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Köszöntő

Agyermekük életét figyelő szülők sok-
szor teszik fel ezt a kérdést a tanítás

után hazaérkező csemetéjüknek: „Na, mi
történt az iskolában?” Tudjuk, a válasz
alapvetően nem az iskolai eseményektől,
történésektől függ, hanem a gyermek élet-
korától. A nagyobb röviden csak ennyit
mond: „Semmi.” A kisebb pedig hosszú
beszámolóba kezd. Iskolánk évkönyve,
mely a 2016–2017-es tanévet mutatja be,
a kisebb gyermekhez hasonlít. Nem csu-
pán az évenként visszatérő alkalmak, de

néhány egészen különleges esemény tette ezeket a hónapokat gazdaggá, izgalmassá, széppé. 
Ennek az évnek az volt a sajátossága, hogy 2016. szeptember 14-én főpásztorunk, Spá-

nyi Antal megyés püspök vezetésével bemutatott szentmisével zártuk az iskola újraindulásának
25. évfordulója alkalmából tartott hálaévünket. Ez az igazán impozáns ünnep méltó befejezése
volt a jubileumi esztendőnek. Sajnos a templom szűkössége miatt a szülők közül kevesen, osz-
tályonként csupán néhányan tudtak részt venni ezen.

Ez az esztendő a tervezés jegyében telt. Iskolánk épületének új szárnya több mint 1600
m2-en körvonalazódott, ami 2017. július 20-án, a közbeszerzés sajátos labirintusát bejárva,
immár a valóságban is megmutatkozott. A késedelem oka örömteli: kormányzati forrásból
tud megvalósulni a fejlesztés, amihez szükséges volt a közbeszerzés. Így igaz, hogy néhány hó-
nappal később, de nagyobb tételben tud is megvalósulni a beruházás. Remélhetőleg egy esz-
tendő múlva, 2018. július 20-án már birtokba vehetjük az új részt. Az itt felépülő osztálytermek
adnak majd helyet a 2018 szeptemberében induló középiskolai oktatásnak. 

Szintén kormányzati támogatás tette lehetővé az iskola épületének energetikai felújí-
tását. Ennek látványos része a homlokzati hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, de a fűtési rend-
szer korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele is beletartozik. Ezen munkák nagy részét
szerencsére sikerült a nyári szünet alatt elvégezni.

Ennek a tanévnek szintén különlegesség volt, hogy most tartottuk a Boldogságos Szent
Szűz fatimai jelenésének 100 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból tanárok, gyerekek és szü-
lők kis csoportja zarándokolt el a jelenések helyszínére, hogy imádkozzon az egész iskoláért.
Ezen a helyen Ferenc pápa május 12-én este így imádkozott:

Üdvöz légy, Urunk anyja,
Szűz Mária, fatimai rózsafüzér királynője!
Áldott az asszonyok között,
a húsvéti fénybe öltözött Egyház képe vagy,
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népünk büszkesége vagy,
a gonosz támadása feletti győzelem vagy!
Az Atya irgalmas szeretetének próféciája,
a Fiú evangéliuma hirdetésének tanítója,
a Szentlélek lángoló tüzének jele,
tanítsd meg nekünk az örömök és fájdalmak e völgyében
az örök igazságokat, amelyeket az Atya kinyilatkoztat a kicsinyeknek!
Mutasd meg nekünk oltalmazó palástod erejét!
Szeplőtlen szívedben
légy a bűnösök menedéke,
és az út, amely elvezet Istenhez.
Testvéreimhez csatlakozva
hitben, reményben és szeretetben
terád bízom magam.
Testvéreimhez csatlakozva
általad Istennek szentelem magam,
ó, fatimai rózsafüzér királynője.
Végül a kezedből sugárzó Világosság által beborítva
dicsőítem az Urat mindörökkön örökké. Ámen.

Ennek reményében végezzük a gyerekek nevelésének, oktatásának szolgálatát.
A fatimai Szent Szűz segítsen minket szép terveink megvalósításában.

Érd, 2017. Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepén   
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Beszámoló
a Marianum Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola 
nevelő-oktató munkájáról 
a 2016–2017-es tanévben 

Személyi feltételek
A tanév során a pedagógusok körében létszámbeli változás nem volt, a tanévet 33 fő-

állású, 8 részállású nevelővel és 1 pedagógiai asszisztenssel teljesítettük. A tanév során egy pe-
dagógus szülési szabadságra ment, az egyik igazgató helyettes rendelkezési állományba került.

Pedagógusok végzettségbeli megoszlása 

A tanév során 4 pedagógus vett részt sikeres minősítésen: egy pedagógus szerzett Pe-
dagógus I. fokozatot, hárman pedig Pedagógus II. fokozatot. Minősítési eljáráson kívül 4 pe-
dagógus került Pedagógus II. fokozatba.

Tanulólétszám alakulása
Iskolánkban 2016. szeptember 1-jén 407 beírt tanuló volt és a tanévet 2017. június 15-

én 401 tanulóval zártuk. A három induló első osztály létszáma 77 tanuló volt.
A 2017/2018-as tanévben induló két első osztályba összesen 56 tanuló nyert felvételt.

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása
2017. június 19-én elkezdődött a KEHOP -5.2.3 -16 pályázati program keretében az

épület energetikai felújítása, amelynek során az épület külső nyílászárói kerültek cserére,
ezen kívül homlokzati hőszigetelés és pincefödém szigetelésre került sor. 

A nyár folyamán a tantermek és a folyosók tisztasági festése is megtörtént, valamint 2
új kerámia-acél tábla beszerzésére is sor került. 

A Szent Imre Alapítvány előző évi 1%-os bevételét (1 428 000 Ft) és az Alapítványi
Bálon befolyt összeget (970 000 Ft) az alapítvány kiegészítette, és ennek segítségével az új
nyílászárók korszerű árnyékolása is megoldódott, hiszen az interaktív táblák használata ezt
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Tanító 16 16 0 3 4 8 4
Tanár 25 12 13 2 3 18 4
Összesen 41 28 13 5 7 26 8



szükségessé teszi. A korszerű oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása, a régi taneszközök
újakra cserélése folyamatos feladatunk. 

Az intézmény pedagógiai munkája
A tanév során pedagógiai munkánk a helyi tantervben megfogalmazott nevelő-oktató

munka hatékonyabb, gyakorlatorientáltabb megvalósítására épült. A tanév végére minden osz-
tályban teljesültek a tantervi követelmények. A Katolikus Kerettantervben megfogalmazott
célok szerinti munka jó eredményeket hozott. Az oktatás meghatározó dokumentumai – a
helyi tanterv, a tanmenet és az óravázlat – segítették a pedagógusok munkáját. 

Az év során az igazgató és a munkaközösségek vezetői látogatták a nevelők óráit és fog-
lalkozásait a munkaterv ellenőrzési, értékelési ütemezése alapján. A látott órákat írásban ér-
tékelték, majd értékes szakmai megbeszéléseket folytattak. Igazgatóként 39 órát látogattam.

Ezek szakmailag színvonalas, jól szervezett és felépített órák voltak. A frontális óraszer-
vezési módszer mellett csoportmunka, önálló munka, differenciált csoportmunka, páros
munka szolgálta a  tananyag elmélyítését. Dicséretes, hogy több órán hatékony kompetenci-
afejlesztés zajlott, és korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazására is volt példa. 

A gyengébb képességű, lassabban haladó gyermekeknél a pedagógusok minden apró
előrelépést megdicsértek. Gyermekszeretetük, felkészültségük, empátiájuk, erőfeszítésük, tü-
relmük példaértékű. A tanulók fejlődése érdekében egyéni fejlesztési tervből dolgoznak, mely
könnyíti a napi felkészülési munkát.

A tanári értékelés rendszerességére és pontosságára nagy hangsúlyt fektetünk. Sok osz-
tályban folyik az órai munkáért járó elismerés gyűjtése: piros pont, csillag, nyomda, melyet
jegyre lehet váltani. A diákok teljesítményét nemcsak számokkal, hanem szóbeli szöveges ér-
tékeléssel is alátámasztják a tanárok. 

A nevelési lehetőségek (hitéleti, tantárgyközi kapcsolatok, a tanórán adódó nevelési
problémák) kiaknázására szinte valamennyi órán igyekezetet tapasztaltam. A valós életből vett
példákkal és a diákok tapasztalatainak felhasználásával főként a gyakorlati tárgyak vagy tan-
anyagegységek tanításakor éltek a tanárok. A katolikus szellemiség elmélyítésének is számos

szép példájával találkoz-
tam.

A tanítási órák lég-
köre általában nyugodt,
oldott, egymásra figyelő
és együttműködő volt,
alig fordult elő fegyelme-
zési probléma. A diákok
többsége törekvő, de a ta-
nároknak nagy empátiá-
val kell kezelniük a
tanulmányi szempontból
heterogén összetételű
csoportokat. A pedagógu-
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sok óravezetését a gyermek- és hivatásszeretet jellemezte, személyiségük gyermek-centrikus,
példamutató, nyugalmat, emberséget sugárzó. 

Iskolánkban csoportbontásban oktatott tárgyak az 5-8. évfolyamokon a német és az
angol nyelv.

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

időpontokat tartalmazó eseménynaptárt. 
Szeptember végétől indultak a vasárnapi évfolyam szentmisék a Jézus Szíve templom-

ban, melyen az osztályok közösen vettek részt.  
Minden hónap harmadik hétfőjén, a Jézus Szíve templomban szülők és nevelők együtt

imádkozhattak az iskoláért, tanulókért és nevelőkért bemutatott szentmisén.
25. jubileumi tanévünket záró esemény volt az ünnepi szentmise, melyet Spányi Antal

megyéspüspök úr tartott az Érd-Újvárosi Jézus Szíve templomban. Ehhez az alkalomhoz kap-
csolódott jubileumi évkönyvünk kiadása, mely tartalmazza az elmúlt 25 év eseményeit, a ta-
nulók névsorát, számos visszatekintést és sok-sok fényképet.

Tehetséggondozás és felzárkóztatás
Az iskolában a differenciálással és a tanórán kívüli foglalkozások segítségével a tehet-

séges tanulók kibontakozhattak, és számtalan versenyen szerepelhettek. 
Egyéni és csoportos felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat nagy számban tartottunk

a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek részére, akik osztályaikban, ill. csoportjaikban is kap-
tak segítséget differenciálással.
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Tanórán kívüli tevékenységek
Az alsó tagozatos gyerekek 8-16 óráig vettek részt iskolai foglalkozásokon. A délelőtti

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

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

A tavalyi év tapasztalatai alapján idén is megszerveztük az iskola-előkészítő program-
sorozatot az óvodás gyerekek számára. Három alkalommal tartottunk foglalkozásokat de -
cembertől februárig, márciusban nyílt napon tekinthették meg az érdeklődő szülők az
iskolában folyó nevelő-oktató munkát. Mindez eredményesnek bizonyult, hiszen áprilisban
közel 70-en jelentkeztek első osztályba, akik közül 56 gyereket vettünk fel.

Hagyományok 
Spányi Antal megyés püspök úr szeptember 1-jén – immár hagyományosan – a szé-

kesfehérvári Bazilikában, az egyházmegye fenntartásában lévő, valamint az egyházmegye te-
rületén működő rendi fenntartású nevelő-oktató intézmények részére közös tanévnyitó
szentmisét tartott. Az eseményen az intézmény vezetői, az osztályfőnökök és az osztályokat
képviselő gyerekek vettek részt. 

Szeptember 11-én 47
harmadikos gyerekekkel –
akik tavasszal járultak először
szentáldozáshoz – Püspök úr
hívásának eleget téve elláto-
gattunk a bodajki búcsúba.

Szent Gellért ünne-
pén a nevelőtestület részt
vett a székesfehérvári Bazili-
kában tartott püspöki szent-
misén, valamint az egyházi
oktatási intézmények peda-
gógusai részére tartott elő-
adáson. 
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Az idei év őszén, iskolánk összes tanulójával, és minden nevelőjével Makkosmáriára
zarándokoltunk. Októberben fogadtuk partneriskolánk, a szatmárnémeti Hám János Római
Katolikus Teológiai Iskolaközpont küldöttségét. A látogatás során a gyerekek és tanárok fel-
keresték Pannonhalmát, Herendet, és Budapesten a Csodák Palotáját. 

Október elején összesen 400 tanuló és szülő vett részt a város katolikus közösségei által
szervezett Rózsafüzér zarándoklaton, melynek során 17 km-es gyalogutat tettünk meg a szent-
olvasót imádkozva. 

A tanév egyetlen szombati munkanapját – projektnap keretében – az egészséges táp-
lálkozás jegyében tartottuk meg. 

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

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

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

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

Április 24-28. között az EMMI felhívásának eleget téve csatlakoztunk a Fenntartható-
sági témahét programjaihoz, melynek során a gyerekek megismerkedtek a téma fontosságával,
személyes érintettségükkel, amivel sokat tehetnek a Föld védelméért.

Ebben a tanévben április 22-én került sor 50 negyedik osztályos gyermek első szentál-
dozására. 

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

Május 4-6 között iskolánk küldöttsége (16 tanuló és 3 nevelő) látogatott Szatmárné-
metibe, partneriskolánk meghívására. Az utazás során ellátogattak Nagyszalontára és Nagy-
váradra is.  

Hajdu Ferenc provikárius úr vezetésével negyedik alkalommal zarándokolt az egyház-
megye iskoláiból egy 30 főből álló küldöttség Altötting érintésével Passauba, ahol részt vettek
Boldog Gizella emléknapján mondott ünnepélyes szentmisén. A zarándoklaton 4 hetedikes
és 1 kísérő nevelő volt jelen.

Iskolánk zarándokcsoportja májusban minden eddiginél nagyobb létszámban – 40 ta-
nuló és 11 szülő – háromnapos Mariazell-i zarándoklaton vett részt. A szentmisén kívül volt
alkalom kirándulni, hegyet mászni és csónakázni is.

Május 13-án iskolánk hatodikosai vettek részt a hagyományos Bogner Mária Margit
emlékmisén, annak reményében, hogy jövőre a Határtalanul! program keretében a Délvidéki
zarándoklat résztvevői lehetnek. 

A tanév végén ismét meghívtuk a szülőket és érdeklődőket a Művelődési Házba, hogy
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megtekintsék záróműsorunkat, melyen az adventihez hasonlóan most is szép számmal szere-
peltek iskolánk tanulói. 

A tanév során két alkalommal hirdettünk meg a szülők és pedagógusok számára gyer-
mekneveléssel kapcsolatos előadást. Ősszel Uzsayné dr. Pécsi Rita, tavasszal pedig dr. Csókay
András professzor volt a vendégünk. A szülők nagy létszámban, örömmel látogatják ezeket a
rendezvényeket. 

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

szerveztünk oktatással egybekötött ausztriai sítábort a családok számára. A téli táborokban
88 fő vett részt. Az iskola által szervezett alsós nyári táborba, Kétbodonyba az idén 61 diákunk
ment el. A cserkészek (36 gyerek) az idén Százhalombattán (a kicsik) és Sukorón (a nagyok)
táboroztak. A szülők kérésének eleget téve ismét két hét napközis tábort szerveztünk. A nyári
felújítási munkák miatt most a plébánia közösségi háza adott otthont ennek. Az idei nyár új-
donsága volt a Vízitúra tábor a Szigetközben 28 gyerek részvételével, melyet a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség és a Magyar Kormány összefogásában létrejött pályázat hívott életre. Az iskolai
táborok programjain így több mint 250 gyerek és 33 nevelő vett részt.

