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Előszó

Szeretettel és nagy örömmel köszöntöm az olvasót, aki most kézbe veszi az érdi Marianum
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 2019/20-as tanévét meg-

örökítő Marianum évkönyvét. 
Amikor elkezdtük a tanévünket, akkor szentírási részletet választottunk vezérfonalul:

„Ne fáradjatok bele a jótettekbe!”. Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelének 6. fejezetében ta-
lálható ez a felhívás. Nem gondoltuk, hogy mennyire komoly és aktuális üzenetet kapunk e
szavak által az Úristentől. Igen fáradságos hónapokat kellett átélnünk, különösen márciustól.
Nehéz volt nekünk, pedagógusoknak, nehéz volt a gyermekeknek, és nehéz volt a szülőknek,
akiknek otthon több feladatot is el kellett látniuk. Régebben többször is elhangzott, hogy nem
az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Most az élet, a maga könyörtelenségével, március
közepétől szétfeszítette az iskolai oktatás megszokott formáit és gyakorlatát.

Ez a tanév az utolsó néhány hónapjáról lesz nevezetes. Jó volt megtapasztalni, hogy
ebben a nehéz időszakban milyen komoly összefogás jött létre! Pedagógusok és szülők, szó
szerint „nem fáradtak bele”, mindent megtettek, szinte erőn felül is, hogy a gyermekek számára
a tanév érvényességéhez szükséges feltételek teljesüljenek. A Jóisten sokszorosan fizesse meg
ezeket a fáradozásokat! 

Ez a tanév szeptembertől kezdve egészen márciusig a megszokott módon zajlott. Hasz-
nos ez az évkönyv, hiszen a „normális” hónapok eseményei emlékezetünkben most háttérbe
szorulnak, ezek a lapok segítenek visszaidézésükben!

Amikor ez a könyv készül, ismét a pandémia határozza meg az életünket. Ezért a tavasszal
és a most ismét aktuális imával fordulunk az ég felé:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a

teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden
pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új
és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért,
hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök
életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál ne-
künk az örök boldogságra.
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Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen
biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány
ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak
a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását
a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek
gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz.
Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi
segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős
viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasz-
tással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen. 
(Erdő P. bíboros, prímás imája 2020. március 17-én)

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, Iskolánk Patrónája könyörögj értünk!

Érd, 2020. Szent Márton ünnepén



Beszámoló
a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium

nevelő - oktató munkájáról a 2019-2020-as tanévben

Személyi feltételek
A tanév során a pedagógusok körében létszámbeli változás nem volt, a tanévet 35 fő-

állású és 10 részállású nevelővel teljesítettük. A tanév végén 3 kolleganő gyermeknevelési sza-
badságra ment.   

A tanév során három pedagógus vett részt minősítési eljáráson: ketten pedagógus II.,
egy pedig mesterpedagógus fokozatba került. 

Idén intézményünkben a technikai személyzet 13 főállású és 4 részfoglalkozású főből
állt.

Tanulólétszám alakulása
Iskolánkban 2019. szeptember 1-jén 506 beírt tanuló volt és a tanévet 2020. június 15-

én 499 tanulóval zártuk. 
A két induló első osztály létszáma 59 tanuló volt.
A 2020/2021-es tanévben induló két első osztályba összesen 54 tanuló nyert felvételt,

az induló kilencedik osztályba pedig 30 diák.  

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása
Évek óta ez volt az első olyan tanítási év, amely nagyobb beruházás, vagy felújítási
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munka nélkül zajlott. A füstelvezető rendszer kiépítése még tart, az épületek tisztasági festését
a tavasz folyamán lebonyolítottuk. 

A nyári szünetben a régi iskolaudvar, a játszóvár, és a harangláb teljes körű felújítása
történt meg. Két tanterem bútorzatát lecseréltük, és a nyelvi terembe korszerű filces táblát vá-
sároltunk. Ez utóbbiak a Szent Imre Alapítvány támogatásával valósultak meg.

A Szent Imre Alapítvány a 2018. évi 1%-os bevételét (1 331 422,- Ft), és a bálon befolyt
összeget (930 000,- Ft) is felhasználva, az idei évben közel 10 millió Ft értékű támogatást nyúj-
tott az iskolának.

Ezután is folyamatosan számítunk az alapítvány segítségére, támogatására.

A tantárgyak követelményeinek teljesítése
A tanév elején azt terveztük, hogy pedagógiai munkánk a helyi tantervben megfogal-

mazott nevelő-oktató munka hatékonyabb megvalósítására fog épülni. Ez március közepéig
hiánytalanul megvalósult, ezt követően azonban az új típusú koronavírus (COVID-19) jelen-
tősen fölülírta a terveinket. 

Köszönhetően a pedagógusok szorgalmának és kitartásának, valamint az iskola IKT
eszközökkel való felszereltségének, a digitális oktatás nem okozott jelentősebb gondot. Még
március folyamán tanestületi szinten elkezdtük használni a Microsoft Teams alkalmazást,
amely jelentősen megkönnyítette az oktatást, az online órák tartását és a kapcsolattartást. Két-
hetente tartottunk értekezletet, így arra is nyílt alkalom, hogy közösen leküzdjük a felmerülő
akadályokat.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel is, a felmerülő problémákat igyekez-
tünk mielőbb megoldani. Ehhez nagy segítséget kaptunk az egyházmegye informatikusától,
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köszönet érte! Azoknak a családoknak, ahol az eszközök hiánya okozott fennakadást, az iskola
gépparkjából, illetve szülői felajánlásból tudtunk számítógépet kölcsönözni. A Katolikus Pe-
dagógiai Intézet által felajánlott 7 darab laptop július elején érkezett meg.

Így, a tanév végére a tantervi követelmények közel 80%-a teljesült. A Katolikus Keret-
tantervben megfogalmazott célok szerinti munka jó eredményeket hozott. A tanításnak meg-
határozó dokumentumai a helyi tanterv, a tanmenet és az óravázlat segítette a pedagógusok
munkáját. 

Külön figyelmet fordítottunk a gimnazistákra, az új diákok beilleszkedésére és szükség
szerinti felzárkóztatására.

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, ezután értékes szakmai megbeszélések folytak. Igazgatóként 28 órát látogattam.

Munkaterv 
2019. szeptember 2-án elkezdtük a Marianum 29. tanévét. Az iskolai Veni Sancte szent-

misét az elsősök köszöntése előzte meg. Hagyományosan a nyolcadikosoktól kapták meg a
legfiatalabbak az iskola nyakkendőjét, melyet ezentúl ünnepi alkalmakkor viselniük kell. Ez a
nyakkendő jelzi a Marianum családhoz tartozásukat.

Ezen a napon Spányi Antal megyés püspök úr a székesfehérvári Prohászka templom-
ban, az egyházmegye fenntartásában lévő, valamint az egyházmegye területén működő rendi
fenntartású nevelő-oktató intézmények részére közös tanévnyitó szentmisét tartott. Az ese-
ményen az intézmény vezetői, az osztályfőnökök és az osztályokat képviselő gyerekek vettek
részt. 

Szeptember 6-7-én megrendezésre került Siófokon a kilencedikesek gólyatábora. Fon-
tos ez az esemény az új közösség építése céljából.

Szent Gellért ünnepén a nevelőtestület részt vett a székesfehérvári Prohászka temp-
lomban tartott püspöki szentmisén, valamint az egyházi oktatási intézmények pedagógusai
részére tartott előadáson, ahol Fábry Kornél atya beszélt a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusról.

Szeptember végétől elindultak a vasárnap esti osztály szentmisék a Jézus Szíve temp-
lomban, majd márciustól ezek online formában zajlottak.

Október 5-én iskolánk több családja is részt vett a város katolikus közösségei által szer-
vezett Rózsafüzér zarándoklaton, melynek során 17 km-es gyalogutat tettünk meg a szentol-
vasót imádkozva. 

Az október 8-ra tervezett őszi iskolai zarándoklat a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt.
Ezen a napon az iskola tornacsarnokában Ferenc atya mutatott be hálaadó szentmisét az iskola
teljes közösségének részvételével.

Hagyományosan, októberben fogadtuk partneriskolánk, a szatmárnémeti Hám János
Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont küldöttségét. A látogatás során a gyerekek és tanárok
Pécsre kirándultak, megtekintették a belváros nevezetességeit, majd a Zsolnai-negyedet. Más-
nap pedig Martonvásárban jártak, és az Agroverzum interaktív programjain vettek részt.

November 11-én megtartottuk hagyományos Márton-napi lampionos felvonulásunkat
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az 1-6. évfolyamos gyerekek nagy örömére. A hatodikosok a Jézus Szíve Templomban előadták
Szent Márton élettörténetét, az idei évben két nyelven, magyarul és németül.

November 18-án megszerveztük a gimnáziumi nyílt napot és a továbbtanulási tájékoz-
tatót, amelyen sok érdeklődő család vett részt a város és a környező települések általános is-
koláiból. 

Decemberben elkezdtük az iskolaelőkészítő foglalkozásokat, melyet januárban és feb-
ruárban még egy-egy alkalom követett. Összesen közel 130 család vett részt. Nagy örömmel
tapasztaljuk, hogy iskolánk egyre népszerűbb a városban és a térségben, jó tanulmányi ered-
ményeink és az iskola lelkisége vonzza a családokat.

Decemberben két szombati munkanap volt: 7-én megtartottuk a pályaorientációs
napot a 7-10. évfolyamok számára, a többi nevelő az iskolánkban működő alapozó terápiával
ismerkedett, majd 14-én tanítási nap volt rövidített órákkal.

Az egész iskolát érintő adventi- és nagyböjti lelkinapot most is Ugrits Tamás pasztorális
helynök atya vezette. 

Decemberben megtartottuk a hagyományos adventi műsort és vásárt az új épület sport-
csarnokában illetve ebédlőjében. A vásáron a gyerekek által készített dísztárgyak várták az
adakozni vágyókat, a teljes bevétel kárpátaljai rászorulóknak, valamint Böjte Csaba árvaháza-
inak segítésére szolgált. A műsorban iskolánk alsós és felsős drámacsoportját, a sváb néptán-
cosokat, számos hangszeres és verses produkciót is megtapsolhatott a közönség. 

Karácsony előtt az énekkar szép műsort adott az egyházközség nyugdíjasainak, vala-
mint a Lea Otthon lakóinak. 

Az ünnep közeledtével diákjaink rajzaiból ismét színvonalas naptárt készítettünk, ezzel
ajándékoztuk meg iskolánk külső partnereit.

A diákönkormányzat - karácsonyi gyűjtésének bevételével - a Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítványt, a Katolikus Karitászt valamint a Lea Otthont támogatta. 

A tanév jelentős eseménye volt a gimnáziumi felvételi eljárás megszervezése. Összesen
49 tanuló adta be felvételi adatlapját a Marianum Gimnáziumba. Iskolánkban 35 tanuló írt
központi felvételi írásbelit. 

Március 16-tól az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben foly-
tatódott. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos volt a köznevelési intézmények ok-
tatási célú látogatása. Így a tanév hátralévő részére tervezett programok nagy része elmaradt,
vagy későbbi időpontra került.

Pünkösd vasárnapján, a koronavírus járvány enyhülésének következtében, de azért még
rendkívüli körülmények között, sor kerülhetett a nyolcadikos bérmálására a Jézus Szíve temp-
lomban. A bérmálás szentségét Hajdu Ferenc általános helynök atya szolgáltatta ki a fiatalok
részére. 

Az egyébként hagyományos Te Deum hálaadó szentmisét az idei évben csak a peda-
gógusok részvételével tartottuk meg a Jézus Szíve templomban. A diákok és szüleik az internet
segítségével kapcsolódhattak be.
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Táborok
Február elején negyedik alkalommal szerveztünk oktatással egybekötött sítábort a csa-

ládok számára, az idei évben is Olaszország volt a helyszín. Nyáron azonban a tervezett táborok
nagy része elmaradt. A Magyar Kormány által szervezett Vízitúra tábor 34 gyerek részvételével
elindult.  Tanáraink júliusban biciklis tábort szerveztek Dombóváron és környékén, melyen
24 gyerek vett részt. 

Versenyek
Az idei tanévben lényegesen kevesebb tanulmányi-, valamint sport verseny került meg-

rendezésre a járvány miatt, de így is sikerült néhány szép eredményt elérni. 
A legjelentősebb eredmények a következő versenyeken születtek: 
Magyar Népmese Napja, I. helyezés, 4. évfolyam
Bolyai Területi Német Nyelvi Verseny, I. helyezés, 7. évfolyam
Egészségnapok verseny, II. helyezés, 8. évfolyam
Bolyai matematika verseny, I. helyezés, 8. évfolyam

Továbbtanulás
Az idén 3 negyedikes

tanuló nyert felvételt buda-
pesti nyolc évfolyamos gimná-
ziumba és 1 hatodikos tanuló
hat évfolyamos gimnáziumba. 

Mind a 48 végzett
nyolcadikos diákunk felvételt
nyert valamelyik középfokú
oktatási intézménybe. Közü-
lük 22-en a Marianum Gim-
náziumot választották, a
többiek többnyire szakközép-
iskolában tanulnak tovább. 

Díjak, elismerések
Érd Megyei Jogú Város

Önkormányzata Érd Kiváló
Diákja Emlékérmet adomá-
nyozta Kubanek Botond 8.B
osztályos és Vigh Panna volt
tanulónk részére. 

