztályfőnök: Pozsonyi Béláné 

Napközis nevelő: Sebestyén-Országh Lilla 

 

1. André Nimród 

2. Bács Hanna Panna 

3. Badics Dorka 

4. Bojté Kristóf 

5. Dombai Vince 

6. Domokos Ádám 

7. Domokos Olívia 

8. Dudás Vilmos 

9. Gellért Zoltán 

10. Havasi Ádám 

11. Heiger Valter 

12. Hesz Sára Lujza 

13. Horváth Eszter 

14. Horváth Helka 

15. Iring Balázs András 

16. Kádár András József 

17. Kerekes Botond Eduárdó 

18. Mészáros Dávid 

19. Mohácsik Luca 

20. Négele Vilmos 

21. Petrás Marcell 

22. Polocz Panna 

23. Putz Nándor 

24. Rácz Vince 

25. Szaniszló Anna 

26. Szilágyi Liza Viktória 

27. Tóth Panna 

28. Vörös Balázs Márton 

29. Vörös Bertalan Márk 
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2.b 

Osztályfőnök: Fülöp-Pusztai Pupos Miklós 

Napközis nevelő: Harkai Istvánné 

 

1. Auer Balázs 

2. Bartalis Hanga Borbála 

3. Bartha Emőd 

4. Bőcs Áron 

5. Csikós Árpád 

6. Dávid Lenke 

7. Gárdos Attila 

8. Gerencsér Kolos 

9. Kosztolányi Miksa 

10. Kovács Gábor 

11. Kulik Regina 

12. Kunfalvi Zsuzsanna 

13. Kunsági Annabella 

14. Légrádi Lara Dominika 

15. Molnár Beatrix Gréta 

16. Molnár Tamara 

17. Nagy Balázs 

18. Nyárs Mira Viktória 

19. Pál Dóra 

20. Perjámosi Gergely Sándor 

21. Sasvári Bernadett 

22. Szabó Sándor 

23. Takács Gergely György 

24. Teleki Balázs 

25. Tóth Emánuel Péter 

26. Vakulya Botond 

27. Varga Máté 

28. Zápori-Regenhart Bertalan 
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3.a 

osztályfőnök: Tóbiásné Gyimesi Anita 

napközis nevelő: Farkas László Frigyesné 

 

1. Badacsonyi Gergely 

2. Bánfi Anett 

3. Bojszkó Tímea 

4. Domak Zsófia Amira 

5. Domokos Botond 

6. Domokos Márton 

7. Emődy Nándor 

8. Fábián Lara 

9. Fehér Szófia Dalma 

10. Fischer Eszter Norina 

11. Györe József Márton 

12. Harmati Róza 

13. Káger Rebeka 

14. Kiss Gergely 

15. Kovácsovics Gellért 

16. Malakhaltseva Lana Maria  

17. Nagy Csenge  

18. Paróczai Rozália 

19. Paulik Ádám 

20. Pfeiffer Ágoston 

21. Schieder Dávid 

22. Stöckler Petra 

23. Székely Izabella 

24. Tortora Lorna Edit 

25. Varga Dorottya 

26. Varga Viktória Veronika 

27. Veres Marcell Dániel 

28. Viszti Aisa 
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3.b 

osztályfőnök: Barota Margit 

napközis nevelő: Bihi Zsuzsanna 

 

1. Andrássy Netti Dorina 

2. Bakonyi Benett Noel 

3. Balogh Flóra 

4. Bánkuti Zalán Ákos 

5. Bartalis Zalán 

6. Bellák Botond 

7. Csikós Kende 

8. Csopaki-Pólus Sarolta 

9. Dakó Máté Domokos 

10. Derda Zsombor Vajk  

11. Domokos Boglárka 

12. Elek Bercel 

13. Erdős Dorina 

14. Farkas Dávid 

15. Janus Tamás 

16. Kovács Anna 

17. Kovács Réka 

18. Körtvélyessy-Ignácz Mirjam Maja 

19. Mészáros Titanilla 

20. Móritz Bátor Tibor 

21. Németi Sára 

22. Nieberl András 

23. Pfeiffer Csanád 

24. Pikáli Fruzsina Lilla 

25. Rajcsányi Márton 

26. Szikra Dániel 

27. Tényi Ádám 

28. Vincze Szabolcs Bulcsú 

29. Wolf Johanna 
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4.a 

osztályfőnök: Zsók Csilla Laura 

napközis nevelő: Gaálné Juhász Anikó 

 