Versenyek
Diákjaink számos tanulmányi-, valamint sportversenyen értek el kiemelkedő eredmé-

nyeket. A legjelentősebb eredményeket az idén matematika és német nyelv tantárgyakból
érték el. Néhány kiemelkedő eredményünk: a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny me-
gyei döntőjén elért I. helyezés, a Bolyai Matematikaversenyen elért II. helyezés, a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny Pest megyei döntőjén elért IV. helyezés, a VMG komplex ma-
tematika-fizika, illetve kémia versenyén elért dobogós helyezések. 

Meg kell említenünk a fentieken kívül az Országos Comenius Német Szövegértési Ver-
senyen elért I. és II. helyezést, a Tankerületi Német Nyelvi Versenyeken elért I., II. és III. he-
lyezéseket, a Körzeti Német Versenyen elért I. és II. helyezéseket, az Egyházmegyei
Történelem Versenyen elért I. helyezést, valamint az Egyházmegyei Ki mit tud?-on néptánc
kategóriában szerzett arany minősítést. 

Az idén 6 negyedikes tanulónk nyert felvételt érdi, illetve budapesti gimnáziumba. 
Mind a 40 végzett nyolcadikos diákunk felvételt nyert valamelyik középfokú oktatási

intézménybe. Az Érdi Vörösmarty Gimnáziumba 10-en, egyházi középiskolába (Budai Cisz-
terci Szent Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Budapesti Egyetemi Katolikus Gim-
názium, Szent Angéla Ferences Gimnázium, Szent Benedek Iskolaközpont, Pannonhalmi
Bencés Gimnázium) 14-en tanulnak tovább. 

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

Iskolánk az idei évben is megrendezte a hagyományos egyházmegyei hittan versenyt,
amelynek témája a Fatimai jelenés 100. évfordulója volt. 
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Intézményi kapcsolatok
Az iskola és a szülők kapcsolata jó, bizalom és segítőkészség nyilvánul meg a szülők ré-

széről, természetesen kritikusak, de többségük elégedett az iskolában folyó nevelő-oktató mun-
kával. A klímavizsgálatok is megerősítették a szakmai tevékenység eredményességét, a sokszínű
tanórán kívüli programok iránti igényt. A szülők véleményét is figyelembe véve dolgoztuk ki
egységes követelmény- és értékelési rendszerünket, és tesszük közé minden tanév elején. 

Félévente tartottunk tagozatonként, illetve osztályonként szülői értekezletet, melyen
az intézményvezető tájékoztatta a szülőket az iskola programjairól, eredményeiről, sikereiről
és a felmerülő problémákról. Havonta egyszer fogadóórát tartottunk, ahol az iskola minden
pedagógusa a szülők rendelkezésére állt és tájékoztatást nyújtott a tanulók tanulmányi fejlő-
déséről. 

A tanév során két alkalommal tartottunk SzMK megbeszélést, amelyet a szülők nagyon
pozitívan értékeltek.

Az iskola mellett működő Szent Imre Alapítvány februárban Szülői Alapítványi Bált
szervezett, melyen közel 200 szülő vett részt.

Folyamatos kapcsolatot tartunk volt diákjainkkal: örömmel számolnak be elért ered-
ményeikről, de gyakran kérnek tanácsot volt osztályfőnöküktől, tanáraiktól. Tervünk, hogy
minden volt diákhoz eljusson jubileumi évkönyvünk.

Munkánkról, rendezvényeinkről rendszeresen hírt adunk a város nyomtatott és elekt-
ronikus sajtóiban. Havi rendszerességgel közöl írást az Érdi Újság programjainkról, illetve ké-
szül beszámoló a helyi tévé adásaiban.

Érd, 2017. augusztus 15.
Takácsné Tóth Noémi igazgató
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Jubileumi hálaadó zárószentmise

Szeptember 14-én – Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepén – ün-

nepélyes hálaadó szentmisével zártuk
iskolánk újraindításának 25. évfordu-
lóját. Az osztályokat képviselő gyere-
kek, szülők, egykori és jelenlegi
dolgozók együtt adhattak hálát az el-
múlt évek kegyelmeiért, az isteni
Gondviselésért és a Boldogságos Szűz
Mária anyai gondoskodásáért.

A szentmise elején, melyet Spá-
nyi Antal püspök atya tartott, Hajdu
Ferenc provikárius atya, Szalma István diakónus, az iskola egykori igazgatója, valamint a meg-
hívott atyák közreműködésével, a gyerekek, Takácsné Tóth Noémi igazgató asszony, és Ferenc
atya, az iskola püspöki biztosa köszöntötte a főpásztort, megköszönve neki az egyházmegye
mindenkori támogatását, és kérve áldását, imáit intézményünkre.

Püspök atya beszédében röviden szólt az iskola 1935-ös alapításáról, méltatta a Ke-
resztes nővérek áldozatos munkáját, amit Érdért, az itt tanuló gyermekekért tettek. A szerze-
tesrendek feloszlatása, és az egyházi iskolák államosítása után reménytelennek tűnt sok
minden, főleg az, hogy egyszer majd az iskola ismét egyházi intézményként működhet. Isten
terveit azonban nem lehet megakadályozni, ahogy ezt püspök atya kihangsúlyozta, így 1991-
ben Hajdu Ferenc, akkori és jelenlegi plébános atya, több lelkes szülő, és rengeteg jóakaratú,
segítőkész ember összefogásával megvalósult az egykori álom: a katolikus iskola újraindult.
A múlt mellett a jelenről és a jövő feladatairól is szólt, kiemelte, hogy továbbra is milyen fontos
az alapvető emberi, és keresztény értékrend átadása, hogy a gyermekeink ezekkel az értékekkel
megerősödve tudjanak helyt állni a mai, nehéz, kihívásokkal teli világunkban.

A szentmise végén iskolánk tanulói nagyon szép, színvonalas műsort adtak, miközben
az ünnepi beszédek is elhangzottak.

Először Takácsné Tóth Noémi
igazgató asszony mondta el gondola-
tait. Beszédének központi gondolata a
hála volt. Hála a Gondviselésnek az új-
raindulásért, az egyházmegye 25 éve
tartó folyamatos gondoskodásáért, a
nehéz időkben is megtapasztalt kegyel-
mekért, iskolánk egykori és jelenlegi
dolgozóiért, a szülők megtisztelő bizal-
máért, mellyel gyermekeiket ránk bíz-
zák, volt és jelenlegi diákjainkért,
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egykori diákokért, akik ma már kollégaként dolgoznak velünk, végül a Gondviselés felénk irá-
nyuló végtelen kegyelméért és szeretetéért.

Dr. Aradszki András államtitkár úr váratlan programváltozás miatt nem tudott szemé-
lyesen megjelenni, de gondolatait elküldte. Beszédében kiemelte, hogy az egyházi iskola fel-
adata nem merül ki az alapos tudás átadásában, hanem elsődleges célja a nevelés. Minden
gyermekben, még a nehezen kezelhetőben is Krisztus arcát kell felfedezni, segíteni kell őket
céljaik, vágyaik elérésében, tehetségük kibontakozásában úgy, hogy közben jellemük formá-
lódjon és erősödjön. A gyerekekhez szólva emlékeztette őket, hogy tudatosan éljék meg ke-
resztény mivoltukat, hiszen apostolokká kell válniuk ebben a nehéz, komoly kihívásokkal teli
világunkban, melyben mindenkinek hordozni kell a saját keresztjét.

Dr. Bács István alpolgármester úr a jelen mellett a jövőre is gondolt, utalva arra, hogy
örömmel venné, ha egyszer majd saját gyermekei is a Marianum tanulói lehetnének. Kihang-
súlyozta, hogy az iskola nem csupán alapos és magas szintű oktatást biztosít, hanem megadja
a gyermekeknek azt a lelki fejlődést, amely biztosítja majd az életben való helytállásukat is.

Végül Szedlacsek Emília, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője
osztotta meg velünk ünnepi gondolatait, akinek saját gyermekei is iskolánk tanulói voltak, így
köszöntője valóban személyes volt. Nemcsak az épület, hanem közössége is meghatározó sze-
repet tölt be Érd város életében. Az iskolát létrehozó igény és akarat tartja meg a Marianumot
a következő nemzedék számára is.

Ünnepi szentmisénk egészét a hála és köszönet járta át. Kérjük a Mindenható Istent,
áldja meg iskolánkat, minden egykori, mostani, és jövőbeli tanulóját, és dolgozóját. Kérjük
Égi Édesanyánk óvó, védő, anyai pártfogását. Kedves Anicia, Katalin, Magdolna, Augusztina,
Bonavita, Prudencia nővérek, kísérjetek minket imáitokkal az Égi Hazában. Anna nővér, Gi-
zella nővér, járjatok velünk lélekben földi zarándokutunkon, hogy méltók lehessünk ahhoz a
nemes és szép feladathoz, melyet az egykori keresztes nővérek ránk hagytak.

„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! Amen.”
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Egyházmegyei hittanverseny 
a Marianumban

2017. május 13-án lesz 100 éve, hogy Fatimában 3 kis pásztorgyermeknek megjelent a Bol-
dogságos Szűz Mária. Iskolánk ehhez az évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg az idei

tanév EHM hittanversenyét. Egyházmegyénk egyházi iskoláinak tanulói három kategóriában
mérhették össze ügyességüket. 

A 4. és 5. évfolyamon - a rajzpályázaton -, a fatimai jelenés ábrázolása volt a feladat, a
műveket tetszőleges technikával lehetett elkészíteni. A zsűrinek igen nehéz dolga akadt, közel
200 igen színvonalas és gyönyörű  pályamű közül kellett kiválasztani a legszebbeket. Végül a
4. és az 5. osztályosok rajzait külön értékelték, és több megosztott helyezést is adtak.

A 6. és 7. évfolyamon egy elbeszélés írását kértük „A fatimai üzenet és Szent II. János
Pál pápa kapcsolata” címmel. Ebben a kategóriában 15 fogalmazást kaptunk. 

A hittan csapatversenyre iskolánkban került sor. A vidám hangulatú, pergő vetélkedőn
számot adhattak a Fatimában történtek ismeretéről, és Egyházmegyénk zarándoklatairól, az
ott átélt eseményekről.

A versenyen a következő eredmények születtek:
Rajz: 4. évfolyam I. helyezés Zab Zalán (Székesfehérvár)

Bánffy Boróka (Bicske)   
II. helyezés Hámori Laura Réka  (Székesfehérvár)

Gáspár Léna  (Ráckeve)
III. helyezés Ambrus Réka  (Tatabánya)

Balázs Loretta  (Bicske)
Szekernyés Panna  (Tatabánya)
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5. évfolyam I. helyezés Schlauszki Fanni  (Székesfehérvár)
Farkas Ibolya Szimonetta  (Székesfehérvár)

II. helyezés Schrotti Anna  (Budakeszi)
Krasznai Kinga  (Ráckeve)

III. helyezés Sáska Lili  (Budakeszi)
Bontovics Blanka Hanna  (Székesfehérvár)

Elbeszélés: I. helyezés Hornich Kitti  (Mór)
II. helyezés Németh Dóra Kinga  (Tatabánya)
III. helyezés Kotmayer Anna  (Budakeszi)

Hittan csapatverseny: I. Enying  (Szentpéteri Zsófia, Sofhauzer Natália, Töttösi Kitti)
II. Mór (Kurcsi Hanna, Lenchés Katalin, Rácz Kinga)
III. Budaörs (Antoni Anna, Hugauf Lotti, Isztl Emese)

Dornbach Katalin hitoktató
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Elsőáldozás
„Zeng a harang hívó szóval, e szép

ünnep kezdetén…”

Ezzel az énekkel kezdődött április 22-én
elsőáldozási ünnepi szentmisénk,

amelyben iskolánk 50 tanulója találkozha-
tott először az Úr Jézussal az Eukarisztia
szentségében. Szorgalmas és lelkes felké-
szülés után először az első szentgyónásuk-
ban tisztíthatták meg lelküket, közben 3
kislány és 2 kisfiú részesült a keresztség
szentségében, majd a délutáni szentmise
próbája következett.

Délutánra a kissé szeszélyes időjárás is kedvezőbbre fordult, így közösen tudtunk át-
vonulni a szépen feldíszített templomba. A gyerekeket – nálunk már hagyományosan – a szü-
leik kísérték az oltárhoz, ahogy egykor ők kérték számukra a keresztség szentségét is. A
szentmisében Ferenc atya megköszönte a szülőknek, hogy hűségesek voltak akkor tett ígére-
tükhöz, és kérte őket, hogy továbbra is, mint Isten földi munkatársai, vezessék gyermekeiket
a jézusi úton. Öröm volt látni, hogy sok családtag, rokon és barát is eljött, hogy osztozzon El-
sőáldozóink örömében, közösen kérve a Jóisten kegyelmét egész életükre.

Édes Jézusom!
Itt vagy most szívemben, hálásan köszönöm, hogy hozzám jöttél.

Segíts, hogy jó legyek, magamtól súlyos bűnnel el ne űzzelek.
Add nekem szívedet, és én is Neked adom szívemet. Amen

Dornbach Katalin hitoktató
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Elsőáldozók zarándoklata Bodajkon

Szeptember 10–11-én tartották Bodajkon
Segítő Szűz Mária búcsúját, amely egy-

ben az Elsőáldozók zarándoklata is. Püspök
atya hívására iskolánk két negyedik osztály-
ának tanulói is részt vettek ezen a szép ünne-
pen, amelyen hálát adhattak mindazokért a
kegyelmekért, amelyekben első Szentáldozá-
sukkor részesültek. Az ünnep második nap-
ján, vasárnap, csatlakoztunk a többi
zarándokhoz. Verőfényes, igazi kánikulai idő-
ben értünk Bodajkra, ahol a kegytemplom

udvarán, árnyas fák védelmében várhattuk Püspök atya érkezését. A szentmise kezdetén a
templom kegyképe előtt imádkozta el Püspök atya Mindszenty József bíboros ország-felajánló
imáját, amelyben egykor, és most is Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlották or-
szágunkat.

Szentbeszédében Püspök atya kiemelte a hálaadó ima fontosságát, beszélt korunk fe-
nyegetettségéről, embert, tisztességet, alapvető emberi értékeket próbára tevő kihívásairól,
melyek sokszor bizonytalansággal töltenek el bennünket, hiszen ezek a veszélyek és kihívások
keresztény értékrendünket is fenyegetik, főleg itt, Európában. Példaként állította elénk a Bol-
dogságos Szűzanya életét, akinek egész élete tele volt próbatételekkel és szenvedéssel, mégsem
vallott soha kudarcot, mert az angyali üdvözletkor adott „igen”-jét komolyan vette. Ezért tudott
a sok megpróbáltatás között is szeretetet, békét és erőt adni másoknak. Nem az anyagi javak,
a sikerek adnak igazi boldogságot, hanem az isteni Gondviselésbe vetett feltétlen bizalom,
amely, bár sokszor a nehezebb út, de Mária segít nekünk és erőt ad hozzá. 