Ebben az elismerésben
azok részesülhetnek, akik kie-
melkedő eredményt értek el
különböző nemzetközi-, or-



szágos-, megyei tanulmányi, művé-
szeti versenyen, valamint valamennyi
tanévben kitűnő tanulmányi ered-
ményt értek el. 

Gratulálunk tanulóinknak
ezért az elismerésért!

Az iskola vezetősége Maria-
numért Díjat alapított. Azok a peda-
gógusok, illetve pedagógiai munkát
segítők kaphatják meg, a pedagógu-
sok szavazatai alapján, akik kiemel-

kedő eredményt értek el az oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű
gyerekek felzárkóztatásának területén, illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük
alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, valamint az
intézmény lelkiélete segítésének hatékony szolgálatát végzik. 

A Marianumért Díj Arany fokozatát kapta Muskovits Zoltánné matematika szakos ta-
nárnő, Ezüst fokozatát kapta Zsók Csilla tanítónő, és Dicséretben részesült Takács-Bánfay Mó-
nika iskolatitkár. Gratulálunk az elismeréshez!

A 2019. évi Országos Kompetencia Mérés eredményeinek közzététele után elkészítet-
ték a budapesti agglomeráció általános iskoláinak rangsorát is. Ennek alapján a Marianum az
agglomeráció 5. legjobb iskolája lett! Köszönjük a tanárok lelkiismeretes munkáját, tanulóink
szorgalmát és a szülők támogató segítségét!

Érd, 2020. július 1.
Takácsné Tóth Noémi igazgató
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Az agglomeráció 10 legjobb általános
iskolájának toplistája 2019-ben

Az agglomerációban is kiváló iskolák vannak, itt a bizonyíték, hogy nem kell feltétlenül a
fővárosba cipelni a gyereket. 

Elkészült Magyarország 2431 általános iskoláját rangsoroló lista, amelyet alapvetően
a kompetenciatesztek eredményei alapján állítottak össze a legjobbiskola.hu szerkesztői. A
2431 iskola közül kiválogattuk az agglomeráció 10 legjobb általános iskoláját.

Mi az a kompetenciateszt? A lista az országos kompetenciatesztek eredményein alapul.
Minden évben központilag végeznek országos kompetenciateszteket. A 6., a 8. és a 10. évfo-
lyamos tanulók az ország összes iskolájának valamennyi feladatellátási helyén ugyanabban az
időpontban és azonos körülmények között, az arra kiképzett felmérésvezetők irányításával és
felügyeletével írták meg a felmérést. Ennek során egy kétszer 45 perc hosszúságú matematikai
és egy kétszer 45 perc hosszúságú szövegértési tesztet oldottak meg.

Az agglomerációs listát elnézve érdekesség, hogy a legjobb 10 általános iskola közül
három falusi iskola. Az is meglepetés, hogy az első 10 legjobb agglomerációs általános iskola
közül három egy 10 km-es körön belül helyezkedik el. 

Az agglomeráció 10 legjobb általános iskolája 2019-ben:
1. Szentendre, Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda (országosan: 26)
2. Páty, Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (országo-

san: 44.)
3. Biatorbágy, Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola (országosan: 49.)
4. Budaörs, Kesjár Csaba Általános Iskola (országosan: 58.)
5. Érd, Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (országosan:

69.)
6. Gödöllő, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda (országosan: 76.)
7. Budajenő, Budajenői Általános Iskola (országosan: 105.)
8. Budaörs, Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nem-

zetiségi Általános Iskola (országosan: 122)
9. Pilisszentkereszt, Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola (országo-

san: 133.)
10. Vác, Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola (országosan: 150.) 
A fenti listából az látszik, hogy az agglomerációban, sőt az agglomeráció kisebb tele-

pülésein is kiváló iskolák vannak, nem feltétlenül kell ezért a gyereket a fővárosba cipelni.

Részlet a Budapest Környéke online újságban 2019. október 30-án megjelent cikkből



Veni Sancte Spiritus!
ASzentlelket hívjuk minden tanév kezdetén. Ez a fohász nemcsak jelképes, hiszen a Szent-

lélek az, aki szorosra fűzi kapcsolatunkat a Mennyei Atyával, s erre van mindannyiunknak
a legnagyobb szüksége. A tanév kezdete ugyanis minden család és közösség életében forduló-
pont. Ez az évkezdet fontosabb, mint a naptári évé, hiszen ilyenkor van vége a pihenésnek, és
kezdődik újra a munka, a tanulás.

A Szentlelket hívtuk Marianum közösségünk életébe is az új tanév kezdetén 2019. szep-
tember 2-án iskolánkban, ahol Ferenc atya mutatott be tanévnyitó szentmisét.

Délután a Székesfehérvári Egyházmegye közös ünnepségén vettünk részt, ahol Spányi
Antal megyés püspök közös ünnepi szentmisével nyitotta meg idén is az új tanévet. Kértük a
Szentlelket, hogy áldja meg törekvéseinket, és, ha a siker mellett lesznek is kudarcok, örömöt
fogunk találni Isten kegyelméből. Így legyen olyan áldás életünkön, amely eredményessé teszi
törekvéseinket — biztatott a főpásztor. A szentmise könyörgéseiben pedig a tanárokért, a di-
ákokért és a családtagokért imádkoztunk, hogy kitartóan végezhessék ebben az évben is ta-
nulmányaikat

Majd a főpásztor a templom melletti téren üdvözölt minket, és a diákoknak személye-
sen kívánt sikeres, eredményes, örömben megélt új tanévet.

„Jézus, Isten Fia! Szítsd fel szívünkben a vágyat, 
hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! 
Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, 
és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Pálfi Mariann igazgatóhelyettes
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„Totus tuus – Egészen a Tiéd!”

Osztályunkkal 2019. október 24-én az osztály védőszentjével foglalkoztunk, mivel október
22-én van Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapja. A szent pápa életét bemutató

film alapján összegyűjtöttük János Pál pápa történelemformáló alakjának tetteit. Ezt követően,
mint a fiatalok pápáját és osztályunk védőszentjét, közösen litániába foglalva kértük osztály-
unkért, minden gyermek továbbtanulásáért és életéért.

„Jézust keresed, amikor a boldogságról álmodsz. Ő vár rád, amikor úgy érzed, hogy
semmi más nem tud elégedettséggel eltölteni. Ő a szépség, amihez annyira vonzódsz. Ő az,
aki a teljességre való szomjúságra indít, és nem engedi, hogy beérd kompromisszumokkal. Ő
az, aki arra buzdít, hogy vesd le a hamis élet álarcát. Ő az, aki a szívedben olvassa a legvalódibb
választásaidat, azokat a választásokat, amelyeket mások megpróbálnak elfojtani.”

Beszéd a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón, Róma, 2000. 08. 19.
Ruff Enikő osztályfőnök

Czinderi-Kovács Mónika tanárnő



14

Az ifjúság védőszentje

1–2. osztályban Szent Miklós életpéldáját alaposan megismerhettük. Most, hogy na-

gyobbak lettünk, arra gondoltunk, hogy más szentekről is szeretnénk isme-

reteket gyűjteni. Olyan védőszentet igyekeztünk választani, aki életszentségével

léleképítő utat mutat nekünk az elsőáldozáshoz - amelyre már nagyon készü-

lünk- és kapcsolódik történelmi tanulmányainkhoz is, így a 3. b osztály védő-

szentje az idei tanévtől Szent Imre herceg lett.
2018. november 5-én az alsó tagozatos reggeli elmélkedés keretén belül egy rövid szín-

darabban mutattuk be védőszentünk életét, amelyet népénekkel színesítettünk. Műsorunk
után osztálytermünkben az egész napot Szent Imre tiszteletének szenteltük.

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

A nap zárásaként lovaggá ütésben volt része minden tanulónak, melynek

keretén belül megfogadtuk, hogy Szent Imre herceg hű követői leszünk.

„Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,
a veszélyt tőlünk kar(d)od távol tartsa!
Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba!

Könyörögj értünk!”
(Ho 299.)

Rónainé Bodnár Judit osztályfőnök
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A Lélek közösségbe hív

ASzékesfehérvári Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat idei témája: Lélek, merre hívsz?
2019. szeptember 27-28-án 200 összegyűlt fiatal, köztük iskolánk nyolcadik évfolyamos

tanulói, élte meg hitét, együtt imádkozott, játszott, zarándokolt, ajánlotta fel útját, miközben
egymás előtt is példát mutattak. 

Napindítóként csákvári fiatalok A kis herceg c. mű átdolgozását adták elő, amely után
kiscsoportokban beszélhettük meg, hogy nekem miben kell erősödnöm, vagy miben tudok
erősíteni másokat egy közösségben. Idén kivételesen Csókakőre zarándokoltunk át, gyönyörű
őszi tájon keresztül. Ott Brindisi Szent Lőrincről és a kapucinusokról hallhattunk előadást
Virth József atyától, majd a csókakői templomban Hajdu Ferenc atya tartotta az ünnepi szent-
misét.

Azzal a boldog válasszal térhetett mindenki haza, hogy a Lélek közösségbe hív! Istennel,
társaimmal, önmagammal.

Ruff Enikő szaktanár
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Magyarok Nagyasszonya – 
Iskolánk védőszentjének ünnepe

Ünnepi szentmisére gyűltünk össze október 9-én iskolánk tornacsarnokába, hogy Magya-
rok Nagyasszonya emléknapja alkalmából köszöntsük Égi Édesanyánkat.

Szent István királyunk halála előtt 1038-ban, Nagyboldogasszony ünnepén, koronáját
és országunkat Mária oltalmába ajánlotta. E felajánlás óta Szűz Máriát a Magyarok Nagyasszo-
nyaként is tiszteljük.

Szentbeszédében Ferenc atya kiemelte, hogy a Marianum iskolában tanulni nem ki-
váltság, hanem elsősorban felelősség. Szent István király teljes hittel ráhagyatkozott Máriára,
ahogy a Szűzanya is egész életében Isten akaratát teljesítette alázattal, elfogadva a nehézségeket
és próbatételeket. Vegyünk mi is példát róluk, forduljunk szeretettel mások felé, tegyünk ta-
núságot arról, hogy Krisztus követői vagyunk, soha ne fáradjunk bele a jót tenni, és legyen út-
mutató számunkra, hogy iskolánk Mária nevét viseli.

„Urunk és Istenünk! Első szent királyunk végakaratából 
Fiad édesanyját Nagyasszonyunknak tiszteljük. 
Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent Fiad or-

szágát!”
Dornbach Katalin szaktanár
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Az Édesanyák köszöntése
Reggel, mikor ágyamhoz jössz,

Suttogod a nevemet.
Ujjaiddal cirógatod

Arcomat és kezemet.

Álmos szemem nyitogatom
Mosolyodra ébredek,

Ez a legszebb ajándékom
Ameddig csak élhetek!

Május első vasárnapján
Átadom a virágom,

Szívem szerint mindent adnék
Ami szép a világon!

Köszöntelek Édesanyám,
Hiszen ma van ünneped,
Nekem pedig az-az öröm,

Ha öledben ülhetek!
(Tóth Anna)



Május hónapban, az év egyik legszebb havában köszöntjük Égi Édesanyánkat, a Bol-
dogságos Szűz Máriát. Hálánk, köszönetünk és szeretetünk azonban nem csak neki, Égi Párt-
fogónknak szól, hanem földi Édesanyánknak is. 

Különös időket élünk, tele kihívásokkal, nem várt nehézségekkel, megoldandó felada-
tokkal. Hagyományos, szép ünnepeinket is csak a technika és az online tér segítségével tudjuk
megjeleníteni. Ilyen módon került sor május első vasárnapján az édesanyák köszöntésére. A
reggel 8 órai szentmisét értük mutatta be Ferenc atya. Beszédében külön kiemelte és méltatta
azt az áldozatos munkát és helytállást, ami a jelenlegi megváltozott életkörülmények miatt bi-
zony megsokszorozódik. Nem csupán édesanyák az édesanyák, hanem, ha kell, akkor dadusok,
pedagógusok, lelki támaszok, a családért bármit, bármikor feláldozók és megtevők. Ezért fon-
tos - különösen most - hálánkat kifejezni, és kérni a Mennyei Atya áldását és kegyelmét minden
édesanyára, nagymamára és dédimamára. A szentmisén, a technika segítségével, ezt a gyerekek
is meg tudták tenni. Az olvasmányt, a szentleckét és a hívek könyörgését szüleik segítségével
előre felvették, majd a liturgia alatt Ferenc atya ezt hallhatóvá is tette. Ugyanilyen módon egy
szép verssel és gyönyörű zongorajátékkal is köszönthette az ünnepelteket az ötödik évfolyam.
Szép, felemelő élményben lehetett része mindenkinek, aki imádságos lélekkel bekapcsolódott
a szentmisébe.

„Segítsd Urunk és áldd meg az édesanyákat, 
hogy gyermekeiket a Boldogságos Szűz Mária példája nyomán neveljék 

és kísérjék a feléd vezető úton!”
Dornbach Katalin szaktanár
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A bérmálás szentségének 
kiszolgáltatása

Az idei évben Pünkösd vasárnapján, a rendkívüli körülmények ellenére is sikerült megtar-
tani a nyolcadikosok bérmálását. A szükséges óvintézkedések betartása mellett 32 bér-

málkozó és bérmaszülő vett részt ezen a nem mindennapi szentmisén, melyet Hajdu Ferenc
atya mutatott be az Érd Újvárosi Jézus Szíve templomban. A szülők, testvérek, rokonok fizi-
kailag nem lehettek jelen, de a technika segítségével bekapcsolódhattak a szentmisébe, egy
imádkozó közösséget alkotva.