1. Badics Tamás 

2. Bar Nina Alexandra 

3. Bartha Noémi 

4. Bolvári Bianka 

5. Csonka Hanna 

6. Csurgay Róza Katalin 

7. Dombai Rita 

8. Dudás Zsigmond 

9. Farkas Bendegúz 

10. Fazekas Petra 

11. Gelencsér Emma Mária 

12. Gibizer Miklós Márk 

13. Halmágyi Zsombor 

14. Hermann Noémi 

15. Horváth Barnabás Hunor 

16. Horváth Kinga Judit 

17. Horváth Simon 

18. Korcsog Janka Jázmin 

19. Lakner Anna 

20. Nyutali Márk 

21. Paróczai Borbála 

22. Pőtyő Tamás Csongor 

23. Rihó Zoé Anna 

24. Szabó Gellért 

25. Szabó Nándor 

26. Tormássy Endre 

27. Tóth Kamilla Léna 

28. Tóth László Balázs 

29. Weil Adél Virág 

  



78 

 

4.b 

osztályfőnök: Szabóné Puzsier Katalin 

napközis nevelő: Gyarmati Zsoltné 

 

1. André Boglárka 

2. Árvay Lujza Petra 

3. Badacsonyi Virág Veronika 

4. Bar Petra Melinda 

5. Czinke Botond 

6. Dénes Zoltán 

7. Erős Panka 

8. Fábián Gréta 

9. Gergely Márton 

10. Hadar Lili Mária 

11. Horváth Áron 

12. Juhász Fanni 

13. Király Kolos 

14. Kovács Lili 

15. Kozma Attila 

16. Kőszegi Kevin 

17. Kulik Zsolt 

18. Nyári Emese Anita 

19. Palicz Milán 

20. Perlaki Márk 

21. Póka Bendegúz István 

22. Simon Domonkos Örs 

23. Szabó Angéla 

24. Szidonya Zalán 

25. Takács Attila Dominik 

26. Tóth Enikő 

27. Vincze Bianka Klaudia 

28. Zápori-Regenhart Vilmos 
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5.a 

osztályfőnök: Farkas Zsófia 

 