A szentmise végén Püspök atya a gyerekekkel kivonult a templom elé, ahol az idén fel-
állított Szent család bodajki zarándoklata nevű szoborcsoport előtt (amely Szent István, Bol-
dog Gizella és Szent Imre gyakori zarándokútjainak állít emléket) hálát adott az élet, és a
családi közösség ajándékáért, példaképül állítva a magyar Szent Családot, és egyben közben-

járásukat is kérve, hogy családjainkban mi is a
szeretet és az öröm teljességét élhessük meg.

Végül közösen átmentünk a Szent
Kapu alatt, hogy az Irgalmasság Évének ke-
gyelmeiben részesülhessünk.

Lélekemelő, szép ünnepnapot élhet-
tünk át közösen, és külön öröm volt, hogy sok
elsőáldozó a családjával ünnepelt, hiszen a Fő-
pásztor hívását több szülő is örömmel fogadta,
és csatlakozott hozzánk a családdal együtt.

Dornbach Katalin hitoktató
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Bérmálás
„Jöjj Szentlélek Úristen,

áraszd reánk kegyesen, menny-
ből fényességedet…”

Szép ünnepre virrad-
tunk Pünkösd napján. Spányi
Antal megyéspüspök atya 32
gyermeket bérmált meg a 8.
évfolyamból. A szentség vé-
tele előtti héten Mojzer
György atya tartott számukra
három alkalommal lelkigya-
korlatot, amelyben kifejezet-
ten hozzájuk szólt, felhívva
figyelmüket a szentség hatá-

sára életükben, és a Szentlélek ajándékainak segítő erejére. Az ünnepi szentmisére zsúfolásig
megtelt a templom családtagokkal, rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel. Püspök atya be-
szédében kiemelte, hogy a mai zűrzavaros, igaz értékeket semmibe vevő világunkban milyen
fontos feladat vár a most, és a korábban megbérmáltakra. Bátor és hűséges tanúságtevőkre van
szükség, ehhez kapták meg a bérmálás szentségének kegyelmeit ugyanúgy, mint egykor az
első Pünkösd ünnepén az apostolok.

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

Dornbach Katalin hitoktató
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Édesanyák és Édesapák köszöntése

Szokásainkhoz híven ebben a tanévben is szentmise keretében adtunk hálát és kértük a Jó
Isten közbenjárását az édesanyákért és az édesapákért. A gyermekek rövid műsor keretében

köszönték meg szüleiknek a szeretetüket, gondoskodásukat. A szentmisék keretében Ferenc
atya megáldotta a szülőket, ezzel is kifejezve, hogy mennyire fontos a hivatásuk.

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll Hozzád, 
gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
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Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, az édesanyámat!

(Dsida Jenő: Hálaadás)

Az Apák napi szentmisét március 19-én tartottuk, éppen Szent József ünnepén. Szűz
Mária jegyese, Szent József a keresztény édesapák példaképe.

Az ötödikesek a szentmise szolgálatát látták el, és egy rövid kis műsorral készültek az
édesapák köszöntésére.

Egy kis részlet az előadásból:

Édesapám!
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal!

Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit!
Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim, szorongásaim és aggodalmaim.

Kérlek, vedd figyelembe a bánatomat és a fájdalmamat!”
Édesapám!

Kérdezd meg úgy igazából, hogy mi történt az iskolában!
És figyelj arra, amit mondok ilyenkor.

Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok.
Érdeklődj, hogy hogyan oldom meg a feladatomat.

Vitasd meg velem a terveimet. Bátoríts a választásaimban.
És dicsérj bátran, ha megérdemlem.

Ha meg tévedtem, terelj a jó útra.

Ruff Enikő és Weil Adrienn osztályfőnökök
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Kétbodonyi alsós tábor

Atanév zárása után 2017. június 19-én az alsó tagozatos diákok közül 61 tanulóval indul-
tunk el Kétbodonyba a nyári táborba autóbusszal. 

Már az első napon a kisebbekkel strandolni mentünk, a nagyobbak pedig az Öreg-
hegyre indultak a „Kék túra” útvonalon. Vacsora után egy idős néni palóc nyelvjárással mesét
mondott a gyerekeknek, palóc dalt tanított nekik, aztán közös játékra hívta őket. Az esti ima
alkalmával új énekeket tanultunk, amelyeket Máté bácsi gitáron kísért.

Minden reggel zenére ébredtünk, Máté bácsi keltette a tábor lakóit a „Pál, Kata, Péter…”
kezdetű dallal, amelyet gitáron játszott, és énekelt hozzá. Először csak halkan, hogy akik még
alszanak, ne riadjanak fel, majd egyre hangosabban, végül mindenkinek sikerült az ébredés.
Reggeli után értékeltük a szobák rendjét, majd a napot a kisebbek palóc recept alapján süte-
ménysütéssel, a nagyobbak pedig strandolással és sportjátékokkal kezdték.

Délután sor került tánctanulásra is, amelyet Emese néni tartott.
Ellátogattunk a „Mini Zoo”-ba, ahol sokféle állatot láttunk. A legérdekesebb az volt,

amikor észrevettük, hogy a kis kenguru éppen bemászik a mamája erszényébe. Gyűjtöttünk
tarajos sül tüskéket is, és fehér pávát is láttunk, ahogy kiterjesztette gyönyörű farktollait. Dél-
után kézműveskedtünk: telefontartót készítettünk bőrből. Bőrlyukasztóval és kalapáccsal ütöt-
tük ki a lyukakat, és fűztük össze a rétegeket. Nagyon csodálkozott a vezetőnk, hogy milyen
kitartással dolgoztak a gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt!

Sportjátékokat, sportversenyeket szerveztünk a gyerekeknek, amelyekért nyereménye-
ket osztottunk. A fiúk minden szabad program alkalmával fáradhatatlanul fociztak a szállásunk
melletti kiépített focipályán.
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Másnap kovácsműhelyben jártunk, szerencsepatkót készített mindenki magának a ko-
vácsmester segítségével. Megismerkedtünk a műhely tartozékaival, a szerszámokkal és a ko-
vácskodás fortélyaival. A gyermekek aktívan részt vettek a munkában. Majd erőpróbának tették
ki magukat: a feladat az volt, hogy egy rúd végére lópatkókat raktak, és azon versenyeztek, ki,
hány lópatkót tud kitartani fél kézzel.

Jártunk a Falumúzeumban, ahol több mint száz évvel ezelőtti berendezési és használati
tárgyakat, szövőszéket, főzőedényeket, férfiak és nők ruháit, öltözködési szokásait ismerhettük
meg.

Az egyik napon a falu határában lévő halastóra is elmentünk csónakázni. Hatos cso-
portokban, mentőmellényekben szálltunk vízre, és figyeltük a vízi élővilágot.

A legfélelmetesebb mégiscsak az éjszakai túra volt. Késő este indultunk útnak. A veze-
tőnk csendre intett mindenkit, hogy betekinthessünk a vadak éjszakai életébe. Denevérek csa-
patát vettük észre, amint felrebbentek a fák ágai közül, és néhányan, akik nagyon csendben
tudtak lenni, őzikéket is láthattak. A vezetőnk 6-os csoportokra osztotta a gyerekeket, és mind-
egyikhez egy pedagógust választott ki. Majd egyedül, vezetés nélkül kellett a túra utolsó sza-
kaszát megtennünk. Teljes sötétségben, az éjszaka hangjaival együtt…

Egy másik napon Romhányba túráztunk, mezőkön, réteken keresztül. A városban el-
látogattunk egy Rákóczi-emlékműhöz, és egy idős bácsi mesélte el a Romhányi csata törté-
netét.

Június 24-én szombaton pedig reggeli után felvettük az úticsomagunkat, bepakoltunk
az autóbuszba, és búcsút vettünk a tábortól. Nagyon sok élménnyel, ismerettel lettünk gazda-
gabbak.

Pozsonyi Béláné a tábor szervezője
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Napközis táborok a magyar szentek, 
a művészetek és a természetszeretet

jegyében

Iskolánk első napközis tábora június 26–30. között volt. Minden nap 7:00 órától vártuk a
gyermekeket és 16:00 óráig együtt töltöttük a napot. Ezt a hetet a művészeteknek szántuk. 

Az első napot csapatépítéssel kezdtük, ismerkedő játékokkal. A résztvevő 32 gyermek
lelkes összhangba került már ezen a napon, így nem volt nehéz a tábor második napján elkez-
deni a csoportmunkákat, ami festés, origamizás, „patchwork” jellegű ragasztás és karkötő ké-
szítésből állt. A hét napjain az Árpád házi szentek életét is belevontuk foglalkozásainkba,
imáinkba. A napokat gitáros énekekkel, imákkal, reggeli mozgással kezdtük, ezt a reggeli kö-
vette, majd a napi foglalkozás következett, ezután ebéd és a délutáni szabadtéri program zárta
a napot. A szerdai napon elmentünk Százhalombattára, ahol a templomban számos hangszert
próbálhattak ki a gyermekek, amiről Oklevelet is állított ki a program szervezője, Máté bácsi.
Táborunk utolsó napján a Csodák Palotájába látogattunk el, ahol számos érdekes új ismerettel
gazdagodtunk. Minden nap végén boldogsággal töltötte el a szervező tanárokat (Nyitrai Or-
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solya, Bertalan Regina, Weil Adrienn,
Szamosvölgyi Máté) a gyerekek
vidám, de fáradt tekintete.

A második napközis tábor fő
gondolata „Irány a természet!” volt.

A gyerekek legnagyobb örö-
mére minden délelőttöt kirándulással
töltöttünk. Hétfőn Ófaluba gyalogol-
tunk, a többi napon vonattal utazgat-
tunk. Először Érdligetre, majd
Martonvásár Kastélyparkjába, a Nagy-
tétényi Kastélymúzeumba, s végül a
Velencei-tóhoz is eljutottunk. A játék
és szórakozás mellett megismertük
Bogner Mária Margit nővér, Mátyás
király és Szent László király életét.  A
délutáni közös foglalkozásokon – cí-
mertervezés, rajzkészítés, társasjáték –
Ferenc atya is többször részt vett. A
gyerekek ezen a héten is tartalmas
programokon vettek  részt, melyeknek
megszervezésében Pintér Krisztina,
Muskovits Zoltánné és Fucskó Andrásné tanárnők segítettek. 

Weil Adrienn és Zsók Csilla táborvezetők
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Vízi vándortábor a Szigetközben
„Szent Kristóf példájára verj hidat, ne éket Emberek, Népek, Ég és Föld közé.”

Asport, a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és természet-
tudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. Segíti az em-

berek, gyermekek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek
tiszteletére, megóvására nevel, miközben erősíti a közösségi és nemzeti összetartozást.
A vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a Magyar
Kajak-Kenu Szövetségnek, amely kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati programhoz,
amelynek egyik részeként támogatott vízi vándortáborok indultak. Így, iskolánk tanulói is
részt vehettek a majd egy hetes vándortáborozáson. Iskolánk csapata a kisbodaki és az ásvány-
rárói ágrendszert járta be 2017. június 19-24-ig. 

Első nap megérkeztünk Kisbodakra, az Esthajnalcsillag kempingbe. A szállás elfoglalása
és a terület „birtokba vétele” után gyakorló evezést tartottunk túravezetőnk, Virág Szabolcs
vezetésével a kikötőben, amit este vacsora követett. 

Második, harmadik nap a reggeli eligazítás után kisebb nagyobb csillagtúrákat tettünk
a bodaki ágrendszerben. Ezen a területen a természetközeli állapotú erdők őrzik a szigetközi
erdők eredeti faji összetételét. Láttunk billegető cankót, kis lilét, fekete gólyát, réti sast, nagy
kócsagot, szürke gémet; emlősállatok közül pedig vidrát.

Keddi napunkat szentmisével zártuk a kisbodaki templomban, melyet Szent Balázs és
Szent László tiszteletére szenteltek fel 1993-ban. Nagyon elcsigázottan érkeztünk, de a helyiek
nagy szeretete feledtette velünk fáradságunkat, és Szalai Lajos esperes atya is kifejezte örömét,
hogy ellátogattunk e picike község kis templomába. A szentmise végére újjászülettünk, és a
nap végét számháborúval zártuk.
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Szerdán a vízi csillagtú-
ránkat egy rövid gyalogtúrával
szakítottuk meg: a denkpáli
műtárgy együttest, egy hallép-
csőt néztünk meg. A hazafelé
vezető vizeken versenyre kelt
egy 9 és egy 4 fős kenu. A na-
gyobb győzött, a kisebb felbo-
rult, mindannyiunknak
vidámságot, kacagást szerezve.
Természetesen a fürdőzés,

pancsolás fontos helyet foglalt el a napi programokban, a szerdai nap zárásaként métáztunk.
Negyedik nap, csütörtökön vándortúrára indultunk Ásványráróra a Part kempingbe.

Reggeli után személyes csomagjainkat összepakoltuk és indultunk. A túra hosszabb és izgal-
masabb volt az eddigieknél. Mindjárt az elején rászaladtunk egy erős sodrásra, a faágak meg-
billentették az egyik kenut és bemutattunk egy kecses borulást. Több átemelés szabdalta ezt
az útvonalat, így nagyobb odafigyelést igényelt. Emlékezetes élmény, mindenki elfáradt a vé-
gére. Ám maradék erőnket összeszedve az esti órákban strandröplabdáztunk, pingpongoztunk,
kártyáztunk, billiárdoztunk.

Ötödik napon, pénteken a reggeli viharok, záporok (tanári sátor összeomlása, majd ki-
igazítása) után az ásványrárói ágrendszerben indultunk csillagtúrára. Az ásványrárói ágrend-
szer hatalmas, számtalan különleges természeti adottsággal, látnivalóval bír, ezért igazán
élvezetes volt a túra. 

Hatodik napon, szombaton reggeli után túravezetőinkkel utoljára vízre szálltunk és el-
mélyítettük az elmúlt napok alatt szerzett tudásunkat, aki szeretett volna kenut kormányozni
és még nem jutott „kormánylapáthoz”, kipróbálhatta.

Gyorsan eltelt ez a hét, élményekben gazdagon tértünk haza abban a reményben, hogy
jövőre is részt vehetünk hasonló evezős vándortáborban. 

Pálfi Marianna igazgató-helyettes
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Családi sítábor Ausztriában

2017 januárjában szer-
veztük a Marianum má-

sodik sítáborát, amelynek
helyszíne ismét az ausztriai
síterep, Weinebene volt. A
táborban 57-en voltunk, 52-
en síeltünk, és mindenki
épen, egészségesen tért
haza. 

Minden napunk cso-
dálatos napsütésben telt, a
sípályákon nagyszerű minő-
ségű hó várt bennünket, és
ha megfáradt a csapat, akkor

egy kis forró csoki, forralt bor vagy gőzgombóc mellett kipihenhettük magunkat a hüttékben.
Délelőttönként a kisebbek és a kezdőbbek síztek Skultéty Ádám oktatóval, a délután a nehe-
zebb pályákon a haladókkal telt. A síoktatást persze minden nap bemelegítés előzte meg, a

kislábujjtól a fejünk tetejéig megmozgat-
tuk, előkészítettük a tagjainkat a sízéshez
– Adri néni kivételével, aki a snowboar-
dosok egyszemélyes táborát alkotta.