A Szentlélek a bérmálás szentségében megerősítette nyolcadikosainkat, hogy hitüket
bátran megvallják, és hitük szerint éljenek. Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmuk
megtartásához.

A szentbeszédben Ferenc atya arról beszélt, hogy mi is ennek a napnak az üzenete a
bérmálkozók számára. „Nem csak a betegségtől, vírusfertőzéstől való félelem zárhatja be az embert,
hanem saját önzésünk, és a bűn az, ami karanténba zár bennünket. Amikor önzők vagyunk, és
bűnt követünk el, akkor nem gondoljuk, hogy rosszat teszünk, de előbb-utóbb megjelenik a bezártság
érzése, amikor el vagyunk zárva nemcsak a barátoktól, hanem Istentől is. Ezekben a pillanatokban
kell eszünkbe jusson a bérmálkozás, kérve a Szentlelket, nyissa meg a karanténunk ajtaját. Ez a
mai nap legfontosabb gondolata: a Szentlélektől kaptatok ma egy kulcsot, amely segít megnyitni
szíveteket Isten felé! A mai napon a Szentlélek kegyelmét nyertétek el, ez kísérje végig életeteket, hogy
bármilyen helyzetben is vagytok, akármilyen karanténba is kerültök, a Szentlélek Úristen segítésé-
gével nyíljon meg karanténotok ajtaja!”

A szentmise után a templom előtti téren vidám hangulatú fotózás zárta az ünnepi al-
kalmat.

Takácsné Tóth Noémi igazgatónő
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Te Deum – ahogy eddig még nem

A2019/2020-as rendhagyó tanévünknek rendhagyó lett a befejezése is. Iskolánk életében
először fordult elő, hogy a gyermekek személyes jelenléte nélkül, csak a nevelők részvé-

telével adtunk hálát a Jézus Szíve templomban az elmúlt év minden kegyelméért, öröméért, a
nehézségekért és a kihívásokért.

A családok a technika segítségével, online közvetítés keretében kapcsolódhattak be a
közös imádságba. Ferenc atya beszédében kiemelte, hogy milyen fontos egy pedagógus élet-
ében a hivatásához való hozzáállása, a rossz vagy kényszerű körülményekben a jónak a meg-
látása. Nem csupán átadni kell az ismereteket, hanem kísérni a gyermekeket az ismeretek
megszerzésének útján. Az elmúlt hetekben mindannyian új, egész életünket próbára tevő ne-
hézségekkel szembesültünk, de fontos, hogy mindenből tanuljunk és új ismereteinket, tapasz-
talatainkat beépítsük a további munkánkba. Ehhez kértük Isten áldását és Égi Édesanyánk
hathatós közbenjárását iskolánkra és egész életünkre. Kéréseink mellett hálánkat is kifejezhet-
tük.

„Hálát adunk iskolánkért, amelyet azért alapítottál, hogy a világ hullámzó tengerén biz-
tos hajóként vigyen bennünket Feléd.

Hálát adunk közösségünkért, ezért a kicsiny egyházért. Minden emberi gyengeségünk
közepette is mennyi kegyelmet, védelmet kapunk általa.

Hálát adunk a fájdalmakért, gyengeségeinkért, amelyek segítenek, hogy a Te végtelen
irgalmadat magasztaljuk.

Megváltó Krisztusunk! Köszönjük Neked a tanévet, amelyet a Te kegyelmeddel végig-
élhettünk. Köszönjük, hogy újra és újra felemeltél, és minden órában új életre hívsz.”

Dornbach Katalin szaktanár
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Adventi műsor és vásár

Iskolánk 2019. december 19-én tartotta hagyományos adventi vásárát és műsorát, amelyre
nagyon lelkesen készültek a gyermekek. Vásárunkban sok apró karácsonyi díszt és ízletes

süteményt vásárolhattak a látogatók. Ahogy már az előző években, most is a tanulók segéd-
keztek a vásár lebonyolításában.

Igyekeztünk minél színesebb és változatosabb műsorszámokkal kedveskedni a szülők-
nek és a rokonoknak. Esténket Csillag Zsanett 10. osztályos tanuló szavalatával kezdtük meg,
amit az énekkar színvonalas dalcsokra követett. Ezek után Auer Sára, Zápori-Regenhart Katalin
és Szopkó Lívia 6. osztályos diákok fuvolajátékában gyönyörködhettünk.

Bazsó György 7. osztályos tanuló rövidke, ámde elgondolkodtató novellával készült
számunkra az állatok karácsonyáról, majd a 4. A osztály lányai mutatták be furulyatudásukat.
Ezt követően a 4. B osztályos tanulók léptek fel énekes-táncos produkciójukkal, amelyet Dóczy
Lilla és Regenhart Bernadett hegedűjátéka, majd Mikó Csongor trombitaszólója követett.
Műsorunk zárásaként a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportjának be-
mutatóját tekinthettük meg.

Köszönjük a fellépő diákok és a felkészítő tanárok munkáját, amellyel igazi adventi han-
gulatot varázsoltak nekünk a tornacsarnokba.

Harmat Luca szaktanár
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Karácsonyra készülve

Nagy ünnepre készülünk, egész évben talán ezt az ünnepet várjuk a legjobban. Valami kü-
lönleges érzés tölti el ilyenkor a szívünket. Az advent, a betlehemi születési templom il-

lata lengi be az otthonokat.
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a békesség és a szeretet

melegét hozza el minden ember szívébe. A kis Jézus megszületésének napjára igyekszik min-
denki lelkileg is felkészülni. Ahogy egyre több gyertya lobban lángra az adventi koszorún, úgy
nő szívünkben a vágyakozás, a megértés, az igaz szeretet iránt. Az ünnep hangulatában észre-
vétlenül is jobban egymásra figyeltünk, és arra gondoltunk, mivel lephetnénk meg egymást,
szeretteinket, az időseket vagy szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált szülőket és
gyermekeket.

A 2. A osztályos tanulók az érdi Szent József Idősek Otthonába látogattak, ahol kará-
csonyi versekkel és énekekkel tették meghittebbé a lakók ünnepre való hangolódását.

„Mi lenne, ha a Karácsony a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?”

Zsók Csilla osztályfőnök



Iskolánk diákjai hagyomá-
nyunkhoz híven előadással kedves-
kedtek az Érd-Újváros Plébánia
nyugdíjasainak, valamint az érdi LEA
Otthon lakóinak.

Harmadik évfolyamos tanuló-
ink december 24-én az Érd-Újváros
Jézus Szíve templomban karácsonyi
pásztorjátékkal örvendeztették meg a
jelenlévőket.

Forduljunk szeretettel ember-
társaink felé, legyen része minden-
napjainknak a jóindulat, az
odafordulás, nemcsak az ünnepek
ideje alatt, hanem életünk minden
napján. A szeretet ünnepe a kará-
csony. Adjuk át szívünket és örven-
dezzünk a Megváltó
megszületésének!

Pálfi Mariann igazgatóhe-
lyettes
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„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta”

Hagyományainkhoz híven az év utolsó tanítási napján összegyűltünk a tornacsarnokban,
hogy első évfolyamtól a tizedikig megajándékozzuk egymást karácsony közeledtével,

műsorainkkal.
Közös versmondással, énekkel, tánccal, hangszeres előadással kedveskedtek egymásnak

az osztályok. Mint minden évben, idén is a harmadikosok betlehemes játéka koronázta meg
a napunkat. Az iskola minden diákja szeretettel fogadta a produkciókat. A hetedikesek a csar-
nok feldíszítésével, berendezésével segítették az ünnepi hangulat megteremtését. A közös
együttlét után az osztálytermekben folytatódott a program, ahol a diákok már szűkebb körben
tartották a karácsonyi ünneplést.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.˝ Jn 3,16
Áldott, kegyelemteljes, szent karácsonyi ünnepet kívánunk mindenkinek!

Pintér Krisztina szaktanár



25

Főhajtás az aradi vértanúk előtt

2019. október 4-én Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, valamint 11 tábornok és két ez-
redes emléke előtt tisztelegtünk.

A magyar vértanúk végtelen sorából ezen a napon az aradi tizenháromra, az 1848/49-
es magyar forradalom és szabadságharc leverése utáni osztrák megtorlás, számunkra egyik
legszomorúbb eseményéről emlékeztünk a nyolcadik évfolyam ünnepi műsorával.

„A szabadságharc leverése után 1849 szeptemberének végén összeült a haditörvény-
szék. A tizenhárom tábornokot felségsértés címén halálra ítélték. Az ítéletet kimondták, de
teltek-múltak a napok, és a végrehajtásról nem esett szó. A családtagok már abban bíztak, hogy
Ferenc József  kegyelmet ad az elítélteknek.

Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.
Az aradi várban pedig különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. Ezerháromszáz
katonát éles töltéssel láttak el, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel és alá, hajnalban az egész
őrség fegyvert ragadott. A tábornokok vigasztalására lelkészeket küldtek, de inkább őket vi-
gasztalták az elítéltek: a papok sírva léptek be hozzájuk. Gyalogmenetben kísérték a táborno-
kokat a kivégzés helyére. Egyedül Damjanich és Sujánszky lelkész ült parasztszekéren, a
tábornok szivarozott, éppen elszívott egy szivart, mikor az akasztófákhoz értek. 

Útközben azt mondta Sujánszky tisztelendő úrnak:
- Csak legalább Kossuthot óvja meg az Isten a mi sorsunktól, így legalább marad némi

remény, hogy hazánknak még egyszer fölvirrad!
Négy tábornokot főbelövésre ítéltek - kilenc akasztófa állt a vesztőhelyen. Először Pöl-

tenberg előtt állt meg a porkoláb.
- Kérem, kapitány úr! (mindenkit azon a rangon szólított, amelyet egykor a császári



seregben viselt). Pöltenberg egy percnyi halasztást kért, odalépett Damjanichhoz, és megszo-
rította a kezét. Damjanich azt mondta neki:

- Isten veled, barátom! - S azzal megcsókolta. Egymás után léptek a tábornokok Dam-
janichhoz, mindenki búcsút vett tőle. Amikor Leiningenre került a sor, ő engedélyt kért a ve-
zénylő őrnagytól, hogy a legénységhez szólhasson. 

- No, hát szóljon, de röviden! - A harmincéves ifjú most is honvéd tábornoki egyenru-
hát viselt, csengő hangon megszólalt, és német nyelven ezt mondta:

- Felőlem azt a hírt terjesztik egyesek, hogy én Buda felszabadításakor osztrák tiszteket
meggyilkoltattam volna. Nekem nem áll módomban más védekezés, ezért itt az utolsó perc-
ben, Isten szabad ege alatt a jelenlevők előtt kijelentem, hogy ez a rólam terjesztett hír aljas
rágalom!

Ezután társaihoz fordult, és azt mondta nekik:
- Isten veletek, bajtársak! Nemsokára egy más, igazabb bíró előtt állunk, ő igazságosan

ítél majd fölöttünk. 
Damjanich már csak Vécsey Károly tábornoktól búcsúzhatott el, akit utolsónak hagy-

tak, mert a délvidéki hadsereg megtartásáért rá különösen haragudtak. 
- Éljen a haza! - kiáltotta Damjanich. Ez volt az utolsó szava. Vécsey körülnézett, nem

volt kitől elbúcsúznia. Ekkor odalépett Damjanich tábornokhoz, és megcsókolta a kezét.
Mihelyt a katonaság elvonult, és a közlekedést helyreállították, ezrével zarándokolt a

nép a kivégzés helyére. 
“Arad pedig a magyar Golgota” - írta Kossuth, mert a szabadságharc mártírjai is új hitet

öntöttek a hazafiak szívébe.” (Lengyel Dénes nyomán)

„Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.”
- Ady Endre: Október 6. -

Pálfi Mariann igazgatóhelyettes
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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra emlékeztünk 

1956. október 23-án a magyar nép úgy döntött, hogy lerázza a diktatúrát, az idegen meg-
szállókkal szembeszáll és szabad, független nemzetként éli tovább az életét. A magyarság

harcot kezdett…
2019. október 22-én iskolánkban ’56-os hőseinkre emlékeztünk.
A megemlékezéssel az volt a célunk, hogy a mai ifjúság szemszögéből is bemutassuk a

20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét, egy békésnek induló tün-
tetést: Budapesten a sztálinista terror valamint a szovjet megszállás elleni tiltakozást. Bátor,
fiatal egyetemisták voltak a kezdeményezők, akikhez ezrek csatlakoztak az elkövetkezendő
napokban. Miután a szovjet katonák sortüzet nyitottak az ártatlan tüntetőkre, a tüntetés sza-
badságharccá vált. November 11-én a szovjeteknek sikerült elfojtani a harcokat, de a sok hősi
áldozat nem volt hiába. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság sze-
retetére emlékeztet.

Emlékeztünk az 1956-ban ezen a napon rendezett tüntetésre és a belőle kirobbanó for-
radalomra; a szovjet katonai támadás nyomán kibontakozó fegyveres ellenállásra, a szabad-
ságharcra; a következő napok felemelő, diadalmas és tragikus eseményeire; a páratlan nemzeti
összefogásra; a bátorságra, bajtársiasságra, hazafiúi önfeláldozásra és mindazokra a csodálatra
méltó emberi gesztusokra és erényekre, amelyek a következő hetekben megnyilvánultak. És
emlékeztünk magukra az emberekre, ’56 hőseire, akik kockára tették életüket a haza, a demok-
rácia és az emberi szabadság védelméért. A szabadságharcos névtelenekre, a „pesti srácokra”;



a fegyveres ellenállás vezetőire, az ellenálló honvédekre, a forradalmi bizottságokban tevé-
kenykedőkre; azokra a bátor férfiakra és nőkre, akik a börtön fenyegetése alatt és a bitó árnyé-
kában is hűek maradtak ’56 értékeihez.