1. Apa Bernadett 

2. Apostol Csongor 

3. Balogh Nóra 

4. Domos Eszter 

5. Ecker-Szabó Bella Valentina 

6. Elek Bálint 

7. Fodor Martin Alexander 

8. Gál Stefánia 

9. Gerencsér Zalán 

10. Györe Bence 

11. Horváth Miron 

12. Kárpáti-Illés Márk 

13. Kőhalmi Dávid 

14. Lakner Rebeka 

15. Molnár Miklós András 

16. Nagy Dalma 

17. Nagy Dorka 

18. Pataki Déva 

19. Sipos Réka Zsuzsanna 

20. Szabó Nóra 

21. Szabó-Balczer Roland 

22. Szikra Anna 

23. Tényi Gergő 

24. Tormássy Anna 

25. Tóth Sámuel Ábel 

26. Varjas Laura Petra 
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5.b 

osztályfőnök: Dr. Molnárné Lizicska Mária 

 
1. Adolf Bence 

2. Auer Anna 

3. Badacsonyi Barnabás 

4. Bakó Blanka 

5. Balogh Abigél 

6. Balogh Elizabeth Mária 

7. Bartha Emília 

8. Bőcs Ádám 

9. Csomor Kata 

10. Dávid Veronika 

11. Goszpodinov Zsombor 

12. Harkai András Jakab 

13. Kovács Bálint 

14. Kovácsovics Zétény 

15. László Ádám 

16. Megyeri Lili Kata 

17. Nagy Máté 

18. Pál Petra 

19. Paulik Nóra Regina 

20. Póth Ádám 

21. Sasvári Erzsébet 

22. Sike Sarolta 

23. Südi Norina 

24. Szeder Benedek 

25. Szkenderovics Léna Alíz 

26. Tényi Ákos 

27. Újhelyi Máté 

28. Vigh Borbála 
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6.a 

osztályfőnök: Bognár-Szamosi Erika 

 

1. Csonka Blanka 

2. Fabinyi Huba 

3. Fodróczy Blanka 

4. Gévai Panni 

5. Havasi Donát 

6. Horváth Balázs Áron 

7. Károly Szille 

8. Király Lilla 

9. Kun Benedek 

10. Molnár-Moustafa Amina 

11. Nogula Boglárka 

12. Pacsuta Luca Dóra 

13. Palaga Gergő 

14. Pataki Boldizsár 

15. Pintér Gábor Vilmos 

16. Putz Dóra 

17. Szabó Andor 

18. Szabó Kíra 

19. Szijártó Mihály Antal 

20. Szilágyi Hanna Sára 

21. Szopkó Dóra 

22. Tircsi Boglárka 

23. Totok Barnabás Péter 

24. Weil Bianka Kinga 
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6.b 

osztályfőnök: Weil Adrienn Dorina 

 

1. Bakonyi Zoé Szonja 

2. Bánkuti Gergely András 

3. Barta Fruzsina Nóra 

4. Csősz Boglárka 

5. Damsits Ádám 

6. Dávid Eliza 

7. Dóczy Ferenc 

8. Fehér Zsófia 

9. Gergely Albert 

10. Gutermuth Bálint 

11. Horváth Botond 

12. Horváth Csilla Dóra 

13. Kaáli Szonja 

14. Király Emese 

15. Kovács Villő Veronika 

16. Kőszegi Nikoletta 

17. Kunfalvi Júlia 

18. Lődi Boglárka 

19. Lukács Dominik 

20. Márton Letti 

21. Miklós Ramóna 

22. Molnár Luca 

23. Nyári Anna 

24. Pitter Klára Anna 

25. Sasvári Borbála Julianna 

26. Simon Mátyás Botond 

27. Szloszjár Lilla Róza 

28. Varga Dorina Alexa 

29. Wolf Ágoston 
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6.c 

osztályfőnök: Szabó István 

 

1. Bánfi Máté 

2. Bartalis Hunor 

3. Bócsa Liliána 

4. Bojszkó Bence 

5. Cser Szonja 

6. Fehér Máté 

7. Fejtli Bence Krisztián 

8. Frank Borisz 

9. Gál Botond 

10. László Viktória 

11. Lovász Zoltán 

12. Mátyási Roland Gábor 

13. Pfaff Lilien Gréta 

14. Pőtyő Miklós Csaba 

15. Princzing Botond Attila 

16. Rácz Bálint 

17. Rácz Noémi 

18. Stöckler Dorka 

19. Szamosközi Koppány 

20. Szikra Rita 

21. Varga Petra 

22. Varga Tímea Lilla
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7.a  

osztályfőnök: Dornbach Katalin 

 

1. Bajnóczky Dóra Noémi 

2. Bobák Milán Barna  

3. Gellért Regina 

4. Grancsai Márton Antal 

5. Halmágyi Csenge 

6. Harkai Anna Mária 

7. Heiger Zalán 

8. Hell Domonkos 

9. Kalmár Kitti 

10. Merkert Ferenc 

11. Nagy Borbála 

12. Németi Péter 

13. Palaga Szonja 

14. Papp Balázs Benedek 

15. Pataki Zselyke 

16. Pesti Flóra Viktória 

17. Pup Jázmin Zsuzsa 

18. Sipos Emese 

19. Szijjártó Balázs 

20. Tóth Regina 

21. Vörös Ábel Bendegúz 

22. Vörös Boglárka Sára 
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7.b 

osztályfőnök: Kunsági-Nehlich Zita 

 