A délután a kézműveskedés je -
gyében telt: készítettünk sílécet, szánkót,
ragasztottunk üveget és díszdobozt, em-
lékskatulyát és ceruzatartót, de készültek
pompomszörnyek és színezők is. Aki na-
gyon elfáradt, azt filmklub várta.

Emlékezetes marad számunkra az
esti séta a szikrázó csillagok alatt a hegy-
oldalban álló Szent Pál pihenőhöz, ahol
gyertyát gyújtottunk és imádkoztunk a tá-
borozókért és az otthonmaradottakért is. 

Köszönet és hála a Gondviselés-
nek, hogy mindannyian ott lehettünk és
egészségben hazatértünk, továbbra is kér-
jük Menthoni Szent Bernát közbenjárását
minden sízőért és családjáért.

dr. Fábián Anna a tábor 
szervezője
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Cserkésztábor a Velencei-hegységben,
Sukorón

Iskolánk cserkészcsapatának, az 1006. számú Marianum cserkészcsapatnak nyári tábora
2017. július 10–16. között került megrendezésre, ami idén a Velencei-hegységben, Sukorón

volt. Mint minden évben, az idei táborunknak is volt keretmeséje: a viking mitológia. Az őrs-
vezetők rengeteget készültek, hogy a jelmezek és a díszlet a korszaknak megfelelő legyen. 
A tábor lakóinak segíteniük kellett a viking istenségeknek hazajutni Asgardba és visszaszerez-
niük Lokitól Thor kalapácsát, Freya nyakláncát és Odin lándzsáját. A tábor „helyszíne” Grön-
land volt, és a klán vezetője Vörös Erik. 

A tábor során megismerkedhettünk a cserkész élettel: milyen egymásra figyelve,
közösségben élni. Esténként tábortüzet gyújtottunk és sok népdalt tanultunk. Volt viking
erőpróba, sárkányhajózás a Velencei-tavon, tábortűzi játék, kalmárjáték, kirándulás, tábori
építkezés (zuhanysátor, asztalok, padok, kukák fából) és még sok-sok izgalmas és mókás
program. 

A kiscserkészektől a negyedik napon elbúcsúztunk és utána sort kerítettünk a
cserkészjelöltek próbázására, ahol cserkésztudásukról adhattak számot. A próba után hat
cserkészt és egy kiscserkészt fogadhattunk cserkésztestvérünknek. Tábor- és
csapatparancsnokunk Harmat Luca, az őrsvezetők, Kata néni és Atilla bácsi erőfeszítései nélkül
nem jöhetett volna létre az idei táborunk, és külön köszönet Mariann néninek a mindig friss
és finom ételekért.

Kun Kristóf a Hiúz őrs őrsvezetője, öregdiák
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Évente Mariazellben – tantestületi 
zarándoklaton

Augusztus 22-től három napon keresztül gyalogolt tantestületünk egy része a híres
Via Sacra-n. 

Célunk Mariazell volt. A „Szent út” teljes hosszában a közlekedési útvonalaktól távol
halad. A vándorlás egyben utazást is jelent csodás tájakon, hegyeken, völgyeken keresztül. A
mindennapi életből kiszakadva óriási élmény úton lenni, a természetből új erőt meríteni az
előttünk álló feladatokhoz. Kis csapatunk Heiligenkreuzból indult, és Klein-Mariazell érinté-
sével Kaumbergig tartott. Az első nap végén a település Szent Mihályról nevezett templomá-
ban szentmisével adtunk hálát a mögöttünk álló szakaszért. A helyi pékmester nagyszerű
kenyérkompozícióval köszöntött minket a reggelinél. Következő etapunkat Araburg várának
meghódításával kezdtük. A pompás kilátás, mely a környékre nyílt, kárpótolta a feljutás ne-
hézségeit. Csodás legelőkön jutottunk el a következő célig. Délután betértünk a nyolcszáz
évvel ezelőtt alapított lilienfeldi apátságba, Ausztria legnagyobb középkori kolostorlétesítmé-
nyébe. Erőnket a harmadik napi gyaloglásra tartogattuk, így autókkal utaztunk tovább Anna-
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bergbe. A szépséges Szent Anna-templomban megtartott szentmisével fejeztük be a napot.
Utunk legnehezebb részéhez érkeztünk, amikor Türnitzbe visszaautózva kezdtük meg utolsó
túránkat Mariazellbe. Elbűvölő erdei tájakon, valamint a hidakkal és ösvényekkel kiépített ter-
mészeti kincsen, a Falkenschlucht-on haladtunk a kegyhely felé. Ferenc atya vezette a zarán-
doklatunkat. Kitartó és elszánt menetelésébe nem csak néhány csapattag, hanem még a
lábbelije is belefáradt. Ám minden nehézséget elfeledtetett az az élmény, hogy sikerült begya-
logolni a kegyhely templomába. Zarándokaink személyesen köszöntötték a Szűzanyát. Ezen
a délutánon egészült ki testületünk az otthonról érkezőkkel. Másnap közös hálaadással fejeztük
be testi- lelki feltöltődésünket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, egymás és Isten közelségét
a természet szépségein keresztül is megtapasztalhattuk.

Pintér Krisztina tanárnő
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Hagyományos mariazelli 
zarándoklatunk

Szerdán, reggel 6-kor indultunk el Mariazell felé. Útközben megálltunk Heiligenkreutzban,
Lilienfelden és Annabergben. Körülbelül fél háromkor megérkeztünk, lepakoltuk a cso-

magjainkat a Korda zarándokházban, és elmentünk a Bazilikába misére, amit Ferenc atya tar-
tott. Igazgató néni elmesélte nekünk a Bazilika történetét: egy szép nap egy bencés szerzetest
- Magnust - az elöljárója azzal a feladattal bízta meg, hogy az erdőkben élő emberek lelki gon-
dozását lássa el. Ő egy hársfából faragott Mária-szobrot vitt magával az útra, ám egyszer csak
egy hatalmas kőtömb állta útját. Ekkor a barát a Szűzanyához fohászkodott. Pár pillanat múlva
a tömb kettéhasadt. Ideépített a szerzetes egy kis cellát a szobor köré (ebből ered a városka
neve). A kis cellából később kápolna lett, a kápolna helyére pedig egyre nagyobb templomok
épültek. Így, a szobrot is egyre nagyobb tisztelet övezte, és mára Mariazell a világ egyik leghí-
resebb Mária kegyhelye lett. A mise után vacsorázni mentünk, utána pedig keresztutat és má-
jusi litániát énekeltünk. Ezek után szabadprogram volt. A takarodó 9-kor volt és körülbelül
negyed tizenegykor már a legvirgoncabb gyerekek is aludtak.

Másnap 8-ra mentünk német nyelvű misére, utána pedig kirándultunk a Bürgeralpe-
ra, és játszottunk a Holzknechtland kalandparkban. Miután lejöttünk a hegyről elmentünk
ebédelni, és aztán meglátogattuk a Lunzer See-t. Először csónakkal, majd gyalog jártuk körbe
a tavat. Utána vacsorázni mentünk és este szabadprogram volt 9-ig.

Pénteken reggel ismét szentmisével kezdtük a napot. Mise után sétáltunk a városban,
aztán háromnegyedórás szabadprogram volt, majd gyertyát gyújtottunk halottainkért és a Ke-
resztes Nővérekért, majd összeszedtük a táskáinkat és 11-kor elindultunk hazafelé. Útközben
megnéztünk a Erlaufsee-t és a közeli vízesést. Maria Schutzban elénekeltük a májusi litániát
majd óriásfánkot ettünk. Este fél 8-kor pedig megérkeztünk az iskola elé.

Jó hangulatban, vidáman telt a zarándoklatunk.
Beke Luca 7.b osztály
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Hetedik élő Rózsafüzér zarándoklat

Ahetedik élő Rózsafüzér zarándoklatot 2016. október 1-jén, szombaton tartottuk, melyen
a Szűzanya szeretete folytán csodálatos napsütéses nap volt. A zarándoklat idei tematikája

– az Irgalmasság szent évére tekintettel – az irgalmasság testi-lelki cselekedetei volt. Ennek
megfelelően az egyes állomásokon az elmélkedések is ehhez igazodtak.

A Lea otthontól indult a zarándoklat, közel 140 fővel. Ferenc atya indította útnak az
imádkozó híveket, és elmélkedésében kitért arra, hogy ezt a napot természetesen mindannyian
szeretteinkért, családunkért ajánljuk fel, de nagyon fontos, hogy ezen a napon, amikor a várost
járjuk végig, Magyarországért is imádkozzunk. A Lea otthonban sajátos gondolatokat hall-
hattunk „az utasoknak szállást adni” és „a bántalmakat békével tűrni” cselekedetekről. A park-
városi templom után két ágra szakadt a zarándoklat, rózsafűzért formázva.

A következő megállókat az egyes plébániákon tartottuk, ahol lelki megerősítést kaptunk
az irgalmasság további cselekedeteiről. Az utolsó állomás – ahol a két ág ismét összeért – az
Érd-Újvárosi Jézus Szíve templom volt. A „szegényeket felruházni” a testi cselekedetek közül
csak az egyik, ám 2016-ban a Szent Márton év kapcsán talán még nagyobb aktualitással bír,
mint más időszakban.

A kereszténység alapgondolata a megbocsátás, Jézus egész élete erről szól. A családban
is, emberi kapcsolatainkban is az Úr szüntelen megbocsátásából, elnéző szeretetéből élünk és
születünk újjá. A megbocsátásnak a másik, talán még fontosabb része, hogy általa mi is Isten
életének és cselekvésének aktív részeseivé leszünk! Amint megbocsátunk az ellenünk vétők-
nek, Isten csodálatos kegyelme működésbe lép.
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A megállók során nem csak lelki táplálékról gondoskodtak a vendéglátók, hanem sze-
rény enni-innivalót is kaptak a hívek. Külön köszönet illeti Gyuri atyát, aki a tusculanumi plé-
bánia udvarán fenséges gulyással várta a mintegy 300 odaérkező zarándokot.  

Ahogy haladtunk végig az egyes állomásokon egyre nőtt a résztvevők száma, akik kö-
zött egyaránt voltak fiatalok és idősek, felnőttek és gyerekek. Nagy örömmel töltött el ben-
nünket, hogy egyre több „Marianum 25” feliratú sötétkék póló színesítette a zarándokok
tömegét. Mire Ófaluba érkeztünk, több mint 400 marianumos gyerek és szülő tartott velünk.

A zarándoklat végén, Ófaluban a jó időre és a nagy létszámra való tekintettel Spányi
Antal püspök úr a közel 600-700 fős odaérkező csoportnak szabadtéren, a templom kertjében
tartotta meg a szentmisét, melyben hálát adtunk a Szűzanyának csodálatos, imádságos napun-
kért. A Főpásztor külön kiemelte, hogy Érd számára hatalmas ajándék Bogner Mária Margit,
aki itt a templomkertben kitárt karral várja a hozzá fordulókat. A szentmise végén mindannyian
közösen imádkoztunk az üldözött keresztényekért. 

Takácsné Tóth Noémi igazgató
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Egyházmegyei zarándoklat Passauba
Boldog Gizella ünnepén

2017. május 2-án, hajnalban izgatottan indultunk a Marianum elől. Egy órával később Szé-
kesfehérváron, majd Móron szálltak fel a zarándokok. Miután teljes lett a létszám, meg-

kezdődött a hosszú utazás. 

Útközben láttuk a Melki apátságot, amelynek lakói a bencés szerzetesek voltak, akik a
mai napig az apátságban élnek. Utazásunk első megállója Altötting volt, amely Németország
egyik kiemelkedő zarándokhelye. Altöttingben található a Gnadenkapelle. A kápolnában lát-
ható a Fekete Madonna szobra, amelyhez több csoda is kapcsolódik. Első volt a csodatételek
között, amikor 1489-ben egy hároméves kisfiú vízbe fulladt itt, és miután a régi kápolnában
az oltárra fektették, feléledt. Azóta ezt a helyet az isteni kegyelem kápolnájának hívják. II.
János Pál pápa egy arany rózsát, és XVI. Benedek pápa egy gyűrűt ajánlott fel itt Szűz Máriá-
nak.

Miután egyre többen hallottak a csodatételekről, a sok zarándok miatt kicsi lett a ká-
polna, ezért egy új templomot építettek. Ide temették el Tilly grófot, aki a 30 éves háború alatt
a katolikus keresztények vezére volt. 

Altöttingben megnéztünk a Szent Konrád kápolnát is. Szent Konrád szegény, földmű-
ves családból származott, és mivel Konrád Isten közelében szeretett volna lenni, ezért a kapu-
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cinusok rendjébe került, ahol a Szent Anna kápolna kapuőri feladatait látta el. Szent Konrád
az egyetlen szentté avatott kapucinus testvér. 

Altötting után, este megérkeztünk Passauba, zarándokutunk végállomásához. A Duna,
Inn, Ilz folyók összefolyásánál alakult ki Passau, az óváros, amely a hangulatos, kanyargós ut-
cáknak köszönheti rendkívüli szépségét. 

Másnap reggel frissen ébredve elsőként a Szent István Dómot néztük meg. A Szent Ist-
ván Dóm az óváros legmagasabb pontján található. Nehéz barokk stukkói és meseszép freskói
mind olasz mesteremberek munkái, akik az 1662-es tűzvész után kezdtek nagy munkába. Több
mint ezer angyalt ábrázoló szobor és festmény található a templomban. Többször újjáépítették,
mert tűzvész, árvíz miatt súlyos károsodások érték. A világ legnagyobb templomi orgonáját
is itt találjuk. 

Ezután megnéztük a Nidernburg-kolostort, amely a 8. században a bencés apácáknak
épült. Ma az angolkisasszonyoké. A déli kápolnában a sírköve alatt nyugszik Boldog Gizella,
II. Henrik német-római császár húga, Szent István királyunk felesége, aki özvegyként tért vissza
szülőföldjére, és lett a zárda főnöknője. Sírja körül magyar zászlók, nemzetiszín szalagos ko-
szorúk és virágok sorakoznak.

Passaui utazásunk során egy „középkori nemes” avatott be minket a város és a dóm tit-
kaiba, történelmébe. A nemessel vicces jeleneteket éltünk át, amikor eljátszhattuk a régmúltat,
így beleélhettük magunkat a középkori hétköznapokba. Ezt követően egy hajós kiránduláson
néztük meg a várost. Este ünnepi szentmisén vettünk részt, közösen ünnepelve Boldog Gizel-
lát, aki itt igen nagy tiszteletnek örvend. Megható, és felemelő érzés volt távol a hazánktól
nemzeti himnuszunkat énekelni. 

Május 4-én, délelőtt indultunk haza, de útközben még megnéztük Ausztria második
leglátogatottabb zarándokhelyét, Maria Taferl-t, ahol a barokk bazilika csodálatos festménye-
iben, szószékeiben, szobraiban gyönyörködhettünk. 

Hálásan köszönjük Spányi Antal püspök atyának és Ferenc atyának, hogy részt vehet-
tünk ezen a háromnapos zarándokúton, és életre szóló élményekkel térhettünk haza. 