A műsorban elhangzó dalok, valamint  a szabadságharcról készült fotók láttán úgy érez-
hettük szereplőként és talán résztvevőként is, hogy részesei vagyunk az eseményeknek. Az ün-
nepi műsorunk nagyon jól összefoglalta a szabadságharc menetét, és a kisebb diákok számára
is próbáltuk érthetővé tenni a megtörtént eseményeket és azok jelentőségét.

Mit láthattunk, amikor az 56-os képeket néztük? Szabadságtól, büszkeségtől, bátorság-
tól fénylő arcokat. Mindenki fiatal, még az idősebbek is megfiatalodnak a képeken. A szabadság
ihletettségét, a jó magyarnak lenni egyszerű és kimondhatatlan büszkeségét, a lerázott félel-
meken felülemelkedő bátorságot.

1956-ban a korszak legnagyobb birodalma ellen kíséreltük meg kivívni szabadságunkat.
Húsz napig tartott a véres küzdelem, hősöket teremtve, a magyarság iránt örök elismerést és
tiszteletet ébresztve.

Pálfi Csongor 9. A osztályos tanuló
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Megemlékezés 
a Magyar Kultúra Napjáról

Amagyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Ezen a

napon tudatosíthatjuk, hogy ezeréves örökségből meríthetünk és van mire büszkének lennünk.
Az évforduló tiszteletére a hetedik évfolyam műsorral készült, melyben bemutatták az ünnep
jelentőségét. Közösen elszavalták a himnuszt, s a megemlékezés végén elénekeltük a szózatot.

A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A magyar nép életét, gondolatvilágát, ho-
vatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Kultúránk mutatja, bizonyítja erede-
tünket, létünket. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes
hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.

Legyetek ti is büszke, a népünk kultúráját szerető diákok, akik emelt fővel éneklik vagy
szavalják nemzeti himnuszunkat!

„Magyar csak addig lehetsz,
amíg nyelvedet őrzöd.
Ezer év csodája ez,
akár a saját bőröd.”
- Tóth Elemér: Vers az anyanyelvről –

Pintér Krisztina szaktanár
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Itt a farsang, áll a bál!

Február 12-13-án lázban égett iskolánk apraja, nagyja, eljött az iskolai farsang napja. Minden
évben nagy izgalommal készülnek a gyermekek és felnőttek a karneválra. Két egymást

követő napon, először az alsó, majd a felső tagozatosok mutatták be látványos, vidám produk-
cióikat. Jelmezt öltött tanár és diák. Együtt táncolt az egész iskola, vidám volt ez a farsangi
csoda.

Most is lázas készülődés előzte meg a programot: jelmezkészítés, tánctanulás, dekoráció
megtervezése. A rendezvény megszervezéséből jócskán kivették részüket a tanárok és a 10. A
osztály gimnazista diákjai osztályfőnökük vezetésével.

Alsó tagozatban idén először farsangolt együtt az alsó tagozat négy évfolyama. Minden
osztály egy-egy ötletes, szórakoztató, táncos műsorral lépett fel. A tantermekben a tombola-
húzás során sok értékes nyeremény talált gazdára. A farsangot a táncház zárta, mely a torna-
csarnokban került megrendezésre.

Felső tagozatban a nyolcadik évfolyam keringőjével vette kezdetét a mulatság, melyet
Rónainé Bodnár Judit tanítónő tanított be a gyermekeknek. Ezt követően sorban jöttek a le-
leményes öltözetbe bújt osztályok, végül a tanárok retro divatbemutatója…így bizony nehéz
dolga volt a zsűrinek. De még mielőtt a díjak átadására került volna a sor, eredeti moldvai dal-
lamokat játszó Feri-ék zenekar csángó táncházában Ségercz Ferenc vezetésével egymást vál-
tották a könnyen táncolható kör-, sor- és párostáncok. Lendületükkel hamar magával ragadtak
mindenkit. A „rutinosabb” táncosok mindenkinek segítettek bekapcsolódni a táncokba, így a
sikerélmény és a jókedv garantált volt.

A nyugalmasabb szórakozásra vágyók benézhettek a társasjáték sarokba, ahol különféle
izgalmas társasokkal játszhattak a 10. A osztályos tanulók vezetésével.

A fergeteges délután zárásaként következett a tánc, az igazi mulatság, ahol a gyerekek
már tét nélkül, boldogan és kipirult arccal mulathatták át a délutánt. Közben az osztálybüfék-
ben elfogytak a szendvicsek, üdítők és a sütik is, valamint a tombola díjai, fődíjai is gazdára
találtak.

A vidám hangulat egész nap tartott, sok-sok élménnyel gazdagodva, s a táncban meg-
fáradva indultunk haza egy vidám és tartalmas karneválról.

Pálfi Mariann igazgatóhelyettes
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Alapítványi bál

Az idei évben 5. alkalommal rendezett a Szent Imre Alapítvány bált a szülők aktív közre-
működésével. A bál apropója az általános iskola udvarának felújítása volt. Szeretnénk, ha

a nyár folyamán megújulhatna a két játszótér és a harangláb is!
Az előkészületek most is hetekkel, hónapokkal korábban kezdődtek. Nyolcadikosaink

már szeptemberben megkezdték a tánctanulást. Az idei évben Rónainé Bodnár Judit kolléganő
vállalta a gyönyörű bécsi keringő betanítását 24 párnak. A tánctanulás során a diákok nemcsak
tánclépéseket és koreográfiát, hanem összetartást, őszinteséget, kitartást és illemet is tanultak.
A produkció nem pusztán az egyes mozdulatok elsajátításából épült fel, hanem egymás elfo-
gadását és az egymásra odafigyelést is gyakorolták.

A tánc után a Jazzation együttes színvonalas zenéjét élvezhettük. A budapesti székhelyű
a capella együttes a legrangosabb nemzetközi versenyeken lopta már be magát a zsűri szívébe,
és tért haza első helyezéssel. Mégis arra a legbüszkébbek, hogy olyan csodás zenészekkel játsz-
hattak már együtt, mint a világhírű Bobby McFerrin, vagy a modern a capella svéd nagyágyúja,
a The Real Group. A Jazzation fő profilja a jazz, virtuóz feldolgozásaik és saját szerzeményeik
itthon és külföldön egyaránt óriási sikert aratnak. Nálunk is nagy sikerük volt!

„A bor semmihez sem hasonlítható isteni csoda, amely az élővilág és az egész emberiség
diadala” – ez volt Vida Péter szekszárdi borász vendégünk ars poeticája, aki négy különleges
bort mutatott be és kóstoltatott meg a vendégekkel.

Az este folyamán a gyertyafényes teázó, kávézó és forraltborozó folyamatosan várta a
vendégeket. Sok szülő és baráti társaság használta fel ezt a lehetőséget, nyugodt, csöndes be-
szélgetésre, eszmecserére.
Akik önfeledt szórakozásra vágytak, azok a Fantázia tánczenekar zenéjére rophatták a tán-
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cot, egészen hajnali két óráig. Az Osváth üzletháznak köszönhetően az idei évben is válasz-
tékos és finom svédasztalos vacsora állt rendelkezésünkre. 
Este 11 órakor került sor a vidám hangulatú, poénokkal teletűzdelt tombola-húzásra, ahol a
szülők felajánlásának köszönhetően közel 130 db tárgy került kihúzásra.
Az est folyamán Weil Róbert, a Madách Színház színművésze konferált. Köszönet érte!
Hálás köszönet illet minden szervezőt, különösen Auerné Hakkelt Esztert és Harkai Istvánt.
De köszönetet kell mondanunk azoknak a cégeknek is, akik nagylelkű adományaikkal segí-
tették a bál szervezését, és a bál céljának megvalósulását!

Takácsné Tóth Noémi igazgatónő
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Iskolaelőkészítő foglalkozások

A2019-2020-as tanév első iskolanyitogató foglalkozását december 6-án rendeztük a leendő
elsős gyerekeknek, Szent Miklós ünnepéhez kapcsolódóan. Nagyon sok érdeklődő gyer-

mek és szülő érkezett erre az alkalomra, több, mint száz gyermek látogatott el iskolánkba.
A tornateremben kezdődött a foglalkozás egy közös, mozgásos játékkal. Ezután négy

csoportra osztottuk a gyerekeket, minden csoport különböző színű kiscsizmát kapott, amelyet
a nyakukba akasztottak.  Elindultunk színek szerint a tantermekbe, ahol már sok érdekes fel-
adattal várták őket a tanító nénik, tanító bácsi. Az első helyszínen a Mikulás zsákjába válogattak
édességet, játékokat, olyan dolgokat, amelyeket ők is szívesen kapnának.

Az ének foglakozáson képek alapján tapsoltunk, dobbantottunk és csettintettünk annak
megfelelően, mit mutatott az ábra. Nagyon élvezték a gyerekek, mert a ritmus gyorsult, és na-
gyon kellett figyelniük, hogy a megfelelő mozgást végezzék. A jobbra-balra, alatta, fölötte…
irányok felismerésére színezős feladatokat készítettünk, majd a foglalkozás végén megalkot-
tunk és felöltöztettünk egy hóembert. Más helyszíneken is megmutatták a gyerekek az ügyes-
ségüket. A kézműves foglalkozáson kis mikulásokat készítettek. A nap végén a gyerekekkel
Mikulás-váró dalokat énekeltünk, és a legnagyobb meglepetésükre egyszer csak megérkezett
a Mikulás, és minden gyermek kapott tőle egy-egy ajándékot.

A másodig iskolaelőkészítő foglalkozást január 10-én tartottuk. Erre az alkalomra is
nagyon sok gyermek érkezett a szüleivel. Ezt a napot is közös programmal kezdtük, a torna-
teremben érdekes, mozgásos játékokat játszottunk a gyerekekkel, majd ez után négy csoport-
ban indultunk a foglalkozások helyszínére, aszerint, hogy milyen színű volt a kalapja annak a



hóembernek, amelyet a nyakukba akasztottunk. Gazdag volt a program ezen a napon is, volt
kézműves foglalkozás, színezés, memóriajáték, akadályverseny a tornateremben, amelyen nagy
érdeklődéssel és jókedvvel vettek részt a gyerekek.

A harmadik foglalkozásra február 21-én került sor, amelyet a farsang jegyében állítot-
tunk össze. Különböző színű farsangi szemüveget készítettünk a gyerekeknek, ezek alapján al-
kottuk meg a 4 csoportot. A közös mozgásos foglalkozás után ének-zenei foglalkozáson
ismerkedtek meg a gyerekek különböző hangszerekkel, amelyeket meg is szólaltattak. Ritmust
tapsoltak, játszottak és énekeltek. 

Nagy sikert aratott a labirintus játék is, amelyben az állatokat kedvenc eledelükhöz ve-
zették el a gyerekek. Formákat, állatokat számláltak meg, megállapították, melyek azok, ame-
lyek egyenlő számúak. Kiválogatták a háziállatokat, csoportosították őket a lábaik száma
alapján.

Az egyik tanító néni mesét olvasott a gyerekeknek, majd a szereplőket és a történetet
kézműves foglalkozás keretében jelenítették meg.

A tornateremben sorversenyeken vettek részt, ott mutatták be gyorsaságukat, ügyes-
ségüket és mozgékonyságukat. Nagyon jó hangulatban, élménydúsan telt ez a nap is!

Az utolsó foglalkozás végén kis édességgel köszöntünk el a gyerekektől, abban a re-
ményben, hogy találkozunk velük jövőre is!

Pozsonyi Béláné tanítónő
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Mi leszek, ha nagy leszek? 
Pályaorientációs nap

2019. december 7-én a 7-8., valamint a gimnáziumi osztályoknak pályaorientációs napot
tartottunk.

A pályaorientáció folyamata a különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keres-
gélés, a különböző szakmák közötti eligazodás. Tágabban azoknak a személyes kompetenci-
áknak, készségeknek a megszerzését jelenti, amely előkészíti az ember – pálya – környezet
megfeleltetését. Ez, az önismeret megszerzésén túl, a pályaismeretet, illetve a munkaerő piaci
ismeretek megszerzését és feldolgozását is magában foglalja. Tehát a pályaorientáció nem csu-
pán a különböző szakmákról, de önmagunkról, és a minket körülvevő társadalmi környezetről
szerzett ismereteket is magába foglalja. Ahhoz, hogy jó döntést hozhassunk/hozhassanak a
gyermekek ebben a fontos kérdésben, négy dolog szükséges: reális kép önmagunkról, széles-
körű ismeretek a választható szakmákról, a munkaerőpiaci környezet ismerete, a képzési le-
hetőségekre vonatkozó ismeretek. Ennek jegyében a felső tagozatos évfolyamok kerekasztal
beszélgetéseken vettek részt, melyben különféle szakmákkal, foglalkozással ismerkedhettek
meg, mint például a színészet, rendőr, informatikus-hangtechnikus, üzletvezető, katona. Rövid
szünet után önismereti foglalkozáson vettek részt, ahol célunk az volt, hogy a sikeres pályavá-
lasztáshoz szükséges szemléletmódot próbáljuk kialakítani a gyermekekben. Végezetül kis-
csoportos foglalkozásokon átbeszélték a nap történéseit.