1. Andrásfalvy Angéla Mária 

2. André Dorottya 

3. André Nándor 

4. Bakó Bálint 

5. Bakos Lilla Mária 

6. Bretus Zétény 

7. Dénes Emília 

8. Enzsöl Ervin Ede 

9. Farkas Milán 

10. Fekete Milán 

11. Gyimesi Júlia Lynne 

12. Juhász Balázs 

13. Kalavé Tibor 

14. Kovács Bertold 

15. Kovács Maja Katalin 

16. László Lázár 

17. Molnár Márton 

18. Póka Liliána 

19. Polyecskó-Musa Emma 

20. Sasvári Áron 

21. Sike Emőke 

22. Sükösd Áron 

23. Széphalmi Ákos 

24. Tóth-Móricz Zsófia 

25. Trippon Vivien Barbara 

26. Trizna Zsolt Alexander 

27. Ungvári Zsombor Imre 
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8.a 

osztályfőnök: Muskovits Zoltánné 

 

1. Batu Borka Hanna  

2. Fekete Bianka Klarissza  

3. Havasi Benjámin 

4. Horváth Bercel  

5. Horváth Lóránd Endre 

6. Kiss-Móger Magdolna 

7. Konkoly Boglárka  

8. Kovács Jolán Bíborka 

9. Kun Marcell 

10. Lorx Dóra 

11. Mezei-Derczeni Hunor 

12. Pataki Zalán 

13. Pintér Eszter 

14. Régenhart Ádám Bendegúz 

15. Sipos Eszter Kinga 

16. Sipos Zita Panka 

17. Szabó Zita 

18. Szopkó Lívia 

19. Sztanu Petra 

20. Varga Dorottya Daniéla 

21. Wolf Júlia 

22. Zsupanek-Osváth Attila 
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8.b 

osztályfőnök: Pintér Krisztina 

 

1. Adolf Boglárka Vivien 

2. Auer Sára 

3. Béres Gergely 

4. Bojté Viola 

5. Csincsák Laura Panna 

6. Csonka Liliána 

7. Csurgay Melinda Erzsébet 

8. Dávid Benedek 

9. Estók Norina 

10. Gere Laura 

11. Hesz Diána Leila 

12. Hónig Bernadett Amira 

13. Horváth Ábel 

 

 

14. Horváth Panna 

15. Kálnai Bendegúz 

16. Konráth Ábel 

17. Kovács Levente 

18. Maki Barbara Henrietta 

19. Mohácsi Panna 

20. Nagy Csenge Anna 

21. Nyárs Miklós Mátyás 

22. Tóth Benjamin Valér 

23. Újhelyi Fanni 

24. Varga Alexandra 

25. Zahorszki Lívia Lotti 

26.Zápori-Regenhart Katalin 
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9.a 

osztályfőnök: Bognár Edit 

 

1. Bálint Viktória Erzsébet 

2. Bazsó György Gergely 

3. Bócsa Bianka 

4. Gutermuth Henrik Olivér 

5. Horváth Ákos Benedek 

6. Horváth András Csaba 

7. Ille Zsófia 

8. Juhász Csaba Norbert 

9. Kapitány Boglárka 

10. Kiss Laura 

11. Konráth Gábor 

12. Kozma Lili 

13. Kunfalvi Sámuel 

14. Majer Péter 

15. Mester Ákos Bence 

16. Mészáros Levente 

17. Nagy Fanni 

18. Nagy Viktória 

19. Nagy Zsolt 

20. Nogula Tamás 

21. Petró Boglárka 

22. Polyecskó-Musa Áron 

23. Sipos Előd 

24. Széll Anna Ildikó 

25. Szidonya Szonja 

26. Taky Viktória Zsófia 

27. Tóbiás Dániel 

28. Tóth Tamara 

29. Végvári Viktória Kamilla 

30. Veres Bence 

31. Zádori Eszter 
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10.a 

osztályfőnök: Auer Tamás 

 