A Passau-i zarándokcsoport
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Advent a Marianumban

Iskolánkban minden évben az adventi időszak bővelkedik leginkább eseményekben, prog-
ramokban. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink egy lelki folyamat végén érkezzenek el Krisz-

tus születésének megünnepléséhez.

Adventi koszorúkészítés
November 18-án, délután az iskola

ebédlőjében adventi koszorúkészítésre
gyűltek össze a gyerekek, a szülők, a peda-
gógusok és az egyházközség hívei. Minden
évben megszervezzük ezt az eseményt,
hogy kezünk munkájával hozzájáruljunk
ahhoz, hogy a családok asztalára adventi
koszorú kerülhessen. Mindenki megtalálta
a saját érdeklődésének megfelelő munka-
folyamatot. Voltak, akik a koszorúalapot
zöld tujaágakkal díszítették fel, mások a
három lila és egy rózsaszín gyertyát tűzték a koszorúra, és a végén felkerültek a szalagok és a
díszek is. Szorgalmasan, nagy lelkesedéssel és jókedvvel készültek a szebbnél szebb alkotások.
Néhányan már azon az estén megvásárolták a saját kezűleg készített adventi koszorújukat és
boldogan vitték otthonaikba. A család együtt várta vasárnaponként, hogy meggyújthassák a
várakozás egy-egy gyertyáját, amely egyre közelebb visz az ünnephez, az Úr Jézus megszüle-
téséhez. 
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A koszorúk értékesítéséből befolyt összeggel a rászoruló családokat tudjuk segíteni ka-
rácsonykor. 

Szent Miklós ünnepe
Szent Miklós püspököt segítő szentként tiszteljük. A III. században égi jel hatására

Myra városa megválasztotta püspökének. Miklós kiválóan teljesítette püspöki feladatait. Életét
az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszere-
tete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Vagyonát a gyerekek és az emberek meg-
segítésére fordította. 

Nevéhez számos legenda fűződik. Legismertebb közülük az, amelyben egy szegény
ember feleségül akarta adni három lányát, de nem volt hozzá elég pénzük. Miklós püspök
pedig úgy segített rajtuk, hogy éjnek idején a nyitott ablakon át bedobott egy erszény pénzt,
és így először a legidősebb, majd hasonló, „égből jött’’ segítségek után a másik két lány is tisz-
tességgel férjhez mehetett. 

Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett.
Iskolánkba minden évben megemlékezünk Szent Miklósról. Az idén december 6-án

érkezett meg hozzánk Miklós püspök. A gyerekek nagy izgalommal várták a pillanatot, amikor
megláthatják a Mikulást. Minden kisgyerek fejében megfordultak olyan gondolatok, hogy
vajon betér-e hozzánk is, kapnak-e tőle ajándékot, és tudja-e, hogy jók voltak egész éven át. 

Amikor a Mikulás bekopogott az osztályterem ajtaján, a gyerekek tágra nyílt szemmel
figyelték minden mozdulatát. Piros ruhában érkezett, hosszú, fehér szakálla mutatta, milyen
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öreg már. Amikor belépett, dallal és Mikulás-hívogató verssel köszöntötték őt. A Mikulás el-
mondta, hogy igen messziről érkezett, és már nagyon kimerült és fáradt, mert sok helyre kellett
elmennie. Megnyugtatta a gyerekeket, hogy csupa jó dolgokat hallott róluk, és nekik is hozott
ajándékot. Kinyitotta a „puttonyát”, és mindenki csokit kapott tőle.

A gyerekek megígérték neki, hogy továbbra is jók lesznek, és jövőre is várják őt.
Mikulás-dallal búcsúztunk tőle, amelyet a gyerekek boldogan énekeltek.

Adventi lelki nap
2016. december 20-án tartottuk iskolánkban a lelki napot. Ennek a napnak a célja, hogy

felkészítsük tanulóinkat a karácsony örömhírének befogadására, lelkileg ráhangoljuk őket az
ünnepre. Már az advent ideje alatt jó cselekedeteket végeztünk, igyekeztünk jobban figyelni
társainkra, segítőkészséget gyakoroltunk embertársaink, szüleink, barátaink felé. 

A lelki napot az alsó tagozatos tanulók elmélkedéssel, adventi énekek tanulásával kezd-
ték. Adventi történeteket olvastunk a gyerekeknek, elgondolkodtunk azok tanulságain. Be-
szélgettünk a szeretetről és arról, hogyan tudunk szeretettel fordulni embertársaink felé. 

A szeretet jegyében karácsonyra ünnepi díszeket, apró ajándékokat készítettünk a csa-
lád tagjainak, szeretteinknek.

Egy órát az 1., 2. és 3. évfolyammal közösen töltöttünk el, együtt énekeltünk, beszél-
gettünk, karácsonyi történeteket olvastunk.

A 4. osztályosok és a felső tagozatos tanulók ezalatt elmélkedésen vettek részt és szent-
gyónást végeztek. Atyákat hívtunk meg erre az alkalomra, hogy minél több tanulónak lehe-
tősége legyen elvégezni a szentgyónást, és tiszta lélekkel készüljön a karácsonyra.

Az adventi lelki napot szentmisével zártuk, majd mindenki a saját otthonába vitte ma-
gával a készülődés hangulatát.
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Nyugdíjas karácsony 
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejez-

zük tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában el-
töltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Az ünnepi műsor megnyitásaként Takácsné Tóth Noémi igazgatónő mondott köszön-
tőt, Régenhart Dorottya karácsonyi dalokat fuvolázott, Cserni András  szavalt, az 1.a osztály
a Csillagocska történetét adta elő, Skultéty Eszter pedig zongorázott. A műsor végén Ferenc
atya fogalmazta meg ünnepi gondolatait.

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon me-
legét juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra,
hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra. Nem a drága ajándékok jelentik a
fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adunk önzetlenül.

Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben,
hanem a hétköznapokon is megmaradjon bennünk.

Szeretetet vittünk és kaptunk a LEA otthonban
Az adventi időben, december 19-én tanulóinkkal ellátogattunk a Lea otthonba, hogy

szeretetet vigyünk az otthon lakóinak, átadjuk a karácsony örömét, és lélekben megajándé-
kozzuk egymást. Szeretettel fogadtak minket. Az otthon vezetője köszöntötte az egybegyűl-
teket, Ferenc atya pedig néhány ünnepi gondolattal nyitotta meg az együttlétet. 

A Lea otthon lakóinak fuvolajátékkal kedveskedtünk, amelyet Régenhart Dorottya
adott elő, Cserni András pedig karácsonyi verset szavalt. A műsorunk következő részében az
első osztályosok adtak elő egy kedves kis történetet, amelynek címe: „A csillagocska törté-
nete.”
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A történet egy olyan példázat, amelynek tanulsága van a mai ember számára is. A csil-
lagok gyűlést tartanak, mert ki kell választani maguk közül azt, aki majd az Úr Jézus megszü-
letését jelezni fogja. Minden csillag úgy érzi, hogy ő a legméltóbb erre a feladatra. Hencegve
sorolják fel azokat a „jó” tulajdonságaikat, amelyek igazolják rátermettségüket. Veszekednek,
civakodnak, bántják egymást, nem tudják eldönteni, kié legyen a feladat. De van egy kicsi csil-
lag, aki nem kiabál, nem veszekszik, csak áll némán. Ő a szerénységével hívta fel magára a töb-
biek figyelmét. A társai lassan felismerték a kicsi csillag lelki nagyságát, és megválasztották őt
a legméltóbbnak, aki jelezhette a Megváltó születését.

A csillagok lényeges üzenetet küldtek nekünk! Tudjuk, hogy vannak ugyan nagyobb,
idősebb, fényesebb csillagok, mégis azok kapják meg a legnemesebb, legmegtisztelőbb felada-
tot, akik alázatosak, önfeláldozók, és le tudnak mondani mások javára az elismerésről. Az
ember életében, kapcsolatok kialakításában alapvető szerepe van ezeknek az értékeknek. Kö-
vetésre méltóak! Ugyanis a törtető, gőgös és viszályt szító magatartással békétlenséget terem-
tünk a környezetünkben, megmérgezzük a légkört, amelyben élünk, és kizárjuk a szeretetet
az életünkből.

A csillagok felismerték ezt, megalázkodtak, belátták, hogy csak a szeretet lehet az alapja
döntéseiknek, és jó szívvel átadták ezt a megtisztelő feladatot a legkisebbnek, de lélekben a
legnagyobbnak.

Az ünnepi műsor következő előadói az otthon lakói voltak, akik karácsonyi dalokat és
verseket adtak elő. Ezután megajándékoztak minket saját kezűleg készített karácsonyi képekkel,
majd süteményekkel, üdítővel kínáltak bennünket.

Jó hangulatban, szeretettel a szívünkben búcsúztunk el az otthon lakóitól.  

Iskolai karácsony
Hagyományunkhoz híven az év utolsó tanítási napján, december 21-én, idén is össze-

gyűltünk a tornateremben, hogy kicsik és nagyok együtt ünnepeljük karácsony eljöttét. Ilyen-
kor az osztályok rövid műsoraikkal ajándékozzák meg egymást. Karácsonyi énekek hangzottak
el magyarul, németül és angolul. Betlehemi jelenetekkel idézték fel a gyerekek Jézus születését.
Zenével is, tánccal is kifejezték ajándékozó szeretetüket. A közös együttlét után osztálytermi
keretek között folytatódott az ünneplés. 
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Advent Fraknóban

Advent első szombatján reggel fél hét-
kor Fraknóba indultunk, s négyórás

utazás után érkeztünk meg. Ott először a
várat néztük meg, ahol egy idegenvezető
mutatta meg nekünk a látnivalókat: meg-
tudtuk, hogy 1317-ben épült, 1635 és
1660 között Esterházy Miklós teljesen át-
építtette (a régi várból csak az öregtorony
maradt meg). A belső vár kétemeletes,
négyszögű épülettömbjét sokszögű olasz-
bástyás védőfal övezi. Láttuk a fegyver-
gyűjteményt, a kápolnát, különböző
termeket és több százéves ruhát, fest-

ményt is. Utána a Rozália kápolnához túráztunk, mely 1695-ben épült  a Rozália-hegység 746
méteres pontján. Az út kissé meredek és csúszós volt, de mindenki kitartóan gyalogolt, és fel-
jutott a hegytetőre. Ott készítettünk néhány képet a kifáradt csoportról. Azután visszasétáltunk
a várhoz, ahol már javában tartott a vásár. Lehetett kapni különböző dísztárgyakat és finom-
ságokat is. Mindenki kedvére válogathatott, vásárolhatott, és nem feledkeztünk meg az otthon
maradt családtagjainkról sem. Elszaladt az idő és besötétedett. Buszba szálltunk, és még egy
pillantást vetettünk a gyönyörűen kivilágított várra. Fáradtan, de szép élményekkel gazdagodva
érkeztünk haza este 9 órakor.

Kőhalmi Zsófia 5.a osztály
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Adventi vásár és műsor a Szepes Gyula
Művelődési Központban

Iskolánk 2016. december 16-án tartotta hagyományos adventi műsorát és vásárát, melynek
negyedik alkalommal adott otthont a Szepes Gyula Művelődési Központ.  

Ezen a decemberi estén a művelődési ház előtere megtelt szebbnél szebb portékákkal.
A vendégek számtalan karácsonyi díszből, süteményből, apró ajándékból válogathattak, me-
lyek mindegyikét diákok, szülők és iskolánk nevelői készítették. 

A nézőtér 17 órára zsúfolásig megtelt. Takácsné Tóth Noémi igazgatónő, majd Hajdu
Ferenc atya köszöntő szavait követően léptek színpadra a tanulók. A Pesovár Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola Kis Siba táncegyüttese nyitotta meg a műsort, melyet Varró Bercel 5.b osz-
tályos tanuló szóló tánca követett, mellyel már a Fölszállott a páva című televíziós
tehetségkutató műsorban is bemutatkozott. Régenhart Dorottya Lili 7.a osztályos tanuló
fuvolán adott elő angol karácsonyi dalokat. Majd a felső tagozatos drámaszakkör lépett
színpadra. A Kovács Mónika tanárnő által betanított színdarab címe Karácsonyi készülődés
volt. Ezt követően a Nox együttes Szent ünnep című dalára szalagos táncot adtak elő az 1.b
osztály tanulói. A táncot osztályfőnökük, Rónainé Bodnár Judit tanította be. Pozsonyi Béláné
tanítónő 1.a osztályosai Egy csillagocska története címmel adtak elő egy jelenetet. A következő
műsorszámban egy keringőt láthatott a közönség, melyet a 4.a osztályos gyerekek adtak elő.
A táncot Fraknói Emese tanárnő tanította be. Bretusné Baráth Lilla 4.b osztályosainak
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előadásában a Szent karácsony című dalt hallhattuk. A műsor zárásaként az alsó tagozatos
napközis tanulóktól és tanítóiktól a Fehér karácsony című dalt hallgathattuk meg.

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

Kékesi Viktória tanárnő
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Szülői Alapítványi Bál
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, s meglátja

milyen sokan odaállnak mellé.” Böjte Csaba

2016-ban rendezett első alkalom-
mal a Szent Imre Alapítvány bált.

Nagy örömünkre az idei évben majd-
nem 200-an jöttek el, fogadták el meg-
hívásunkat, megtisztelve ezzel
iskolánknak, illetve a Szent Imre Ala-
pítványnak a rendezvényét. Megtisz-
telő, hogy dr. Aradszki András
államtitkár úr és dr. Bács István alpol-
gármester úr is a vendégünk volt.

A bált a nyolcadikosok kerin-
gője, illetve modern tánca nyitotta
meg. Ezt követte a 4Akkord Show
kórus előadása. Repertoárjukból pop
és rock-klasszikusok feldolgozásait,
musical slágereket illetve acapella da-
lokat hallhattunk.

Az est folyamán lehetőségünk
volt a szigetcsépi Gál pincészet borait
kóstolgatni, vagy a gyertyafényes teá-
zóban beszélgetni. Aki nagyobb vi-
dámságra vágyott, az táncolhatott a
Rozbora zenekar taktusaira. A finom
svédasztalos vacsorát az Osváth Kereskedőház biztosította számunkra.

Jól szórakoztunk a Marianum-kvízen, és az elmaradhatatlan tombola-sorsoláson.
Reméljük, hogy sikerült hagyományt teremtenünk, hogy évente legalább egyszer egy

tartalmas, de felszabadult estét tudjunk együtt tölteni, szeretetben és vidámságban.
A bál gyűjtését a felújított nyílászárók korszerű árnyékolására szeretnénk fordítani. Ez-

úttal is köszönjük a felajánlásokat!
Köszönjük azoknak a szülőknek és kollégáknak, akiknek a segítsége, körültekintő gon-

doskodása lehetővé tette, hogy összegyűljünk egy felhőtlen kikapcsolódásra, és megtaláljuk
az egymáshoz vezető utat. Köszönjük dr. Osváth Katalinnak, és Harkai Istvánnak, hogy a bál
szervezési munkáit az idén is irányították, illetve Weil Róbertnek, a Madách Színház színmű-
vészének, hogy elvállalta az est konferálását.    