A gimnáziumi osztályoknak dr. Urbányi Béla, a Szent István Egyetem rektorhelyettese
beszélt a tudatos pályaválasztás fontosságáról, majd egy rövid szünet után kiscsoportos, for-
gószínpad szerű interaktív beszélgetésekre került sor. Itt a gyerekek egyetemistákkal beszél-
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gethettek, különféle szakmákról, foglalkozásokról. Volt orvostanhallgató, tanár-, mérnök-, jo-
gászjelölt, szociális munkásnak tanuló. Megismerhették az egyetemi évek sokszínűségét, a ta-
nulás nehézségeit. Megtudhatták, milyen irányba indulhatnak majd végzettségükkel, és mi
vár rájuk a munka világában. Végül Zimányi Géza, az Optic One vezetője tartott plenáris elő-
adást.

Az előadók és meghívottak sok segítséget nyújtottak a pályaválasztás nem könnyű dön-
téseihez és a személyes beszélgetések alkalmával megszívlelendő tanácsokkal és biztatással
látták el diákjainkat.

Pálfi Marianna igazgatóhelyettes
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Gólyatábor a legújabb 
gimnáziumi osztálynak

Szeptember 6-án, pénteken délben indultunk el az iskolától Siófokra, a gólyatáborba. A vo-
natút kellemesen telt, mindenki kíváncsi volt a szállásra és a programokra. 

A siófoki vonatállomástól húsz percre helyezkedett el a szállásunk, egy kollégiumi épü-
let, a Dominó ház. Egy éjszakára tökéletes volt, négyes-hatos szobákba helyeztek el minket,
minden szobához tartozott fürdőszoba és kishűtő. A csomagjaink kipakolása után kaptunk
néhány szabad órát, mialatt elmentünk a közeli kisboltba, sportoltunk, a parton sétálgattunk.
A bátrabbak bementek, és labdáztak a Balaton vizében, a hűvös időjárás ellenére. Miután min-
denki megszárítkozott, felöltözött, gyalog elmentünk az első programra, ami hajókázást je-
lentett. A modell egy kalózhajó stílusát vette fel, fekete koponyás zászlóval, hatalmas
árbócokkal. A kapitány megengedte néhányunknak, hogy vezethessük a hajót. Visszafelé
menet fagyiztunk egy jót a szép sétálóutcában. Vacsora után következett a gólyatábor fény-
pontja, az esti játék. A tanárok magunkra hagytak minket a tizedikessekkel, akik nagyon vicces
játékokat találtak ki erre az alkalomra. Jobban megismertük egymást, a szervezőket is, renge-
teget nevettünk. Még a fáradtság sem gátolt minket abban, hogy kiszórakozzuk magunkat.
Akik időközben elálmosodtak, megcélozták a kávéautomatát és leöntöttek a torkukon 3-4 cap-
pucino-t. Éjfélkor ért véget a móka, mindenki felhúzta a pizsamát vagy kártyázott lent csend-
ben, az ebédlőben. Háromkor újabb játék volt, mindenkit kihúztak az ágyból és elhitették,
hogy reggel van. Ez is egy kisebb „gólyaszívatás” volt.
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Szombat reggelre városnézést terveztünk, tehát esőkabátokkal felszerelkezve elmen-
tünk a helyi templomba, ott pedig részt vettünk egy szentmisén. Nem messze volt a Siófoki
Víztorony, felmentünk a tetejébe. Megcsodáltuk a kilátást, vagy éppen a kávézóban adtuk le a
rendeléseinket mindenfajta finom sütiről, italról. Csábító volt a sok koktél, de mi azért a for-
rócsoki mellett maradtunk.

A délután záró programja gokartozás volt, ahol mindenki kiélhette a száguldás iránti
elfojtott vágyait. Páran tövig nyomták a gázpedált, aminek következménye a sok driftelés lett.
A felügyelő férfi türelmesen szólt rá a vadabb sofőrökre. Garantáltan a gokart volt mindenki
kedvence a tábor alatt.

Fél hétre érkeztünk meg Érd alsó vonatállomásra, kimerülten, de boldogan és épségben.
A gólyatábor igazán jó élmény, senkinek sem kellene kihagyni. Mindenki megérdemli, hogy
jobban összeismerkedjen a társaival!

Doma Petra és Most Emese 10. osztályos diákok
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A szatmári Hám János iskola diákjaival
és tanáraival Pécsett

2019. október 9-én érkeztek meg hozzánk Szatmárnémetiből a cserediákok: tizenhat diák
és három kísérőtanár. Már nagyon izgatottan vártuk, hogy kit kapunk vendégnek.

A délután folyamán a családok önállóan szerveztek programokat. Volt, aki a Duna-
partra ment, többen a Cyberjumpba. Csütörtökön reggel korán, már hét órakor útnak indul-
tunk Pécsre, ahol a Zsolnay negyedben sétálgattunk. Varázsóra keretében megtekinthettünk
néhány nagyon izgalmas kísérletet, megcsodálhattuk a Zsolnay kerámiák aprólékos festési
munkafolyamatát, végigjárhattuk a Rózsaszín Kiállítást. Ezután Pécs belvárosában megtekin-
tettük Gázi Kászim pasa dzsámiját, amely ma már a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom
nevet viseli. Finom ebéd után a Planetáriumban csodálhattuk meg, milyen hatalmas körülöt-
tünk az Univerzum. Nagyon izgalmas volt az előadás! Ezután szabadidőt kaptunk, ami alatt
végigjárhattuk a csoki-, az édesség- és a kézműves boltot, hogy néhány apró kis ajándékkel
térhessünk haza. Pénteken vonattal utaztunk Martonvásárra, ahol bebarangolhattuk a csodás
kastélyparkot: telefonos applikáció segítségével különböző feladatokat oldottunk meg. Később
nagyon izgalmas kísérleteken vettünk részt az Agroverzumban: a kisebbek gumicukrot főztek,
és a keményítő lebomlását vizsgálták, a nagyobbak DNS-t próbáltak kivonni gyümölcsökből.
Kirándulásunk végén meleg ebéd várt minket a Marianumban, utána pedig búcsút vettünk
egymástól, ami hosszú ideig tartott, mert nagyon megkedveltük egymást; és ragyogó napsü-
tésben indultak haza a szatmárnémetis diákok.

Mi már várjuk, hogy mielőbb találkozhassunk!
Monostory Zsófia 8. A osztályos tanuló



Az országos kompetencia mérés 
eredménye 2019-ben

40

6. évfolyam, Matematika
A jobban-, hasonlóan-, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya:

Országos átlag 1495
Marianum Általános Iskola átlaga 1579
Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga 1519
Budapesti általános iskolák átlaga 1541
8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1633

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása:

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent):

A kerekítés miatt a %-os értékek összege eltérhet a 100%-tól
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6. évfolyam, Szövegértés
A jobban-, hasonlóan-, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya:

Országos átlag 1499
Marianum Általános Iskola átlaga 1596
Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga 1532
Budapesti általános iskolák átlaga 1553
8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1665

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása:

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent):

A kerekítés miatt a %-os értékek összege eltérhet a 100%-tól
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8. évfolyam, Matematika
A jobban-, hasonlóan-, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya:

Országos átlag 1624
Marianum Általános Iskola átlaga 1728
Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga 1642
Budapesti általános iskolák átlaga 1666
8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1766
6 évfolyamos gimnáziumokban 1765

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása:

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent):

A kerekítés miatt a %-os értékek összege eltérhet a 100%-tól
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8. évfolyam, Szövegértés
A jobban-, hasonlóan-, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya:

Országos átlag 1608
Marianum Általános Iskola átlaga 1683
Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga 1631
Budapesti általános iskolák átlaga 1644
8 évfolyamos gimnáziumokban 1758
6 évfolyamos gimnáziumokban 1764

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása:

Adott eredményt elért tanulók száma (1 kör 1 tanulót jelent):

A kerekítés miatt a %-os értékek összege eltérhet a 100%-tól
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Az idegen nyelvt mérés eredményei

A 6. évfolyam eredményei német nyelvből 
(maximális pontszám: 30): Jó minősítés

A 8. évfolyam eredményei német nyelvből 
(maximális pontszám: 40): Jó minősítés

A 6. évfolyam eredményei angol nyelvből 
(maximális pontszám: 30): Jó minősítés

A 8. évfolyam eredményei angol nyelvből 
(maximális pontszám: 40): Jó minősítés

A mérés helye A pontok átlaga A megfelelt minősítést szerzők 
(aki legalább 60%-ot elért) aránya

Marianumban 23,9 95% (20 főből 19)

A mérés helye A pontok átlaga A megfelelt minősítést szerzők 
(aki legalább 60%-ot elért) aránya

Marianumban 31,1 80% (15 főből 12)

A mérés helye A pontok átlaga A megfelelt minősítést szerzők 
(aki legalább 60%-ot elért) aránya

Marianumban 24 86 % (29 főből 25)

A mérés helye A pontok átlaga A megfelelt minősítést szerzők 
(aki legalább 60%-ot elért) aránya

Marianumban 32,9 89% (19 főből 17)
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Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
diákpolgármester választása

Ötödik alkalommal választották meg az Ifjúsági Önkormányzat diákpolgármesterét, -al-
polgármestereit és –képviselőit.

Izgatottan érkeztünk meg a Polgárok Házába. Láttuk, hogy már többen bementek, tehát
mi is bevonultunk a díszterembe, ahol a leköszönő diákpolgármester üdvözölt bennünket.
Székünket névvel látták el, ez nagyon megtisztelő érzés volt mindannyiunk részéről. Remek
helyen ültünk, közel az eseményekhez. Az ünnepséget a himnusz eléneklésével kezdtük, majd
a leköszönő diákpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, többek közt a polgármester urat, az
országgyűlési képviselő urat, valamint az érdi önkormányzat megjelent képviselőit. Ezek után
elbúcsúzott az addig működő diákönkormányzat, majd a polgármester úr beszéde után a jegy-
zőasszony hirdette ki a választás eredményét. Tudtuk, hogy elérkezett az a pont, amire mind-
annyian vártunk. A választást a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium jelöltje nyerte
meg, a Marianum csapata egy pár szavazattal lemaradva egy alpolgármestert, valamint kettő
képviselőt is adott az újonnan alakuló testületnek. 

Mindannyian büszkék voltunk az eredményre, majd frissen megkapott megbízóleve-
lünkkel a hónunk alatt, megilletődve hagytuk el az épületet a remekül megszervezett ünnepség
végén.

Harkai Márton 10. A osztályos tanuló
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Az X második évada a Marianumban

A2018/2019-es tanévben még csak egyetlen osztály ismerkedett az akkor indult és azóta
felmenő rendszerben bővülő gimnáziumunkban az IKSZ = iskolai közösségi szolgálat el-

méletével és gyakorlatával. A következő 2019/2020-as tanévben hozzájuk újabb belépő év-
folyam csatlakozott, és így mintegy ötven diákunk vett részt aktívan igen változatos, különböző
közösségeket segítő tevékenységekben azért, hogy az érettségi vizsga megkezdéséhez szüksé-
ges ötven szolgálati órát teljesítse, s közben önmagát más és más helyzetekben kipróbálja.

Iskolánk több – a városban működő – intézménnyel munkálkodott együtt és alakított
ki jó kapcsolatot az iskolai közösségi szolgálat révén. Diákjaink rendszeres közreműködői vol-
tak a Magyar Földrajzi Múzeum programjainak: részt vállaltak a rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában és az azokat követő rendrakásban. De jártak a Szent Antal Családi Bölcső-
dében, a Lea Otthonban, a Szent József Idősek Otthonában és az Érdi Tanodában is. Hol hét-
köznapi, gyakorlati feladatokban (kertgondozás, bútorok rendezése) segédkeztek, hol pedig
az ott ellátottakkal való foglalkozásba kapcsolódtak be.

Az első partnerekkel még az iskola vette fel a kapcsolatot, de több olyan fogadóintéz-
ménnnyel is kötöttünk együttműködési megállapodást, melyet maguk a diákok vagy szüleik
ajánlottak. Így adódott például az elmúlt nyáron lehetőség arra, hogy a Szociális Gondozó
Központ nyári táboraiban segítsenek tanulóink.



A külső ’feladatellátási helyszíneken’ túl – mint tizenkét évfolyamos intézmény – isko-
lánk maga is bőségesen kínál alkalmat a közösség szolgálatára, a közösségi szolgálatra. A min-
den évben, farsang idején, megrendezésre kerülő alapítványi bál az egyik legnépszerűbb
alkalom gimnazistáink körében, hiszen ilyenkor egy kicsit más szemszögből is bepillantást
nyerhetnek a felnőttek, tanáraik világába, mint a megszokott tanítási napokon, miközben ők
maguk is más szerepkörben mutatkozhatnak meg. Az általános iskolások számára szervezett
programok szintén ehhez hasonló ’átváltozásra’ teremtenek lehetőséget. Az iskola előkészítő
foglakozásokon a leendő elsősöket kísérve, a gyermeknapi sportnapon az alsósok játékos ve-
télkedőit vezetve vagy a felsősök farsangján szervezőként ők már a programokért felelősséget
vállaló és hordozó ’felnőttek’. És ebben a minőségükben esetleg azt is megtapasztalhatják, mi
az amire egyre közelgő felnőtt életükben több, és mi az, amire kevesebb kedvet és tehetséget
éreznek magukban.