1. Barta Alexa Kitti 

2. Csoknyai Zsófia Nóra 

3. Darvas-Tanács Hanna Zorka 

4. Dubinyi Dávid 

5. Gémesi Bálint Péter 

6. Harkai Gergely 

7. Horváth Boglár 

8. Horváth Imre Attila 

9. Horváth Petra 

10. Illés Gellért Antal 

11. János Roland 

12. Kosztola Leó Bendegúz 

13. Kozma Bálint 

14. Kőhalmi Zsófia 

15. Kubanek Botond 

16. László Brigitta 

17. Majer Eszter 

18. Monostory Zsófia 

19. Most Mátyás Bendegúz 

20. Nagy Levente 

21. Nagy Réka 

22. Németi Balázs 

23. Németi Dorottya 

24. Pacsuta Petra 

25. Sonnevend Edit Bernadett 

26. Szeder Aanna 

27. Széphalmi Csaba 

28. Wolf Máté Richárd 
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11.a 

osztályfőnök: Simon Katalin 

 

1. Amsz András 

2. Ángyán Máté 

3. Bálint Katalin Mária 

4. Bálint Martin Márk 

5. Bató Fruzsina 

6. Bohus Petra Nikolett 

7. Burkódi Kristóf Dominik 

8. Doma Petra 

9. Huszti Zóra Kata 

10. Kertész Zsófia Viktória 

11. Király Flóra 

12. Kovács Katalin Borbála 

13. Magyari Zoltán Zsolt 

14. Mayer Luca Réka 

15. Mikó Márk 

16. Most Emese Tündér 

17. Pesti Benedek 

18. Petró Dorottya 

19. Szabó Lívia 

20. Szendrényi Norbert 

21. Szijártó Zoltán 

22. Taky Teodóra Dominika 

23. Tóth-Móricz  Péter 

24. Vadkerti Nándor 

25. Walter Fanni 
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12.a 

osztályfőnök: Reményi Lászlóné Somlai Judit 

 

 

1. Balogh Hanna Dorina 

2. Csalai-Kégl Patrícia Mária 

3. Csalai-Kégl Sarolta Róza 

4. Csillag Zsanett 

5. Fekete Ádám Csaba 

6. Ficsór Petra 

7. Glósz Hanna Dorottya 

8. Harkai Márton 

9. Jakabházy Marcell 

 

10. Majer Ádám 

11. Maurer Réka Erzsébet 

12. Orbán Viktória Virág 

13. Pesti Laura 

14. Polgár Csongor 

15. Rábai Dániel Márk 
16. Trunecz-Papp Nicholas Benjamin 

17. Vörös Erik 

 

 

 

 



92 

 

STATISZTIKA 

Statisztikai összesítő 2021/2022-es tanév évvége 

 

   1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 10.a 11.a 12.a Össz. 

Létszám  

szeptember 1-én 
25 25 29 28 29 29 29 29 27 28 24 29 22 22 27 23 26 31 28 26 18 554,00 

Létszám 

 I. félév végén  
25 25 29 28 29 29 29 29 26 28 24 29 22 22 27 23 26 31 28 25 17 551,00 

Létszám  

II. félév végén  
25 25 29 28 28 29 29 29 26 28 24 29 22 22 27 23 26 30 28 24 17 548,00 

Ebből  

lány  
15 16 10 11 17 12 16 14 14 15 14 21 9 12 11 15 18 14 14 13 9 290,00 

Osztályozott 

értékelt tanulók 
25 24 29 28 28 29 28 28 26 28 24 28 22 22 27 23 26 30 28 11 17 531,00 