Takácsné Tóth Noémi kuratóriumi elnök
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Az ima és böjt ereje magánéletünkben
és munkánkban

2017. március 14-én a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjével kitüntetett, és Prima Primissima

díjas Dr. Csókay András idegsebész, agykutató tartott elő-
adást szülőknek, pedagógusoknak Az ima és böjt ereje ma-
gánéletünkben és munkákban címmel.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra
válik.”(Róm.8.28)

Hitünk fejlődését és főbb állomásait foglalta össze,
valamint az ima segítő erejét és ehhez kapcsolódóan a böjt
szükségességét mutatta be Dr. Csókay András előadásá-
ban. Sok idő telt el gyermekkora tiszta hitének elvesztése
óta, aminek újra megtalálása 17 évvel ezelőtt történt. 

„Sokszor hisszük, hogy nagyon közel vagyunk már Is-
tenhez, s akkor újra történik valami, és rájövünk, hogy igen távol vagyunk még Tőle, szinte kezd-
hetjük elölről. A kapcsolat mindig miattunk halványul el. Bármilyen kis bűn is ez, de rombolja a
bennünk élő Jézussal való kapcsolatot. Életünk legfőbb mozgatórugója ennek a kapcsolatnak újra
és újra megtalálása kell, hogy legyen. A hit nem elméleti kérdés, nem parancstartás, nem tan. Nem
betű szerint való élet, hanem Lélek szerint való élet.”
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Elmesélte, hogyan hallgatta meg őt Urunk Jézus, amikor hozzá fordult a budapesti do-
monkos templomban lévő feszület előtt, és erőt kapott tőle, hogy felhagyjon bűnös életével,
valamint családjáért és másokért élő orvos legyen, ezáltal szakmailag is eredményesebbé vál-
jon. Megmutatta, hogyan segített az imádságos élet a gyógyítói előrelépésekben, s hogyan
dolgozott ki számos új műtéti eljárást, melyek közül a leghíresebb az éralagút-módszer, amely
egy új eljárás a súlyos traumás agyduzzadás kezelésére. Minden nemzetközi sikert aratott szak-
mai ötlete rózsafüzér-imádság közben jutott az eszébe. 

Végül megosztotta velünk kisfiának tragikus körülmények közti elvesztését. Sokszor
nagyon fájdalmas út, amin végig kell menni azoknak, akik Jézus Krisztus igazabb követői akar-
nak lenni. Fáj odaadni Jézusnak azt, amihez nagyon ragaszkodunk, különösen, amikor egy
szeretett személyről van szó, aki be tudja tölteni az ember életét. Ez a hiányérzet a hívő ember
számára csak a szenvedő Jézussal való egyesülésben tud feloldódni. A nemzetközi hírű ideg-
sebész hittel teli meggyőződése, hogy az Istennel való szoros kapcsolat elsősorban a Vele foly-
tatott beszélgetésben, vagyis az imádságban valósul meg. Szoros összefüggést lát a hit és az
akarat között. 

„Akarat-hit, akarat-imádság, akarat-emlékezés, akarat-lemondás, akarat-szeretet, akarat-
megbocsátás… Vágyj a hitre és megkapod! Zörgess, és ajtót nyitnak! Így árad majd rád a kegye-
lem.” 

Életünk középpontjában pedig Krisztus kell, hogy álljon. Mit tett Ő érted, és mit tettél
te ma éppen Érte? Hagyatkozzunk rá! A legnagyobb ráhagyatkozó maga a Szűzanya volt. Le-
gyen ő a példánk!

Pálfi Mariann igazgató-helyettes
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Tanévzáró gálaműsor

Iskolánk június 13-án tartotta tanév végi műsorát a Szepes Gyula Művelődési Központ szín-
háztermében.

A műsort a hagyományokhoz híven a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei nyitották meg. A Nagysiba Néptáncegyüttes előadásában sárközi táncokat láthattunk
Játékra valók címmel. Ezután a Forrás Néptáncegyüttes Kisforrás csoportjának egyik szólistája,
Varró Bercel 5.b osztályos tanuló lépett színpadra. Bercel 2017 márciusában indult a székes-
fehérvári egyházmegyei Ki-Mit-Tud?!-on, és a döntőben kimagasló eredménnyel szerepelt,
arany minősítéssel jutalmazták előadását.

Majd Kovács Mónika tanítványai, az alsó tagozatos drámaszakkör előadásában A tuli-
pánná változott királyfi című mesét láthattuk. Az 1.b osztály A muzsika hangja című musical-
ből adott elő egy részletet. Felkészítő tanítóik Rónainé Bodnár Judit és Andorkó Viola voltak.
Ezután a felső tagozatosok verses előadásai következtek. Elsőként Aranyosi Ervin: Szeretet-
gazdagság című költeményét hallhattuk Vigh Panna 6.b osztályos tanuló előadásában. Majd
Arany Jánosra emlékeztünk: idén ünnepeljük nagy költőnk születésének 200. évfordulóját.
Tankó Réka 6.a osztályos tanuló Petrőczi Éva: (Új) Rege a csodaszarvasról című versét adta
elő, Kiss-Móger Mihály és Mikló Csongor 5.a osztályos tanulóktól Arany János: Családi kör
című versét hallhattuk. Felkészítő tanáraik Pintér Krisztina és Harmat Luca voltak. Majd két
vidám táncos produkció következett: Zsók Csilla tanítványai, a 3.a osztályosok focista táncot
adtak elő, a 4.b osztályosok, Bretusné Baráth Lilla és Kovács Mónika tanítványai cowboy-tánc-
cal léptek színpadra. A 4.a osztályosok magyarországi német táncot mutattak be Boarisch cím-
mel, melyet Fraknói Emese tanított be. Az év végi műsor zárásaként Ruff Enikő és Weil
Adrienn 5. osztályosai léptek színpadra. A nagy sikerű A Pál utcai fiúk című musicalből adtak
elő egy részletet.

Kékesi Viktória tanárnő
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Iskolanyitogató programsorozat

2016. december 3-
án kezdetét vette a

Marianum Német
Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola
iskolanyitogató prog-
ramsorozata, amely-
nek során iskolánk
kitárta kapuját a le-
endő első osztályosok
és szüleik előtt.

Célja az volt,
hogy az iskolánk iránt
érdeklődő szülők tájé-
koztatást kapjanak a nevelő-oktató munkánkról.

A kedves szülők Takácsné Tóth Noémi igazgatónőtől kaptak választ kérdéseikre; se-
gítséget, illetve gyakorlati tanácsokat a gyermekek sikeres iskolakezdéséhez.

Jó volt tapasztalni azt, hogy az időben meghirdetett programsorozatunk sokaknak fel-
keltette érdeklődését abban az értelemben is, hogy erre az iskolai látogatásra a szülők időben
felkészíthették óvodás gyermekeiket. Alkalmanként 40-50 leendő kisdiák vett részt a foglal-
kozásokon. Bátrak voltak, aktívak és érdeklődők.

Az első alkalom témája a „Mikulásvárás” volt. Pokorny Éva és Bretusné Baráth Lilla ta-
nítónők olyan programokat állítottak össze (szervezés, beszélgetés, beszéltetés, bemutatkozás,
játék, éneklés, egyéni szereplés, Szent Miklós püspökkel való személyes találkozás, ajándéko-
zás, kézműves foglalkozás), amelyek biztosították az óvodások közös siker- és élményszerzési
lehetőségét.

A második alkalom megrendezésére 2017. január 14-én került sor. Ez a foglalkozás a
„Kincskeresés” témakörében zajlott, mely közös ráhangolódással a tornateremben kezdődött,
majd a termekben színes programokkal (ügyességi játékok, mozgásos mondóka tanulás, játé-
kos matematikai feladatok, finommotorikát fejlesztő játékok, bábozás) folytatódott.

Az utolsó alkalomra 2017. február 11-én került sor, melynek témája a „Farsang” volt,
és az előzőekhez hasonlóan a tornateremben közös énekkel és körjátékkal kezdődött. A tan-
termekben folytatódó rendezvény kézműveskedéssel, fejlesztőjátékokkal és „puzzle” játékkal,
mesemondással zárult.

Minden résztvevő nagyon hasznosnak tartotta ezeket a „Munka délelőttöket”, és már
említésre kerültek ötletek, javaslatok a következő évi programra is.

A sok javaslat közül az alábbi bizonyosan megvalósul: „Foglalkozzunk meleg, sugárzó
szeretettel, a gyerekekkel, s akkor ők csodára képesek.” (E. Fromm)

Andorkó Viola napközis nevelő
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A Hám János iskolával Nagyszalontán
az Arany János emlékévben

Idén, május 3-án reggel fél 8 körül indultunk a Marianum elől Szatmárnémetibe, a testvér-
iskolánkhoz. Útközben több pihenőt tartottunk. Az utolsó pihenőnk Túristvándiban volt,

ahol egy vízimalmot néztünk meg, megismertük a történetét, és láttuk hogyan működik. Innen
már nem volt messze a határ. Miután átléptük, 15 perc múlva a Hám János iskola elé értünk,
ahol a fogadó családok már vártak minket. Felolvasták a neveket, hogy biztosra tudja mindenki,
ki hova megy, és mindenki megérkezett-e. A névsor olvasása után a fogadó családokkal szabad
programunk volt. Voltak, akik kisebb csoportokban mentek el bowlingozni, aquaworldbe vagy
pizzázni. 

Másnap reggel 8 órakor indultunk a Székesegyház elől. Először a szatmári béke meg-
kötésének az emlékhelyénél álltunk meg, utána Nagyszalontára mentünk az Arany János em-
lékházba. Itt meséltek nekünk az életéről, és sok akkor használatos eszközt is megismerhettünk.
Az Arany János év tiszteletére verset is mondtak tanulóink. Tovább mentünk az Arany János
Múzeumba, melyet a Csonka toronyban rendeztek be. Itt is sok mindent megtudhattunk a
költőről. Ezek után folytattuk az utunkat Nagyvárad felé. Egy étteremben ebédeltünk, utána
a Nagyváradi Székesegyház kincstárát tekinthettük meg. Láthattuk Szent László király her-
máját, és még sok-sok értékes kegytárgyat. Még nem ért véget az utunk, ugyanis megnéztük
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a Nagyváradi Vár várkertjét. Kaptunk szabadidőt is, hogy körbenézhessünk, utána visszain-
dultunk a Szatmárnémeti Székesegyházhoz, majd a fogadó családokkal az otthonukba. Az
utolsó napon reggel 8-kor találkoztunk a konviktusban. Innen sétáltunk át a püspökségre.
Megnéztük a püspöki magánkápolnát, amelyben az az oltár kapott helyet, amely előtt Petőfi
Sándor kötött házasságot Szendrey Júliával. Elmesélték a kápolna történetét, majd imádkoz-
tunk, és megnéztük a fogadótermet is. Ezek után kaptunk a városban szabadidőt, sütiztünk
majd a konviktusban megebédeltünk. Ebéd után elbúcsúztunk a minket fogadó gyerekektől
és tanároktól, felszálltunk a buszra és elindultunk hazafelé. Kellemesen telt az út, este 6 óra
után érkeztünk haza. Nagyon jó volt az utazás, sok mindent megismertünk, a társaság is össze-
kovácsolódott, és igaz barátokra találtunk.

Bárdos Angelika 8.b osztály
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Szent Márton nap a Marianumban

Borongós, esős reggelre vir-
radt 2016 Szent Márton

napja.  Délután három órától
sváb táncházat rendeztünk a
gyerekeknek. Fraknói Emese
tanárnő lelkesen tanította a
tánclépéseket az érdeklődők-
nek. A 4.a osztályosok egy cso-
daszép keringőt mutattak be,
ezzel is lelkesítve iskolatársai-
kat.

Szinte az utolsó pillana-
tig kérdéses volt, hogy meg
tudjuk-e tartani a hagyomá-
nyos Márton-napi lampionos

felvonulásunkat. Szerencsére az időjárás a kegyeibe fogadott, így nagy-nagy izgalommal gyújt-
hattuk meg lámpásainkat, és énekszóval vonultunk át az Érd-Újváros-i Jézus Szíve templomba.

A hatodikosok műsora előtt Igazgató Asszony szólt egy pár szót Szent Márton életéről,
kiemelve ennek a Magyarországhoz is szorosan kötődő szentnek a mások iránti segítőkészségét
és példamutató életét.

Ki is volt ő? A császári hadsereg katonája, aki a mai Szombathely területén született
egy pogány családban. Édesapja is katonaként szolgált. Márton már korán kitűnt a társai közül
abban, hogy szívesen segített másokon, szerényen élt és viselkedett. Pappá szentelése után
még inkább gyakorolta a felebaráti szeretetet. Életéből az egyik legismertebb történet, amikor
egy szegény, a fagyhalál szélén álló koldussal megosztotta köpenyét. Tette mindezt csendben,
felhajtás nélkül. Ezt a jelenetet adták elő német nyelven a 6.a osztály tanulói.

Külön ajándék, hogy a Szent Márton év éppen egybeesett a november 20-án záródó
Irgalmasság Évével, amelynek során számtalan kegyelmet eszközölhettünk ki magunk, és sze-
retteink számára is.

Szent Márton élete példamutató élet, amely megtanít minket arra, hogy adni másoknak,
önzetlenül és szeretettel olyan ajándék, amellyel ajándékozó és ajándékozott egyaránt gazda-
gabb lesz. Kövessük az ő példáját, lássuk meg a szemünkkel és a szívünkkel azokat, akik segít-
ségre szorulnak.

„Tégy bennünket nyitottá egymás iránt és segíts, hogy meghalljuk a másik csendes kérését.
Adj erőt, hogy egységben legyünk és egymásért legyünk. Hadd legyünk mi magunk is Szent Már-
tonná, hadd öltöztessük fel a mezíteleneket, hadd osszuk meg mindenünket azokkal, akik segítsé-
günkre várnak.”(Legyünk Szent Mártonná)

Dornbach Katalin osztályfőnök
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Ballagás

2017. június 14-én elballagott a 8. évfolyam két osztálya a Marianumból. Ezen a napon di-
ákjaimat virágokkal feldíszített iskola fogadta. Még utoljára megszólalt Nekik a csengő, majd

virágcsokrokkal a kezükben, tarisznyával a vállukon körbejárták az iskolát, lelkesen énekelve az
ismert „Ballag már a vén diák…” kezdetű dalt. A ballagási ünnepségen, az udvaron, az Igazga-
tónő és a 7. évfolyam nevében megszólaló diák szavait hallgatva, elgondolkodtam az utóbbi
együtt töltött éveken. Bizony lezárult egy korszak diákjaim életében. A Marianumban biztos
alapokat kaptak nemcsak tudásban, hanem hitbeli és erkölcsi értelemben is. De kinőtték az ál-
talános iskola padjait, és egy új iskola, egy új közösség várja őket. Ferenc atyától egy CD-t kaptak
emlékül, melyen jól látszik, hogyan váltak megszeppent elsősökből nagy nyolcadikosokká,
akikre felnéznek a kicsik. A búcsúzás azonban nem végleges, hiszen bármikor szívesen látjuk
őket, hogy meséljenek új iskolájukról, élményeikről. 