Sajnos, mint annyi más területen a tavalyi tanévben, az iskolai közösségi szolgálatban
is törést jelentett a világjárvány okozta rendkívüli helyzet. Diákjaink éppen arra készültek,
hogy a városi könyvtár megkeresésének eleget téve időseknek tartsanak foglakozásokat a szá-
mítógép használatáról, amikor a hirtelen zárlat bekövetkezett. Ez a lehetőség, hasonlóan sok
másikhoz, akkor és azóta is elveszett, hiszen a koronavírus elleni védekezés éppen a közösségi
szolgálatban oly lényeges személyes kontaktusaink számának csökkentését kívánja meg. Bízunk
benne, hogy ez nem sokáig marad így!

Addig is örülünk annak, és büszkék vagyunk rá, hogy a jelenleg tizenegyedikes diákja-
ink majd fele, és néhány most tizedikes diákunk is már teljesítette a szükséges ötven órát. Ha
pusztán kötelezettségnek, nem pedig ösztönző kihívásnak is tekintették volna a szolgálatot,
akkor –  figyelembe véve az elmúlt hónapok nehezebb körülményeit  –  egészen biztosan nem
tartanánk itt.

Reményi Lászlóné Somlai Judit közösségi szolgálatért felelős tanárnő
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Sportolásra fel!

Arendszeres sportolás szükségességét mindannyian tanultuk, tudjuk, ezért határoztuk el,
hogy legyen egy nap, amikor lehetőséget biztosítunk az intézményünkben tanuló diák-

jainknak tartalmas kikapcsolódásra, feltöltődésre.
A sportnapunk célja volt, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a sport szerepének fon-

tosságára, a mozgás örömének megtapasztalására. Fontos volt annak hangsúlyozása, hogy a
sport, a mozgás kellemes időtöltés, mindemellett az egészség megőrzése, valamint az egész-
ségtudatos életmód kialakítása szempontjából is fontos.

Az egész iskolának megtartott sportnap 2019. szeptember 23-án reggel kezdődött hét
helyszínen. A rendezvény lebonyolításában az iskola pedagógusai, valamint külsős meghívot-
tak is aktívan részt vettek. A program az alsó tagozatnak gimnasztikával kezdődött, az 5-7. év-
folyamnak futással és kötélhúzással, a 8-10. évfolyamnak zenés mozgásprogrammal, Katona
Zsófiával.

A tízórai után az 1-4. osztályokban sor-és váltóversenyekre került sor, felső tagozatban
és gimnáziumban pedig folytatódott a futás, kötélhúzás és aerobik, melyben kisebb-nagyobb
kedvvel és aktivitással vettek részt a gyermekek. A délelőtt folyamán a kisebbek futball, kézi-
labda bajnokságon, futó feladatokon, labdakidobón, ügyességi játékokon; 5-10. évfolyamokon
pingpong bajnokságon, kötélmászáson és biciklis ügyességi versenyen, valamint kézilabda és
futball mérkőzéseken is összemérethették magukat az osztályok. A szórakoztató, ugyanakkor
figyelmet igénylő feladatokban nagy örömmel vettek részt, a szemerkélő eső ellenére jó han-
gulat, és igazi küzdelem alakult ki az előzetesen felosztott csapatok között. Az akadályok tel-
jesítése után a résztvevők pedig nem csüggedten, fáradtan értek célba, hanem ellenkezőleg,
tele örömmel, s megannyi új élménnyel, szórakoztató pillanattal gazdagodva.
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Ebéd után a tornacsarnokban folytatásos, a tanév folyamán 5 fordulós kézilabda, a
sportpályán pedig futball mérkőzések vették kezdetét a 7-10. évfolyamon Ferenc atyával és
Kerényi Gergő tanár úrral. A gyermekek nagy örömére a sportnapot a FACE TEAM akroba-
tikus kosárlabda bemutatója zárta.

A díjátadáskor a szervezők kiemelték és megdicsérték a gyerekeket az egész napos ak-
tivitásukért. Jól átgondolt, szórakoztató, minden izmot megmozgató programokon vehettünk
részt, amik kicsiknek, nagyoknak egyaránt kellemes élményt nyújtott. Igazi közösségi nap volt,
ahol a sikerélmény és az örömszerzés állt a középpontban.

Reméljük, mindannyian jól éreztétek magatokat és jövőre újra találkozunk!
Pálfi Mariann igazgatóhelyettes
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Akik idősebbek, emlékezhetnek még,
Milyenek a hideg, havas téli esték!
De manapság már csak inkább mutatóba’
Gyönyörködünk néha márciusi hóba’...

Ezért útra keltünk idén is néhányan,
Hogy havat láthassunk szép Itáliában.
Havazni az idén itt sem akaródzott,
De a pályák zöme szépen hóágyúzott.

Jóisten kegyelme mindvégig velünk volt,
Hisz’ a tábor alatt szikrázó időnk volt.
Néhány sérüléssel a csúszást megúsztuk,
Móninak innen is jobbulást kívánunk!

A csapat apraja oktatást is kapott,
Sítudásuk ettől sokat gyarapodott.

Szállásunk s ételünk sem éri kritika
Kényelmes s bőséges reggeli, vacsora.

Utolsó esténken “Marianum-kvízzel”
Öt csapat versengett harcos buzgó szívvel.
Sokféle kérdésben idén sem volt hiba,
Tudtuk vagy tippeltünk? - Az a csapat titka!

Hogy ez így sikerült s újra itt lehettünk,
E jó társaságban megint jót síeltünk -
Megköszönni nem is tudnánk mi elégszer,
Lelkes szervezőket áldja meg az Isten!

Utóirat gyanánt hadd jegyezzem itt meg
Feladványa lettem a bizonyos kvíznek!

Dr. Putz Miklós édesapa

Sítáboros élmények
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Két keréken Tolna, Baranya és 
Somogy megyében

2020.07.29.–08.04-ig iskolánk biciklis csapata bejárta Tolnát és Baranyát. Megismerked-
hetett Tolna megye változatos domborzatával, belsőbb területeinek dombvidékeivel. A

kerékpáros csillagtúrák, barangolások Dél–Dunántúl közepén, Tolna megye délnyugati csücs-
kében elhelyezkedő Dombóvárról indultak. Itt folyik a Kapos folyó, idáig nyúlik a Külső–So-
mogyi-dombság déli része, a zselici dombok, és a város közelében húzódnak kelet felől a
Tolnai–Hegyhát és a Völgység dombsorai.

Az első napon a megérkezés és szállás elfoglalása után biciklis oktatáson vettünk részt,
ahol az alapvető kresz- és kerékpár műszaki-kezelési alapismereteinket, illetve a csoportos köz-
lekedés szabályait elevenítettük fel. Ezután máris tesztelhettük tudásunkat 27 km letekerésével
Dombóváron. Béke-parki szoborcsoportot, játszóteret és kisállomást érintve feltekertünk a
postáig, ott rátértünk a bicikliútra. Egészen a Tüskei-tóig kerekeztünk, majd végig az ösvényen
a Gyár utcáig, innen visszaérkeztünk a szálláshelyünkre, a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza
Katolikus Általános Iskolába.

A második napon a reggeli után a bringák ellenőrzése következett, majd elérkezett a
várva várt pillanat, mikor végre nekivághattunk az első igazi „megmérettetésnek”. A túranap
tervezett útvonala 30 km volt: Dombóvár – Kaposszekcső – Jágónak – Kercseliget – Kisberki
– Nagyberki – Attala – Dombóvár útvonalon. A Kölcsey utcán és a Béke-parkon át a kisállo-
másig tekertünk. A vasúti átjáró után a Kapos hídon keresztül átkeltünk a főúton és Kaposszek-
csőig végig a bicikliúton kerekeztünk. Kaposszekcsőnél jobbra kanyarodtunk, majd egy csodás
emelkedő következett, mely inkább „hegyként” tornyosult elénk egészen Jágónakig. Nagy-
berkiig vezetett utunk, ahonnan a veszélyes útszakasz miatt 5-6 fős kiscsoportokban érkeztünk
vissza szálláshelyünkre.

Ezt a napot kalandos, csillagnézős 15 km-es éjszakai túrával zártuk: Dombóvár – Béke
Park – Gólya-vár – Laktanya – Nyergesi tó – Szőlőhegy – Kapospula – Kapos híd – Dombóvár
vonalon. A hídon elidőzve a nyári éjszakán a tiszta égboltra tekintve olyan érzésünk támadt,
mintha az ég hatalmas kupolaként borulna fölénk. Az égbolton szabad szemmel is megfigyel-
hető néhány ezer csillag látszó fényessége és eloszlása nem egyenletes, a csillagos égboltot
szemlélve a véletlenszerűen szétszórt fénypontok az emberi szem számára hamar alakzatokba
rendeződnek csillagképeket alkotva, melyeknek beazonosítása vidám perceket hozott túránk
során.

Megcsodálhattuk a Tejutat, hiszen nyáron a legszebb az egész eget átszelő sávja. Meg-
találtuk a Vénusz, a Mars és a Jupiter bolygót, megszemléltük a Holdat, és szemügyre vehettünk
egy műholdat is. A látványt meteorok (hullócsillagok) tették még varázslatosabbá.

Pénteken Dombóvár – Kaposszekcső – Vásárosdombó – Kisvaszar – Mecsekpölöske
– Magyarszék – Orfű –Abaliget volt az útirány 45 km-es távolsággal. Kaposszekcsőig végig
bicikliúton tekertünk. Kisvaszar után emelkedős rész következett Magyarszék felé. Mecsek-
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pölöskén végre megpihentünk. Ezután ismét hegymenet következett, amit rövidnek mondtak,
de végeláthatatlan hosszúságúnak tűnt. Szerencsére a domb másik oldalán várt ránk a lejtő,
melyen lefelé száguldva elszállt a csüggedés és vidáman gördültünk tova.  Magyarszékről kiérve
Magyarhertelend irányába kanyarodtunk, ahonnan hosszú emelkedő következett. Kacskarin-
gós szerpentineken, meredek emelkedőkön, lankás völgyeken, vadregényes tájakon keresztül
vezetett az utunk a Mecsek hegység északnyugati vonulatánál található Orfűre. Ez a környék
a magyar tóvidék. A ma látható tórendszer helyén az 1960-as években még csak egy kis patak
csordogált, melyet aztán az esővíz felduzzasztott, később pedig mesterségesen is továbbger-
jesztették ezt a folyamatot. A tavak közül az összesen 113 hektár vízfelületű Orfűi-, Pécsi- és
Herman Ottó-tó a legjelentősebb. Mi a források táplálta Orfűi-tónál strandoltunk, pihentünk
meg. Orfűtől Abaliget felé következett a fekete leves… Meredek emelkedő, melyen a gyakor-
lott kerékpározóknak sem egyszerű feltekerni, nem, hogy nekünk… „Pihenésképpen” 4 km
alatt 85 m szintemelkedést tettünk meg. De a fáradozás megérte, és a csodálatos kilátást nyújtó
dombtető után lejtőn suhantunk az abaligeti vasútállomásra, ahonnét vonattal érkeztünk meg
Dombóvárra.

Szombaton 50 km letekerésével telt a nap Dombóvár – Döbrököz – Kurd – Mekénye
– Nagyhajmás – Mágocs – Dombóvár vonalon. 5 km-t tettünk meg Gunarasig bicikliúton,
Kurdnál emelkedő következett, majd beértünk Mekényesre. Nagyhajmás és Mágocs települést
elhagyva visszatértünk szállásunkra.

Vasárnap 40 km-t kerekeztünk Dombóvár – Mágocs – Alsómocsolád – Ág – Gerényes
– Vásárosdombó – Kaposszekcső – Dombóvár települések vonalán. A Gyár utcán balra ka-
nyarodva Mágocs felé vezetett kirándulásunk. Mágocs előtt két nagyon nehéz és hosszú emel-
kedő is várta a fáradhatatlan bringásokat. A város érdekessége, hogy az első régészeti leletek
az újkőkor idejéből valók. A településről szóló első írásos emlék 1251-ből származik, ekkor
bencés apátság volt e helyen. A terület birtokát később pedig a pálosok szerezték meg. Mágo-



csot elhagyva ismét egy hosszabb emelkedő következett Alsómocsoládig. Itt hosszabb pihe-
nőidőt tartottunk, majd 600-700 m földesút és emelkedő következett. Ág-ra beérve ismét pi-
henés következett. Gerényes, Vásárosdombó, Kaposszekcső, Béke park útvonalon érkeztünk
vissza a szálláshelyünkre.

Hétfőn a Gunaras Gyógyfürdőben pihentettük meg megfáradt végtagjainkat. A strand
területén strandröplabda, strandfoci és lábtenisz pálya, kosárpalánk, ping-pong asztal, óriás
sakk is rendelkezésünkre állt. A kiadós fürdés, csúszdázás és pihenés után már könnyebben
vettük az akadályokat, s vidáman tekertünk vissza a szálláshelyünkre. Ezen a napon speciális
bicikliket is kipróbálhattunk, valamint tibeti hangfürdőn is részt vettünk. Megfáradtan, ám jó
hangulatban telt el az utolsó közös este.

Kedden már csak a pakolás, a szállás rendbetétele maradt, lezártuk a tábort és hazain-
dultunk.