Igazoltan 

 mulasztott napok  
471 633 513 507 415 501 788 573 611 440 491 418 554 378 591 505 579 646 498 516 336 10 964,97 

Igazolatlanul 

 mulasztott órák 
17 - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - 7 13 50,00 

Kitűnők      14 11 8 14 11 8 7 8 6 5 - 1 3 3 1 1 2 0 0 103,00 

Jelesek     7 12 6 3 2 8 4 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 68,00 

Nevelőtestületi 

dicséretek 
    - - - - 1 - 4 - - 3 - 3 3 2 2 - - - - 18,00 

Szaktárgyi  

dicséretek  
    82 88 28 22 41 23 86 75 69 58 15 47 46 31 25 13 23 15 11 798,00 

Bukottak  

1-2 tantárgyból  
- - - - - - - - - - 1 2 - 1 - - - 1 - - 1 6,00 

Napközisek 

tanulószobások 
25 23 26 26 28 25 18 23 2 5 7 6 4 1 6 - 4 - - - - 229,00 

Étkezők 

száma 
24 24 27 28 26 27 23 26 21 21 21 22 9 13 10 20 13 14 8 5 3 385,00 
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Osztály átlagok összesítője 2021/2022. tanév vége 

 

   1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 10.a 11.a 12.a Össz 
Össz 

alsó 

Össz 

felső 

Össz 

gimi 

Magatartás 4,6 4,92 4.79 4,76 4,57 4,48 4,61 4,82 4,77 4,86 4,75 4,78 4,23 4,36 4,78 4,17 4,38 4,33 4,61 4,09 4,47 4,57 4,68 4,56 4,38 

Szorgalom  4,84 4,79 4,72 4,73 4,71 4,45 4,54 4,82 4,58 4,79 4,46 4,33 4,14 4,05 3,96 4,09 4,15 4,03 3,96 3,86 3,94 4,38 4,70 4,28 3,95 

Magyar nyelv  - - 4,52 4,46 4,5 4,72 4,29 4,32 4,23 4,39 4,29 4 3,95 3,91 3,37 4 3,88 3,27 4,39 3,95 3,41 4,10 4,47 4,00 3,76 

Magyar irodalom  - - 4.59 4,86 4,61 4,34 4,57 4,75 4,54 4,46 4,5 4,17 4,36 4,09 3,81 4,3 4,27 3,63 4,32 4,27 3,29 4,29 4,63 4,28 3,88 

Nemzetiségi német 

nyelv  
- - 5 - 4,61 - 4,68 - 4,19 - 4,33 - 3,95 4,32 - 4,09 - 4 3,96 3,67 3,75 4,21 4,76 4,18 3,85 

Angol nyelv  - - - 4,81 - 4,72 - 4,39 - 4,74 - 4,14 - - 3,59 - 4,27 3,76 3,86 3,86 3,65 4,16 4,64 4,19 3,78 

Matematika  - - 4,69 4,46 4,29 4,62 4,21 4,29 4,35 4,32 4 3,61 3,73 3,64 3,59 4,26 4,04 3,47 3,5 3,29 3,12 3,97 4,43 3,95 3,35 

Történelem  - - - - - - - - 4,5 4,57 4,46 4 4,05 4,5 3,78 4,04 4,15 3,93 3,96 3,68 3,53 4,09  - 4,23 3,78 

Hittan  - - 5 5 5 5 5 5 4,46 4,57 4,45 4,35 4,45 5 4,13 4,81 4,19 4,6 4,39 4,41 5 4,67 5,00 4,49 4,60 

Term.ism/Körny.ism - - - - 4,46 4,52 4,54 4,36 4,62 4,64 4,17 3,9 4,36 - - - - - - - - 4,40 4,47 4,34  - 

Fizika  - - - - - - - - - - - - - 4,23 3,74 4,35 4,42 3,37 3,57 2,95 - 3,80  - 4,19 3,30 