Feczkó Andrásné a 8.a osztályfőnöke
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A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön

Ebben a tanévben április
22–26. között került meg-

rendezésre országos szinten a
Fenntarthatósági témahét,
melyhez iskolánk is örömmel
csatlakozott. Fontosnak érez-
zük, hogy a diákok találkozza-
nak, ismerkedjenek ezzel a
témával, mely az ő jövőjüket ha-
tározza meg. Alsó- és felső tago-
zaton egyaránt megmozgatta
pedagógusaink kreativitását,
hogy miként hozzuk ezt a témát
közelebb tanulóinkhoz a tanó-
rákon, vagy tanórán kívüli fog-
lalkozások keretében. A siker
ezúttal sem maradt el!

Mindkét tagozat örömmel vetette bele magát az érdekesebbnél érdekesebb feladatok,
rejtvények, vetélkedők, fejtörők, dramatikus játékok, kézműves foglalkozások sokaságába.

Első évfolyamon az állatokkal, madarakkal ismerkedtek meg tüzetesebben. Vers-és pró-
zamondó versenyt rendeztek, ahol Tóth András a Vígszínház színművésze értékelte a gyere-
keket. Rajz és technika órán maradék papírból készítettek kis madár díszeket, figyelemfelhívó
plakátot, ismeretterjesztő meséket néztek, testnevelés órán a csapatok, a „földrészükön” élő ál-
latok mozgását utánozták sorversenyben, majd pók- és rákjárással szelektíven szemetet gyűj-
töttek. Délután a szülők és a testvérek is bekapcsolódtak egy kézműves délután erejéig a
programba. Itt lehetőség nyílt megtanulni, hogy hogyan lehet újságpapírból kosarat fonni, il-
letve az osztály egy része dobozból készített bábszínházat.

Április 21-én iskolánk 1.b és 2.a osztálya csatlakozott az országos Énekelj a Földért! c.
felhíváshoz - ezzel is színesítve a fenntarthatósági témahetet. Ezen a napon elénekeltük a Gyújts
egy gyertyát a Földért! c. dalt, melynek videofelvétele az egyik neves videó-megosztó portálra
is felkerült.

A második évfolyam színházlátogatáson vett részt, ahol egy környezetvédelmi darabot,
a Tündér Mírát nézték meg. Növényt ültettek, használt elemeket gyűjtöttek, vetélkedőt, csa-
patversenyt rendeztek, melynek középpontjában a méhek álltak. Az interaktív játékok ezen a
napon sem maradhattak el, melynek alap témája a „Föld élete” című mese köré szövődött. E
téma mentén dolgozták fel, mit is jelent a fenntartható fejlődés. 
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A harmadik évfolyam látókörének középpontjába a növényvédelem került, foglalkoztak
a gyógynövényekkel, a védett növényekkel. Megismerkedtek közelebbről a virágok részeivel,
megtudták a gyerekek miért színesek a virágok, vagy miért illatoznak. Itt kapcsolódott be a
méhek témaköre náluk is. Hogyan gyűjtik a virágport, hogy készül a méz, milyen az élet a kap-
tárban, miért hasznos rovarok a méhek és mi mindenre használható a méz.
A felső tagozatosoknál két téma köré épült a hét. A kisebbek a vízzel, a víz körforgásával, vize-
ink szennyezésével, Földünk vízkészletével foglalkoztak, a vízlábnyom fogalmával ismerkedtek
meg, csakúgy, mint negyedik évfolyamos tanulóink.

Kisfilmet néztek, rejtvényes feladatokat oldottak meg, vízzel kapcsolatos mozgásos já-
tékokat játszottak. Csoportmunkában beszélték meg, hogyan lehet, kell takarékoskodni a víz-
zel, hogyan lehet megőrizni tisztaságát, majd minderről tablókat készítettek.

A nagyobbak az ökológiai lábnyom fogalmát helyezték a középpontba. Megnézték a
„Tükörben a világ” c. filmet, egy program segítségével kiszámították saját, illetve családjuk
ökológiai lábnyomát. Beszéltek arról, hogy tudatos táplálkozással, vásárlással (miért fontos,
hogy hazai termékeket fogyasszunk) hogyan tudják befolyásolni a fenntarthatóságot. Cso-
portmunkában gondolkodtak azon, ki mivel tud hozzájárulni az ökológiai lábnyomának csök-
kentéséhez, hogyan tudnának jobban takarékoskodni az energiával. Ötleteiket vállalásaikat
kivágott falevelekre írták, amit egy nagy fára ragasztottak fel az osztályban.

Emellett minden osztályba szelektív hulladékgyűjtő zsákok kerültek, az újrahasznosítás
fontosságára is felhívva a figyelmet. Az egész iskolában versenyt írtunk ki a használt elem, mint
veszélyes hulladék gyűjtésére.

Diákjaink és pedagógusaink egyaránt nagyon élvezték, hogy kézzel foghatóbbá váltak
a témáink, aktívan részt vettek a foglalkozásokon és lelkesen kapcsolódtak bele a feladatokba.
Köszönjük a lelkesedést! 

Tóbiásné Gyimesi Anita tanítónő
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Egy szombat az egészségünkre

Az egészségnapot első alkalommal 2016. október 15-én, egy szombati munkanapon ren-
deztük meg iskolánkban projektnap keretében.

A nap tervezésekor sok mindenre kellett gondolnunk: hasznos, tanulságos, ismeretter-
jesztő, megelőző és jó hangulatú programokat szerettünk volna megvalósítani. Már az egész-
ségnapot megelőző hetekben Frank Gabi tanárnő segítségével az osztályok plakátokat
készítettek az egészséges életmóddal kapcsolatban. Ezek a plakátok a folyosókon kerültek el-
helyezésre.

A szombati napon az osztályok forgószínpadszerűen látogatták a helyszíneket az osz-
tályfőnökök és a szaktanárok vezetésével. Mindenki igyekezett betartani az előre megbeszélt
időpontokat, hiszen időcsúszásra nem volt mód. A félórás foglalkozásokat tízperces szünetek
követték. Minden felső tagozatos osztály hét foglalkozáson vett részt, melyeket szakemberek
tartottak. A gyerekek hallhattak előadásokat többek között a vitaminok szerepéről, a káros
szenvedélyek hatásairól, a helyes táplálkozásról, a sürgősségi ellátásról, a szájhigiéniáról, koz-
metikai tanácsokat kaphattak, tornáztak, osztályfőnökeik segítségével egészséges ételeket kós-
tolhattak.

Köszönjük az egészségnap sikeres lebonyolításához nyújtott segítségét Pálfi Mariann
tanárnőnek, Bakó Gábor és Kerényi Gergő tanár uraknak, iskolánk védőnőjének és gyermek-
orvosának, egyik tanulónk édesanyjának, iskolánk volt tanulóinak, akik ma orvostanhallgatók,
iskolaszékünk egyik tagjának, korábbi védőnőnek és minden osztályfőnöknek és szülőnek.       

Kékesi Viktória tanárnő, Egészségnap koordinátora
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A Marianum Általános Iskola dolgozói 
a 2016/2017-es tanévben

Takácsné Tóth Noémi – igazgató
Hajdu Ferenc – püspöki biztos

Pálfi Marianna  – igazgató-helyettes
Tölgyesi Ottóné – igazgató-helyettes

Vargáné Ruzsa Mária – gazdasági vezető
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Andorkó Viola 
Bakó Gábor
Bertalan Regina
Bretusné Baráth Lilla Éva
Dornbach Katalin 
Dr. Fábián Annamária
Feczkó Andrásné
Fraknói Emese
Frank Tiborné
Fucskó Andrásné
Fülöp-Pusztai Pupos Miklós
Gelencsér Gábor
Harmat Luca Mária
Himerné Góra Edit

Kékesi Viktória
Kelecsényi Zsóka
Kerényi Gergő Károly
Kovács Mónika 
Kőhalmi Orsolya 
Lakatosné Vitéz Katalin
Monostory Luca
Muskovits Zoltánné 
Nádasyné Poszmik Judit 
Nyitrai Orsolya Katalin
Petróné Kárász Ildikó
Pintér Krisztina
Pokorny Éva
Pozsonyi Béláné

Pedagógusok



Rónainé Bodnár Judit 
Ruff Enikő
Szamosvölgyi Máté
Szépfalvi Attila
Szijártó Bernadett

Tóbiásné Gyimesi Anita
Tóth Katalin
Urbán Orsolya
Weil Adrienn Dorina
Zsók Csilla
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Technikai dolgozók

Amota Tiborné 
Berkei Mihályné
Bócsa Józsefné 
Czigányik Antalné
Fedinecz Pál
Gémesi Ferenc Istvánné
Juhász Eszter

Kiss Gyuláné
Kolter Krisztina
Marofka Ágoston Pálné
Nagypál Jánosné
Takács-Bánfay Mónika
Vajdicsné Engler Andrea Júlia
Vajdics Imre



1.a
Osztályfőnök: Pozsonyi Béláné

Napközis nevelő: Kelecsényi Zsóka
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Csonka Blanka
Erdei Boldizsár Csaba
Fabinyi Huba
Fodróczy Blanka
Gévai Panni
Havasi Donát
Heidecker Lilla
Károly Szille
Király Lilla
Kun Benedek
Molnár Anna Klára
Molnár-Moustafa Amina
Nogula Boglárka

Pacsuta Luca Dóra
Palaga Gergő
Pataki Boldizsár
Petrás Janka
Pintér Gábor Vilmos
Putz Dóra
Szabó Andor
Szijártó Mihály Antal
Szilágyi Hanna Sára
Szopkó Dóra
Tircsi Boglárka
Totok Barnabás Péter
Weil Bianka Kinga



1.b
Osztályfőnök: Rónainé Bodnár Judit

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

Kovács Villő Veronika
Kőszegi Nikoletta
Kunfalvi Júlia
Laukó Regina Eszter
Márton Letti
Miklós Ramóna
Molnár Luca
Nyári Anna
Pankovics Ottó Jenő        
Pitter Klára Anna
Sarkadi Edvárd Sándor
Sasvári Borbála Julianna
Varga Dorina Alexa
Wolf Ágoston



1.c
Osztályfőnök: Tóth Katalin

Napközis nevelő: Himerné Góra Edit
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Bánfi Máté
Bartalis Hunor
Bócsa Liliána
Bojszkó Bence
Cser Szonja
Fehér Máté
Fejtli Bence Krisztián
Frank Borisz
Gál Botond
Gremsperger Emili Anna
Kömöz Sámuel

László Viktória
Leták Anasztázia
Lovász Zoltán
Mátyási Roland Gábor
Pfaff Lilien Gréta
Pőtyő Miklós Csaba
Princzing Botond Attila
Rácz Bálint
Rácz Noémi
Stöckler Dorka
Szikra Rita



2.a
Osztályfőnök: Tóbiásné Gyimesi Anita

Napközis nevelő: Urbán Orsolya
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Bobák Milán Barna
Czapkó Lotti Léna
Gellért Regina
Grancsai Márton Antal
Halmágyi Csenge
Harkai Anna Mária
Heiger Zalán
Hell Domonkos
Horváth Kristóf Pál
Juhász Gergely András
Kalmár Kitti
Károly Nándor
Kovács Kristóf Alán
Merkert Ferenc

Nagy Borbála
Németh Roland Zsolt
Németi Péter
Palaga Szonja
Papp Balázs Benedek
Pataki Zselyke
Pup Jázmin Zsuzsa
Reistetter Tamás
Sipos Emese
Szijjártó Balázs
Tóth Regina
Vörös Ábel Bendegúz
Vörös Boglárka Sára



2.b
Osztályfőnök: Petróné Kárász Ildikó

Napközis nevelő: Szamosvölgyi Máté László
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André Nándor
Bretus Zétény
Dénes Emília
Dobos Emma
Farkas Milán
Fekete Milán
Gruber István Norbert
Jani Izabella Katalin
Kalavé Tibor
Kovács Bertold

László Lázár
Molnár Márton
Póka Liliána
Polyecskó-Musa Emma
Sasvári Áron
Sike Emőke
Széphalmi Ákos
Trippon Vivien Barbara
Trizna Zsolt Alexander
Ungvári Zsombor Imre



3.a
Osztályfőnök: Zsók Csilla

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

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



3.b
Osztályfőnök: Toplak Luca

Napközis nevelő: Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

66

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

Konráth Ábel
Kovács Levente
Lacsik Levente
Mohácsi Panna
Nagy Csenge Anna
Nyárs Miklós Mátyás
Pipó Barbara Anna
Révay Balázs György
Szabó Patrik
Újhelyi Fanni
Varga Alexandra
Vörös Vivien Vanessza
Zahorszki Lívia Lotti
Zápori-Regenhart Katalin
Zöldi Zétény Attila



4.a
Osztályfőnök: Pokorny Éva

Napközis nevelő: Kovács Mónika
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Bakos Dóra
Bató Boglárka
Bazsó György Gergely
Donát Boglárka
Dulka Lili Zora
Erdei Veronika Irma
Farkas Lőrinc
Feczkó Petra
Horváth Szórád Erik
Károly Helka
Kovács Gergely
Kovács Réka
Kunfalvi Sámuel
Leopold Andor Milán

Makai László
Milasovszky Csenge
Nádasy Réka Sarolta
Nagy Viktória
Petró Boglárka
Réti Mihály Balázs
Sipos Előd
Skultéty Eszter Mária
Székely Marcell
Szijártó Mátyás Ferenc
Sztanu Zsófia
Tankó Dániel
Tóbiás Dániel



4.b
Osztályfőnök: Bretusné Baráth Lilla Éva

Napközis nevelő: Kovács Mónika
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Bócsa Bianka
Bognár Benedek
Cserni Anna
Dávid Erna
Fehér Kinga
Gutermuth Henrik Olivér
Hermann Norbert
Horváth Ákos Benedek
Kiss Laura
Konráth Gábor
Kovács Kinga
Mester Ákos Bence
Molnár Zsombor
Nagy Fanni

Nagy Zsolt
Nogula Tamás
Pálfi Dóra
Petrás Gergely
Pitter Márton Ferenc
Polyecskó-Musa Áron
Pulugor Kriszta-Annamária
Stencinger Bánk István
Szeitl Emília Bíborka
Szidonya Szonja
Taky Viktória Zsófia
Tóth Tamara
Traier Péter István
Verbősy Hajnalka Dóra 



5.a
Osztályfőnök: Ruff Enikő
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Barta Alexa Kitti
Csoknyai Zsófia Nóra
Dezsényi Kata
Fülöp Márk
Gelencsér Ákos Bálint
Gróf Dániel József
Illés Gellért Antal
Kapuvári Barnabás
Kiss-Móger Mihály

Kőhalmi Zsófia
Mészáros Anna
Mikló Csongor Kolos
Monostory Zsófia
Nagy Réka
Pup Katalin Júlia
Sonnevend Edit Bernadett
Szopkó Bálint



5.b
Osztályfőnök: Weil Adrienn Dorina
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Czomba Lajos Zsombor
Dóczy Lilla
Fekete Bence Balázs
Gémesi Bálint Péter
Gyarmati Kristóf
Harkai Gergely
Hegyesi Balázs Bálint
Horváth Boglár
Horváth Petra
Illés Barnabás János
Kapuvári Bendegúz
Kenyeres Bendegúz
Kosztola Leó Bendegúz

Kovács Kinga Katalin
Kubanek Botond
László Brigitta
Márton Anna
Nagy Levente
Németi Balázs
Németi Dorottya
Pacsuta Petra
Régenhart Bernadett Luca
Szeder Hanna
Varró Bercel Imre
Wolf Máté Richárd
Zápori-Regenhart Dénes