Sokszínű, tartalmas napokat töltöttünk együtt, s a majd 210 km-es utunkon gyönyörű
helyeken jártunk Dél-Dunántúl közepén; Tolna, Baranya és Somogy megyében; a Külső-So-
mogyi-dombság déli részén; a zselici dombok alján; a Tolnai-Hegyhát és a Völgység dombsorai
között. Ennek a területnek a természeti értékeivel, valamint kulturális örökségével is ismer-
kedtünk. Mindannyian felejthetetlen élményekkel tértünk haza.

Pálfi Mariann igazgatóhelyettes
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Kenuval a kisalföldi Dunán

AVíziVándor Program által iskolánk tanulói ismét részt vehettek egy egyhetes vándortá-
borozáson 2020.08.08-14. között. A helyszínek közül mi ismét a Duna szigetközi mel-

lékágrendszerét választottuk Dunasziget és Ásványráró között.
Hazánk egyik legszebb tájegysége a Szigetköz. A Nagy- és a Mosoni-Duna által körül-

ölelt sziget a Duna ajándéka. A folyó nagy esésű része a hegyvidékről (Alpokból) itt a síkságra
került. A folyása lelassult, s lerakta a hegyvidékről görgetett kavicsot, amely több száz méter
vastaggá vált. Évszázadok során zátonyok, szigetek alakultak ki, sok-sok apró ágat alakítva. A
XIX. századi folyamszabályozás után ennek a csodálatos világnak egy része megmaradt. Így
alakult ki a Kisalföld északi részének szövevényes, varázslatos és titokzatos szigetvilága, amely
ma is fészkelő helye a költöző madaraknak, rejtekhelye különféle állatoknak.

Iskolánk csapata a cikolai, kisbodaki és az ásványrárói ágrendszert járta be, ahol a Duna
ezer ágra szakadva hálózza be a Kisalföldet, egyedülálló természeti környezetet hozva létre.

Szombaton a kristálytiszta gazfűi Dunán kezdtük negyedik VíziVándor táborunkat. A
Dunaszigetre való megérkezésünk, a szállás elfoglalása és a terület „birtokba vétele” után tesz-
teltük az előző években szerzett tudásunkat. Kiindulópontunk rögtön a dunaszigeti Ökopark
árnyas partú kikötője volt. Ezen a szakaszon a sodrás szinte elhanyagolható, legtöbbször csak
a vízinövények állásából következtethettünk arra, hogy árral szembe eveztünk-e vagy sem. A
víz annyira tiszta volt, hogy magunk alatt láthattuk az összes hínárt, gyökeret, halat és min-
denféle élőlényt. Az itt fellelhető legkülönlegesebb állatok közé tartozik az édesvízi szivacs,
amely csak a különleges tisztaságú vizekben képes megélni. Bioindikátor, ami azt jelenti, hogy
jól mutatja a környezeti változásokat. Ha tehát van belőle a vízben, akkor ott minden jól mű-
ködik. Úgy néznek ki, mint az ujjaink, vajszínű és zöldes is lehet. A színe attól függ, hogy szim-
biózisban él-e valamelyik moszattal. Túránk során ügyességünket is próbálgathattuk belógó,
bedőlt ágakat kerülgetve.

Vasárnap a Szigetköz cikolai ágrendszerében ismerkedtünk a szövevényes holtágak vízi
világával. A Szigetköz egyedülálló vízi birodalom, a táj jellegét ősidők óta a víz határozza meg.
A körülbelül 500 kis szigetet felölelő Duna ezen szakasza valójában egy csodaszép vízi labi-
rintus, hazánk egyedülálló vízi világával. Túránkat a Kisvesszős-ágon kezdtük, majd a Madári-
zárás irányába fordultunk. Holt-Duna, Vesszősi-ág, Kovácsoké-ág, Akali-ág, Csákányi-ág, Kis-
vesszősi-ág, Madári-ág, Jakabi-Duna-ág, majd a Denkpáli-ágvégzárás és hallépcső következett.
Az ágrendszer alsó torkolatánál található a hallépcső, amely a vízi élőlények vándorlásának le-
hetőségeit javítja a Duna folyam főmedre és a Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer között.
Ezek az ágak a lassú folyású vizekhez kötődő növények és állatok élő-, táplálkozó- és pihenő-
helyei. Ilyenek többek között a vízitök, a tündérrózsa, a tündérfátyol, a kecskebéka, a vízisikló,
a mocsári teknős, a nádi poszáták és a törpegém. Partjait mocsár- vagy láperdők kísérik. Végül
Koszos orra-ág, Kisvesszősi-ág útvonalon tértünk vissza Dunaszigetre. A kellemesen fárasztó
evezés után levezetésképpen még fürdőztünk, pancsoltunk. Nagyon jó hangulatban, ám fáradt
vándorként zártuk a napot.

Hétfői vízitúránk Dunaszigetről Kisbodakra vezetett Dunasziget-, Kisvesszősi-ág,
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Kőhíd, Küerdei-bukó, Burjáni bukó, Nyárasi-átvágás, Ilona-ág, Liba-tó, Öregszigeti-ág, Nagy-
vesszősi-ág és Kisbodak útvonalon. Útközben a sok-sok kereszteződés miatt szinte útvesztőben
éreztük magunkat. Vízitúránkat zúgók, felgyorsuló vízfolyások, számunkra kanyargós terüle-
tek, Kőerdei és a Burjáni bukó sikeres leküzdése tették változatossá. A napi megpróbáltatások
után birtokba vettük táborhelyünket, s délután ismét a közös játéké, sporté volt a főszerep.

Kedden a Szigetköz bodaki ágrendszerében túráztunk: Nagyvesszősi-ág, Öregszigeti-
ág, Öregszigeti-tó, Papszigeti-ág, Spelláki-ág, Sebes-csatorna, Televényi-Duna, Nagvesszősi-
ág, Bodaki-ágvégzárás, Öregszigeti-ág vonalon. Földrajzi adottságai, fekvése és változatos
élővilága miatt a legváltozatosabb ágrendszerek közé tartozik. Indulás után a folyással szembe
vettük az irányt, a szélesebb ágon haladtunk. Továbbkacskaringózva az Öregszigeti-ág vizén
értünk el a következő elágazásig. A bedőlt fák, bokrok száma megszaporodott, néhol egy-két
méter széles hely maradt csak arra, hogy “továbbverekedjük” magunkat kenuinkkal. A csatorna
egy idő után véget ért, s egy kis nyíláson át értük el a bodaki Öregszigeti-tó bejáratát. Itt az ár-
téri erdő elvarázsolt világával ismerkedhettünk. Számunkra úgy tűnt, hogy az egész tó egy
nagy labirintus. Vízben álló fák és nádcsoportok között kanyarogva úgy éreztük, hogy elté-
vedtünk. Ezen a területen legnagyobb részben alacsonyártéri bokorfüzeseket és fűzligeteket
figyelhettünk meg. Megismerhettük a hínár-, mocsár-, mocsárréti- és a lápréti növényzetet. A
kijárata keskeny és szűk volt, nádas övezte mindkét partját. A szűk csatorna végére érve jobbra-
balra tekintve ismét láthattuk a Televényi-Duna széles ágát. Végül a Nagyvesszősi-ágon elha-
jókáztunk a Bodaki-ágvégzáráshoz és az Öregszigeti-ágon érkeztünk vissza Kisbodakra. A
fürdőzés, pancsolás fontos helyet foglalt el a napi programokban. Az evezés után, mint minden
nap, játszottunk, az estét paprikásburgonya elkészítésével és palacsinta sütéssel fejeztük be.

Szerdán a Duna vadregényes ágas-bogas ágrendszerén békésen csordogáló, ám helyen-



ként izgalmas zúgókkal tarkított vizén vezetett utunk Kisbodakról Ásványráróra. Agg-Duna,
Mosó-Duna, Sorjási-bukó, Hatvanasi-Duna, Hatvanasi-bukó, Újsziget-Duna ág, Újszigeti-
bukó, Halrekesztői-Dunán keresztül megérkeztünk a Halrekesztői hídhoz. Átemelés után az
Ásványi-Duna-ágon evezve érkeztünk meg szálláshelyünkre, Ásványráróra. A kanyargó folyó-
ágak sűrű nádasokat és háborítatlan ártéri erdőket öleltek körbe, s túránk során csodálattal
hallgathattuk a víz zúgását, miközben a rohanó víz ezernyi alakváltozását is megszemlélhettük.
Dunaremeténél megpihenve a környék legrégebbi vízmércéjét is megtekintettük: 1878-tól fi-
gyelik itt a vízállást. Emlékezetes élmény, mindenki elfáradt a végére. Maradék erőnket össze-
szedve az esti órákban strandröplabdáztunk, társasjátékoztunk.

Csütörtökön Szigetköz ásványrárói ágrendszerét térképeztük fel. Élményekben igazán
gazdag napot tudhattunk magunk mögött. Zúgókon, hirtelen felgyorsuló vízfolyásokon tesz-
telhettük a héten megszerzett tudásunkat a Morvaszigeti-csatorna, Öntési-ág, Ásványi-Duna-
ág, Szobori-rét, Árvai szabályozó, Ásványi fenékküszöb és hallépcső, Ásványi-Duna-ág,
Béka-ér, Öntési-ág, Morva-szigeti csatorna útvonalon. Ezen a területen is a kanyargó folyóágak
sűrű nádasokat és háborítatlan ártéri erdőket ölelnek körbe, s a folyókanyarokban lélegzete-
lállító a látvány, amelyet a víz felszínén visszatükröződő fák színpompája ad.

Pénteken csomagoltunk, a csónakokat, a lapátokat és a mentőmellényeket visszaadtuk,
majd nagy sóhajtások közepette, magunkra vettük hátizsákjainkat és hazaindulunk. A meg-
annyi csodás élményt nyújtó felfedező vízitúránk ideje letelt, búcsút intettünk Szigetköz vízi
világának.

Pálfi Mariann igazgatóhelyettes
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Tanévzáró, bizonyítványosztás és 
ballagás

A2019-2020-as tanév végi programokat nem szervezhettük a megszokott módon. A sze-
mélyes igazgatói beszámoló, bizonyítványosztás és búcsúzás helyett az iskolai honlapon

tettük közé mondanivalónkat:
Március közepe óta tart a digitális oktatás, amely maga után vonja, hogy a tanév végi

összegzést sem a megszokott módon, hanem az iskola honlapján keresztül végezzük.
2020. június 15-én a Marianum Általános Iskola és Gimnázium 29. tanévét zártuk le.
499 tanulót értékeltünk, 105 tanulónak nyújtottunk át kitűnő bizonyítványt, 5-en kap-

tak nevelőtestületi dicséretet, 572 szaktárgyi dicséretet adtunk, és 2 tanuló kapott elégtelen
év végi osztályzatot 1-1 tárgyból, nekik augusztusban osztályozó vizsgát kell tenniük.

48 nyolcadikos tanuló végezte el az általános iskolát, közülük 22-en maradnak a gim-
náziumunkban, a többiek többnyire érdi vagy budapesti középiskolákba nyertek felvételt.

Eredményes munkánkat tükrözi egyrészt, hogy a 2019. évi kompetenciamérésen mind
matematikában, mind szövegértésben lényegesen magasabb értéket értünk el az országos át-
lagnál, sőt a tankerület általános iskoláinál is, és a hozzáadott pedagógiai értékünk is pozitív.

Komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy diákjaink az elsajátítandó tan-
anyagon túl mást is kapjanak, ami éppen formálódó egyéniségüket jobbá teszi. Igyekeztünk
tanulóink hitéletét is gyarapítani a lelki napok, évfolyammisék, bérmálás és zarándoklatok ke-
retei között.

Büszkék vagyunk arra, hogy idén is sok városi-, megyei-, területi-, egyházmegyei-, sőt
országos versenyen vettek részt diákjaink, szép eredményekkel. Köszönöm e gyerekek szor-
galmát, kollégáim munkáját és a szülők segítségét. Ezek az eredmények az iskola jó hírét viszik
tovább. Versenyeredményeinket részletesen is olvashatják a honlapunkon.



A munkaterv programjait március közepéig majdnem hiánytalanul teljesítettük, az
utóbbi hónapokra tervezett események és programok jó része azonban elmaradt.

Annak ellenére, hogy a digitális oktatás megszervezésére nagyon rövid idő állt rendel-
kezésünkre, igyekeztünk azt körültekintően és jól teljesíteni. Folyamatos kapcsolatot tartot-
tunk a családokkal, így a felmerülő problémákat többnyire sikerült megoldani. A pedagógusok
lelkiismeretesen dolgoztak, a szülők biztos segítséget és támaszt nyújtottak, a gyerekek szor-
galmasan tanultak. Köszönet érte! 

Ballagás
Ahogy a tanévzáró és a bizonyítványosztás, úgy a nyolcadikosok ballagása is rendkívüli

körülmények között zajlott. Az iskola ebédlőjében tartottuk meg az ünnepi alkalmat.
Először az elmúlt nyolc év fontosabb pillanatainak fotóiból készült vidám filmet nézték

meg, majd néhány kedves szóval igyekeztünk útra bocsátani őket. Az iskolazászló átadása is
megtörtént, így az továbbra is jó kezekben lesz a jövő év nyolcadikosainál.

Az idei évben a ballagók nem vonultak végig az iskola folyosóin a szülők, rokonok és
ismerősök sorfala között, de ennél talán fontosabb és többet jelent számukra az a nyolc év,
amit a Marianum falai között töltöttek el. Bízunk benne, hogy értékelik az együtt töltött éveket,
programokat, jeles eseményeket, és az itt kötött értékes barátságok hosszan megmaradnak.