Kémia  - - - - - - - - - - - - - 4,59 4,15 4,35 4,19 3,63 4,14 - - 4,18  - 4,32 3,89 

Biológia  - - - - - - - - - - - - - 4 3,63 3,96 3,88 3,77 4,04 3,64 3,18 3,76  - 3,87 3,66 

Földrajz  - - - - - - - - - - - - - 4,09 3,81 3,78 3,5 3,47 4,39 - - 3,84  - 3,80 3,93 

Ének-zene  - - 4.83 4,97 4,93 4,83 4,93 4,79 5 5 4,8 5 4,95 5 5 5 5 4,6 4,71 - - 4,91 4,89 4,97 4,66 

Vizuális kultúra - - 4,97 5 5 5 4,82 4,96 4,96 5 4,96 4,97 4,73 5 4,7 4,91 4,35 4,87 5 4,73 5 4,89 4,96 4,84 4,90 

Digitális kult. - - - - - - - - 4,27 4,29 4,42 4,07 3,91 4,27 3,81 4,48 4,35 3,3 3,79 - - 4,09  - 4,21 3,55 

Technika és tervezés - - 4,9 5 4,86 5 4,82 4,93 4,92 5 4,75 4,62 4,27 - 4,63 - - - - - 4,59 4,79 4,92 4,70 4,59 

Testnevelés - - 5 5 4,96 5 4,96 4,96 4,92 4,86 4,92 4,9 5 4,91 4,81 4,91 4,65 4,79 4,96 5 5 4,92 4,98 4,88 4,94 

Dráma és 

színház/tánc 
- - - - - - - - 5 5 - - - - - - - - - - - 5,00  - 5,00  -  

Nemz. népismeret - - 4,96 - 4,71 - 4,71 - 4,42 - 4,38 - 3,23 3,41 - 4,09 - - - - - 4,24 4,79 3,91  - 

Hon-és népismeret  - - - - - - - - - - 4,63 4,45 4,18 - - - - - - - - 4,42  - 4,42  - 
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Osztály átlag  - - 4,88 4,84 4,72 4,78 4,68 4,68 4,60 4,68 4,50 4,32 4,22 4,33 4,04 4,36 4,22 3,90 4,20 3,95 3,96 4,34 4,74 4,34 4,02 
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MARIANUM IMA 

Urunk Jézus Krisztus! 

Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket, 

mert – szavad szerint – övék a mennyek országa. 

Szentlelked oltalmába ajánljuk ezeket a gyermekeket, 

akik iskolánkba járnak. 

Add, hogy iskolánkban minél több gyermek növekedhessen 

bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. 

Köszönjük Neked Világ Teremtője nagylelkűségedet, 

hogy ránk bízod a gyerekek nevelését és oktatását. 

Add, hogy ember váljék belőlük, 

becsületes és boldog, bátor, hívő és eszes, 

akit nincs mi ledönt, mert az alapja, ahol áll: Krisztus, 

még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. 

Ember, aki mindig tud mosolyogni, 

akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. 

Ember, világosság az éjben, ha körben ki is huny a fény. 

Ember, aki tud imádkozni, 

és ha Veled beszél, elcsitul a vihar. 

Ember, aki megérti az idők jelét, 

és végül: ember, aki tudja, mi a szeretet. 

Segítsd őket, hogy iskolánkban szívesen és szorgalmasan tanuljanak, jól érezzék 

magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak. 

Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet 

hirdetik, hogy az Isten- és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék 

gyermekeink felé. 

Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák, 

hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat 

igazabb, emberibb, harmonikusabb életre. 

Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támogassák, 

hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá legyenek, 

és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos jóság is van ebben a 

világban. 

Add, hogy iskolánk alkalmas területe legyen az Evangélium hirdetésének, hogy Krisztus 

megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez. 

Légy velünk és áldj meg minket! 

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj érettünk! Ámen. 
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