6.a
Osztályfőnök: Dornbach Katalin
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Király Flóra
Kovács Bence
Kovács Katalin Borbála
Kozárovics Dániel
Magyari Zoltán Zsolt
Petró Dorottya
Szabó Lívia
Szendrényi Norbert

Szijártó Zoltán
Taky Teodóra Dominika
Tankó Réka Mária
Tóth Evelin Kamilla
Ürmös Barna Ferenc
Vadkerti Nándor
Walter Fanni



6.b
Osztályfőnök: Gelencsér Gábor Bálint
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Ángyán Máté
Bálint Martin Márk
Bató Fruzsina
Bohus Petra Nikolett
Csincsák Áron
Dunai Barnabás
Fehér Márton Pál
Fenyvesi Zsófia
Fodróczy Gellért
Gulyás Bálint
Jakkel Roland

Jánosi Attila
Kertész Zsófia Viktória
Mayer Luca Réka
Mikó Márk
Pálfi Csongor
Sarkadi Blanka Cintia
Tót-Suszt Ádám
Traier Csaba Tamás
Vigh Panna
Zalavári Gergely



7.a
Osztályfőnök: Muskovits Zoltánné
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Bogatin Ákos
Feczkó Nóra
Gábos Roland
Gróf Adrienn Katalin
Isaák Sarolta
Kustra Márk
Lorx Miklós
Magyar Kristóf Károly
Márton Hubbes Csanád
Masason Antal Zoltán
Mezei-Derczeni Attila
Módos Katalin Nikolett

Molnár Péter
Nádasy Gergely
Orbán Zita Veronika
Pipó Viktória Rózsa
Pup Lili Kornélia
Regenhart Dorottya Lili
Steinhauser János
Szopkó Eszter
Trauttwein András
Trunecz-Papp Nicholas Benjamin
Urbányi Kinga
Walter Noémi 



7.b
Osztályfőnök: Pintér Krisztina
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Bazsó László
Beke Luca
Béres Gergő
Bohus Péter
Bojté Leona
Cserni András
Csonka Márk
Csurgay Rebeka
Fekete Ádám Csaba
Harkai Márton
Hevesi Mercédesz
Horváth Sarolta
Jakabházy Marcell

Jantos Janka
Jászi András Szabolcs
Kenyeres Dorka
Kriston Laura
Megyes Eszter
Mester Dorka Zita
Óvári Péter
Rácz László Gergely
Rugg Dávid
Simon Boglárka
Varró Marcell János
Zápori-Regenhart Nándor



8.a
Osztályfőnök: Feczkó Andrásné
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Barta Döme Pál
Bató Bálint
Bazsó Rozália Eszter
Berczi Borbála
Bicsérdi Alida Klára
Bicsérdi Laura Szilvia
Bognár Johanna
Fogarasi Nóra Edit
Fülöp Roland

Kovács András
Kovács Áron
Kőhalmi Kinga
Mohácsy Lőrinc Ágoston
Nyitrai Gergely János
Péter Mónika Margit
Sipos Eszter
Teszlák Csenge



8.b
Osztályfőnök: Harmat Luca Mária
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Apáti Zsófia Panna
Árvai Lili
Bárdos Angelika Liliána
Bócsa Alexandra
Bretus Bálint
Dallos Boglárka
Darabos Bence
Dezsényi Márk Tamás
Fodróczy Gergely
Illés Flóra Rita
Járvás Martin
Kalavé Zsuzsanna

Kertész Krisztina Margit
Laub Petra
Lepnyák Szandra
Marady Balázs
Márton Zsófia
Németi Barbara
Pálfi Zsombor
Pulugor Noémi
Sinkó Luca Virág
Südi Noella
Tót-Suszt Tamás 
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A 2016/2017-es tanév 
tantárgyi versenyeinek eredményei

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda által szervezett egyházmegyei sakkverseny, 
Székesfehérvár, 2016.10.18.

Szijártó Zoltán 6.a II.
Szijártó Mátyás Ferenc 4.a III.

Bolyai Matematika Csapatverseny Megyei Forduló, Érd, 2016.11.16.
Feczkó Nóra 7.a  VII. 
Urbányi Kinga
Módos Katalin
Regenhart Dorottya

Székesfehérvári Egyházmegye kézilabda versenye, Piliscsaba, 2016.11.09.
Dezsényi Kata 5.a  III.
Nagy Réka
Monostory Zsófia
Sonnevend Edit
Pup Katalin
László Brigitta 5.b
Márton Anna
Németi Dorottya
Pacsuta Petra
Szeder Hanna
Király Flóra 6.a
Tóth Evelin

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Humán tanulmányi versenye, Érd, 2016.11.11.
Bretus Bálint 8.b   II.
Südi Noella V.
Fodróczy Gergely  VI.

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Biológia versenye, Érd, 2016.11.11. 
Illés Flóra 8.b V. 
Bicsérdi Alida 8.a



“Egészséges életmód” városi verseny, Érd, 2016.11.16. 
Bicsérdi Alida 8.a  I. 
Bazsó Rozália
Péter Mónika
Teszlák Csenge

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Német Szövegértési 
verseny, Székesfehérvár,  2016.11.18.

Nyitrai Gergely 8.a I.
Kőhalmi Kinga II.
Masason Antal 7.a VII.

Tankerületi rajzverseny Érdligeti Ált. Isk., Érd, 2016.11.16. 
Bicsérdi Laura 8.a II. 
Beke Luca 7.b

Városi sakk verseny, Érd, 2016.11.25.
Pup Lili 7.a I.
Szijártó Zoltán 6.a V.
Zalavári Gergely 6.b VI.
Havasi Benjamin 3.a I.
Juhász Gergő 2.a VI.

Tankerületi írásbeli német nyelvi verseny Bolyai János Ált. Isk., Érd, 2016.11.22. 
Masason Antal 7.a   I.
Feczkó Nóra V.
Kőhalmi Kinga 8.a    I.
Bognár Johanna III.
Nyitrai Gergely VIII.

Tankerületi írásbeli angol nyelvi verseny Bolyai János Ált. Isk., Érd, 2016.11.22.
Südi Noella 8.b IX.

Bolyai matematika verseny, Érd
Szidonya Szonja 4.b II.
Mikló Csongor 5.a IV.
Szijártó Zoltán 6.a VI.
Feczkó Nóra 7.a II.
Masason Antal III.
Mester Dorka 7.b IV.
Bató Bálint 8.a VI.
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Tankerületi német nyelvi verseny, Érd, 2017.01.25. 
Masason Antal Zoltán 7.a I.
Feczkó Nóra V.

Diákolimpia, kosárlabda III. korcsoport fiú, Diósd, Eötvös József ÁMK Ált. Isk.,
2017.02.22.

Bálint Martin 6.b II.
Fehér Márton
Fodróczy Gellért
Mikó Márk
Zalaváry Gergely
Fülöp Márk 5.a
Czzomba Lajos Zsombor 5.b
Hegyesi Balázs
Németi Balázs
Gyarmati Kristóf
Zápori-Regenhart Dénes

Diálolimpia, kézilabda III. korcsoport fiú körzeti döntő, 2017.03.
Gelencsér Ákos 5.a III.
Illés Gellért
Kapuvári Barnabás
Kapuvári Bendegúz 5.b
Gyarmati Kristóf
Czomba Lajos Zsombor
Németi Balázs
Szijártó Zoltán 6.a
Fodróczy Gellért 6.b
Pálfi Csongor
Mikó Márk
Traier Csaba
Zalaváry Gergő

Futsal III. korcsoport
Kiss-Móger Mihály 5.a IV.
Hegyesi Balázs 5.b
Németi Balázs
Gémesi Bálint
Kosztola Leó
Vadkerti Nándor 6.a
Fodróczy Gellért 6.b
Zalaváry Gergő



Zrínyi Ilona matematika verseny megyei forduló, 2017.03.
Feczkó Nóra 7.a I.

Petőfi versmondó verseny, Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola ,Érd,
2017.03.09.

Tóth Tamara 4.b II.

Székesfehérvári Egyházmegye Kárpát-medence versenye, Piliscsaba, 2017.03.10.
Cserni András 7.b II.
Mezei-Derceni Attila 7.a
Nádasy Gergely

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Pest megyei döntő
Kiss-Móger Mihály 5.a IV.
Masason Antal Zoltán 7.a

Bolyai természettudományi csapatverseny Országos döntő
Urbányi Kinga 7.a VI.
Masason Antal
Mester Dorka 7.b
Cserni András

Egyházmegyei idegen nyelvi verseny, angol nyelv, Bicske, 2017.03.29.
Südi Noella 8.b II.
Kenyeres Dorka 7.b
Beke Luca

Egyházmegyei idegen nyelvi verseny, német nyelv, Bicske, 2017.03.29.
Kőhalmi Kinga 8.a I.
Bognár Johanna
Nyitrai Gergely

Német énekverseny, Biatorbágy, 2017.03.30.
Károly Helka 4.a Ezüst
Nádasy Sarolta
Skultéty Eszter
Kovács Gergely
Sipos Előd
Székely Marcell
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Német énekverseny, Biatorbágy, 2017.03.30.
Csoknyai Zsófia 5.a Bronz
Dezsényi Kata
Kőhalmi Zsófia
Monostory Zsófia
Király Flóra 6.a
Kovács Katica

Német énekverseny, Biatorbágy, 2017.03.30.
Feczkó Nóra 7.a Bronz
Gróf Adrienn
Isaák Sarolta
Regenhart Dorottya
Pup Lili
Orbán Zita

Kenguru matematika verseny Megyei forduló
Feczkó Nóra 7.a I.
Reistetter Tamás 2.a X.

IV. korcsoport fiú labdarúgás körzeti diákolimpia, Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola, Érd, 2017.04.10.

Fodróczy Gergely 8.b II.
Pálfi Zsombor
Tót-Suszt Tamás
Csonka Márk 7.b
Béres Gergő
Magyar Kristóf 7.a
Nádasy Gergely
Mezei -Derceni Attila
Vadkerty Nándor 6.a
Fodróczy Gellért 6.b

Szépolvasás verseny, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Érd, 2017.04.11. 
Bánkuti Ábel Benedek 3.b I.

Kenguru matematika verseny Országos döntő
Feczkó Nóra 7.a XVII.

Zrínyi Ilona matematika verseny Országos döntő
Feczkó Nóra 7.a XXX.



Varga Tamás matematika verseny Országos döntő
Feczkó Nóra 7.a XV.

Tankerületi német nyelvi verseny 6. osztály, Bolyai János Általános Iskola, Érd,
2017.04.05.

Tankó Réka 6.a II.

Egyházmegyei Leány Kézilabda Kupa III. korcsop., Budakeszi, 2017.04.21.
Monostory Zsófia 5.a II.
Dezsényi Kata
Nagy Réka
Németi Dorka 5.b
Király Flóra 6.a
Tóth Evelin
Tankó Réka

Egyházmegyei történelem verseny, Tatabánya, 2017.04.26.
Fodróczy Gergely 8.a I.
Kertész Krisztina Margit
Bretus Bálint

Arany János emlékév alkalmából szervezett versmondó verseny, Csuka Zoltán 
Gyermekkönyvtár, Érd, 2017.04.26.

Skultéty Eszter 4.a II.

Egyházmegyei futball bajnokság IV. korcsop., Budakeszi, 2017.04.28.
Pálfi Zsombor 8.b III.
Fodróczy Gergely
Tót-Suszt Tamás
Mezei-Derceni Attila 7.a
Nádasy Gergely
Magyari Kristóf
Csonka Márk 7.b
Béres Gergő
Vadkerti Nándor 6.a
Fodróczy Gellért 6.b

Egyházmegyei rajz verseny, Ráckeve, 2017.04.28.
Varga Dorottya Daniéla 3.a III.
Megyes Eszter 7.b III.
Bicsérdi Alida Klára 8.a II.
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Egyházmegyei Ki mit tud?, Székesfehérvár, 2017.05.13.
Varró Bercel 5.b Arany minősítés

Bíró András Vers-és prózamondó verseny, Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd,
2017.05.10.

Cserni András 7.b Különdíj

Sakkverseny, Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd, 2017.05.17.
Pupp Lili 7.a II.
Szijártó Zoltán 6.a
Kovács Katalin III.
Zalaváry Gergely 6.b
Szijártó Mátyás 4.a IV.

Országos Német Nyelvi Verseny, Szolnok, 2017.05.19.
Kőhalmi Kinga 8.a VIII.
Masason Antal 7.a XV.

BENDEGÚZ Tudásbajnokság megyei döntő, Érdligeti Általános Iskola
Damsits Dávid 3.b II.

Országos Német Nyelvi Verseny megyei forduló 7-8. évfolyam
Kőhalmi Kinga 8.a I.
Nyitrai Gergely III.
Masason Antal 7.a III.
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Továbbtanulási felvételi névsor
8.a osztály

Név Középiskola
Barta Döme Pál BKSzC Weiss Manfréd Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium
Bató Bálint Bpi. MSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 

Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium
Bazsó Rozália Eszter Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Berczi Borbála Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Kémia tagozat
Bicsérdi Alida Klára Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Bicsérdi Laura Szilvia Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Bognár Johanna Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Fogarasi Nóra Edit Deák Téri Evangélikus Gimnázium
Fülöp Roland BMSzC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnázium
Kovács András Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Német tagozat
Kovács Áron Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
Kőhalmi Kinga Budapesti Osztrák Iskola
Mohácsy Lőrinc Ágoston Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Német tagozat
Nyitrai Gergely János Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Német tagozat
Péter Mónika Margit Szent II. János Pál Iskolaközpont
Sipos Eszter Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Német tagozat
Teszlák Csenge Újbudai Széchenyi István Gimnázium
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Továbbtanulási felvételi névsor
8.b osztály

Név Középiskola
Apáti Zsófia Panna Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Humán tagozat
Árvai Lili Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Matematika tagozat
Bárdos Angelika Liliána Bp. Vend. És Hum.Sz.C. Raoul Wallenberg Szakgimnázium és

Szakközépiskola
Bócsa Alexandra Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Bretus Bálint Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Humán tagozat
Dallos Boglárka Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Darabos Bence Százhalombattai Arany János Ált. Isk. és Gimnázium
Dezsényi Márk Tamás Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Fodróczy Gergely Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Illés Flóra Rita Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Járvás Martin Érdi Szakképző Centrum Kós Károly Szakképző Iskolája
Kalavé Zsuzsanna Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
Kertész Krisztina Margit Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Humán tagozat
Laub Petra Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
Lepnyák Szandra Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint
Marady Balázs Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Márton Zsófia Százhalombattai Arany János Ált. Isk. és Gimnázium
Németi Barbara BGSzC Budai Középiskola
Pálfi Zsombor Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Pulugor Noémi Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Sinkó Luca Virág Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium
Südi Noella Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Angol tagozat
Tót-Suszt Tamás Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Kémia tagozat
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Urunk Jézus Krisztus! 
Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak. 
Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet 
hirdetik, hogy az Isten- és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék 

gyermekeink felé. 
Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák, 

hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat 
igazabb, emberibb, harmonikusabb életre. 

Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támogas-
sák, 

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 Krisz-

tus megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez. 
Légy velünk és áldj meg minket! 

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj érettünk!
Ámen.  