Reméljük, hogy maradandó tudást, értéket és mintát kaptak a tanáraiktól, amely biztos
alapot jelent majd további tanulmányaikhoz. Az elmúlt években igyekeztünk elősegíteni lelki
fejlődésüket, hogy Istenbe vetett hitük biztos kapaszkodót jelentsen számukra.

Kedves Szülők! Tudjuk, hogy óriási aggodalommal és féltéssel adják át gyermeküket
nekünk minden tanév elején. Köszönjük, hogy bizalmukkal tisztelték meg a Marianumot,
amikor iskolánkba íratták gyermekeiket. Hálásak vagyunk, hogy egész évben kitartottak mel-
lettünk, hogy a bizalom nem tört meg. Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik
szabadidejét, mit olvasnak, mit néznek, mit játszanak, hol tartózkodnak szabadidejükben.

Minden kedves diákunknak és családjaiknak kívánunk jó pihenést és feltöltődést a nyári
szünetre!

Takácsné Tóth Noémi igazgatónő
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A tantestület tagjai
az 2019–2020-as tanévben

Takácsné Tóth Noémi  igazgató
Hajdu Ferenc  püspöki biztos

Pálfi Marianna  igazgatóhelyettes
Tóbiásné Gyimesi Anita  igazgatóhelyettes

Vargáné Ruzsa Mária  gazdasági vezető

Auer Tamás László
Bakó Gábor
Barota Margit
Bihi Zsuzsanna
Bognár-Szamosi Erika
Bors Eszter Veronika
Bretusné Baráth Lilla Éva
Czinderi-Kovács Mónika
Dornbach Katalin
Farkas László Frigyesné
Feczkó Andrásné
Fraknói Emese
Frank Tiborné
Fucskó Andrásné
Fülöp-Pusztai Pupos Miklós
Gaálné Juhász Anikó
Gelencsér Gábor Bálint
Halmágyi Judit
Harmat Luca Mária
Hímerné Góra Edit
Kerényi Gergő Károly

Kőhalmi Orsolya
Kunsági-Nehlich Zita
Lakatosné Vitéz Katalin
Lendvai Brigitta
Dr. Molnárné Lizicska Mária
Muskovits Zoltánné 
Nádasyné Poszmik Judit
Nagy-Kanászné Jávori Mária
Némethné Annus Krisztina
Pintér Krisztina
Pozsonyi Béláné
Ráczné Kornseé Kitti Rita
Reményi Lászlóné Somlai Judit
Rimóczi Györgyi
Rónainé Bodnár Judit
Ruff Enikő
Speri Krisztina
Szabóné Puzsier Katalin
Szépfalvi Attila
Weil Adrienn Dorina
Zsók Csilla
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Amota Tiborné
Auerné Hakkel Eszter
Bacskainé Nyerges Zsuzsanna
Bócsa Józsefné
Czigányik Antalné
Fedinecz Pál
Gárdos Béláné
Grozdics Zoltán
Juhász Eszter
Keszthelyi Irén
Kolter Krisztina

Lele Józsefné
Mácsai Józsefné
Marofka Ágoston Pálné
Mészáros Krisztina
Németh Istvánné
Pfeifer-Nagy Ágnes
Takács-Bánfay Mónika
Takácsné Elek Edit
Turzuly Enikő
Vajdics Imre
Vajdicsné Engler Andrea

Technikai dolgozók:
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Bánfi Anett
Bojszkó Tímea
Domak Zsófia Amira
Domokos Botond
Domokos Márton
Emődy Nándor
Fábián Lara
Fehér Szófia Dalma
Fischer Eszter Norina
Györe József Márton
Harmati Róza
Káger Rebeka
Kiss Gergely
Kovácsovics Gellért
Malakhaltseva Lana Maria Petrovna

Martinovich Borbála
Nagy Csenge
Paróczai Rozália
Paulik Ádám
Pfeiffer Ágoston
Pup Málna Rózsa
Schieder Dávid
Stöckler Petra
Székely Izabella
Tortora Lorna Edit
Varga Dorottya
Varga Viktória Veronika
Veres Marcell Dániel
Viszti Aisa

1.a
Osztályfőnök: Tóbiásné Gyimesi Anita

Napközis nevelő: Bihi Zsuzsanna

Andrássy Netti Dorina
Bakonyi Benett Noel
Balogh Flóra
Bánkuti Zalán Ákos
Bartalis Zalán
Csikós Kende
Csopaki-Pólus Sarolta
Dakó Máté Domokos
Derda Zsombor Vajk 
Domokos Boglárka
Elek Bercel
Erdős Dorina
Farkas Dávid
Janus Tamás
Kovács Anna

Kovács Réka
Körtvélyessy-Ignácz Mirjam Maja
Mészáros Titanilla
Móritz Bátor Tibor
Németi Sára
Nieberl András
Pálfi Levente
Pfeiffer Csanád
Pikáli Fruzsina Lilla
Rajcsányi Márton
Szikra Dániel
Tényi Ádám
Vincze Szabolcs Bulcsú
Wolf Johanna

1.b
Osztályfőnök: Barota Margit

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

Horváth Kinga Judit
Horváth Simon
Korcsog Janka Jázmin
Lakner Anna
Nyutali Márk
Paróczai Borbála
Pőtyő Tamás Csongor
Rihó Zoé Anna
Szabó Gellért
Szabó Nándor
Tormássy Endre
Tóth Kamilla Léna
Tóth László Balázs
Weil Adél Virág

2.a
Osztályfőnök: Zsók Csilla

Napközis nevelő:  Gaálné Juhász Anikó

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

Kozma Attila
Kőszegi Kevin
Kulik Zsolt
Nyári Emese Anita
Palicz Milán
Perlaki Márk
Póka Bendegúz István
Simon Domonkos Örs
Szabó Angéla
Szidonya Zalán
Takács Attila Dominik
Tóth Enikő
Vincze Bianka Klaudia
Zápori-Regenhart Vilmos

2.b
Osztályfőnök: Szabóné Puzsier Katalin

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

Kőhalmi Dávid
Lakner Rebeka
Molnár Miklós András
Nagy Dalma
Nagy Dorka
Németh Zoltán Attila
Pataki Déva
Sipos Réka Zsuzsanna
Szabó Nóra
Szabó-Balczer Roland
Szikra Anna
Tényi Gergő
Tóth Sámuel Ábel
Tormássy Anna
Varjas Laura Petra

3.a
Osztályfőnök: Némethné Annus Krisztina
Napközis nevelő:  Farkas László Frigyesné

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

Megyeri Lili Kata
Mikó Máté
Nagy Máté
Pál Petra
Paulik Nóra Regina
Póth Ádám
Sasvári Erzsébet
Sike Sarolta
Südi Norina
Szeder Benedek
Szkenderovics Léna Alíz
Takács Máté András
Tényi Ákos
Újhelyi Máté
Vigh Borbála

3.b
Osztályfőnök: Bretusné Baráth Lilla

Napközis nevelő: Ráczné Kornseé Kitti
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Csonka Blanka
Fabinyi Huba
Fodróczy Blanka
Gévai Panni
Havasi Donát
Horváth Balázs Áron
Károly Szille
Király Lilla
Kun Benedek
Lichtblau Norbert
Molnár-Moustafa Amina
Nogula Boglárka
Pacsuta Luca Dóra

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

4.a
Osztályfőnök: Pozsonyi Béláné

Napközis nevelő: Lendvai Brigitta

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

Kovács Villő Veronika
Kőszegi Nikoletta
Kunfalvi Júlia
Lődi Boglárka
Lukács Dominik
Márton Letti
Miklós Ramóna
Molnár Luca
Nyári Anna
Pitter Klára Anna
Sasvári Borbála Julianna
Simon Mátyás Botond
Szloszjár Lilla Róza
Varga Dorina Alexa
Wolf Ágoston

4.b
Osztályfőnök: Rónainé Bodnár Judit

Napközis nevelő: Bognár-Szamosi Erika
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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
László Viktória
Lovász Zoltán

Mátyási Roland Gábor
Pfaff Lilien Gréta
Pőtyő Miklós Csaba
Princzing Botond Attila
Rácz Bálint
Rácz Noémi
Stöckler Dorka
Szamosközi Koppány
Szikra Rita
Varga Petra
Varga Tímea Lilla

4.c
Osztályfőnök: Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

Napközis nevelő: Rimóczi Györgyi
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Bajnóczky Dóra Noémi
Bobák Milán Barna
Gellért Regina
Grancsai Márton Antal
Halmágyi Csenge
Harkai Anna Mária
Heiger Zalán
Hell Domonkos
Kalmár Kitti
Károly Nándor
Kovács Kristóf Alán
Merkert Ferenc
Nagy Borbála

Németh Roland Zsolt
Németi Péter
Palaga Szonja
Papp Balázs Benedek
Papp-Bonnyai Bence
Pataki Zselyke
Pesti Flóra Viktória
Pup Jázmin Zsuzsa
Sipos Emese
Szijjártó Balázs
Tóth Regina
Vörös Ábel Bendegúz
Vörös Boglárka Sára

5.a
Osztályfőnök: Dornbach Katalin

Andrásfalvy Angéla Mária
André Nándor
André Dorottya
Bakó Bálint
Bakos Lilla Mária
Bretus Zétény
Dénes Emília
Dobos Emma
Enzsöl Ervin Ede
Farkas Milán
Fekete Milán
Gyimesi Júlia Lynne
Kalavé Tibor
Kovács Bertold

Kovács Maja Katalin
László Lázár
Molnár Márton
Póka Liliána
Polyecskó-Musa Emma
Sasvári Áron
Sike Emőke
Sükösd Áron
Széphalmi Ákos
Takács Bernadett
Tóth-Móricz Zsófia
Trippon Vivien Barbara
Trizna Zsolt Alexander
Ungvári Zsombor Imre

5.b
Osztályfőnök: Kunsági-Nechlih Zita



67

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

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

6.a
Osztályfőnök: Muskovits Zoltánné

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

Horváth Panna
Kálnai Bendegúz
Konráth Ábel
Kovács Levente
Maki Barbara Henrietta
Mohácsi Panna
Nagy Csenge Anna
Nyárs Miklós Mátyás
Pipó Barbara Anna
Tóth Benjamin Valér
Újhelyi Fanni
Varga Alexandra
Zahorszki Lívia Lotti
Zápori-Regenhart Katalin

6.b
Osztályfőnök: Pintér Krisztina
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Bató Boglárka
Bazsó György Gergely
Csaplár Gellért Antal
Farkas Lőrinc
Feczkó Petra
Horváth Szórád Erik
Kovács Gergely
Kunfalvi Sámuel
Leopold Andor Milán
Makai László

Milasovszky Csenge
Nádasy Réka Sarolta
Nagy Viktória
Petró Boglárka
Réti Mihály Balázs
Sipos Előd
Szijártó Mátyás Ferenc
Sztanu Zsófia
Tóbiás Dániel
Veres Bence

7.a
Osztályfőnök: Harmat Luca Mária

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

Nagy Zsolt
Nogula Tamás
Osváth Csilla
Pálfi Dóra
Petrás Gergely 
Polyecskó-Musa Áron
Pulugor Krisztina 
Stencinger Bánk István
Szeitl Emília Bíborka
Szidonya Szonja
Taky Viktória Zsófia
Tóth Tamara
Traier Péter István
Verbősy Hajnalka Dóra

7.b
Osztályfőnök: Czinderi-Kovács Mónika
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Barta Alexa Kitti
Csoknyai Zsófia Nóra
Dezsényi Kata
Fülöp Márk
Gelencsér Ákos Bálint
Gróf Dániel József
Horváth Imre Attila
Illés Gellért Antal
Kapuvári Barnabás

Kiss-Móger Mihály
Kőhalmi Zsófia
Mikló Csongor Kolos
Monostory Zsófia
Nagy Réka
Pup Katalin Júlia
Sonnevend Edit Bernadett
Szopkó Bálint
Tóth Emília Nóra

8.a
Osztályfőnök: Ruff Enikő
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Czinke Sándor
Dóczy Lilla
Fekete Bence Balázs
Gémesi Bálint Péter
Gyarmati Kristóf
Harkai Gergely
Hegyesi Balázs Bálint
Horváth Boglár
Horváth Petra
Illés Barnabás János
János Roland
Kapuvári Bendegúz
Kenyeres Bendegúz
Kosztola Leó Bendegúz
Kovács Kinga Katalin

Kubanek Botond
László Brigitta
Márton Anna
Nagy Levente
Németi Balázs
Németi Dorottya
Pacsuta Petra
Régenhart Bernadett Luca
Szeder Hanna
Szolnoki Lázár János
Takács Veronika
Varró Bercel Imre
Wolf Máté Richárd
Zápori-Regenhart Dénes

8.b
Osztályfőnök: Weil Adrienn Dorina
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Amsz András
Ángyán Máté
Bálint Katalin Mária
Bálint Martin Márk
Bató Fruzsina
Bohus Petra Nikolett
Burkódi Kristóf Dominik
Doma Petra
Fenyvesi Zsófia
Horváth Benedek László
Huszti Zóra Kata
Király Flóra
Kertész Zsófia Viktória
Kovács Katalin Borbála

Magyari Zoltán Zsolt
Mayer Luca Réka
Mikó Márk
Most Emese Tündér
Pálfi Csongor
Pesti Benedek
Petró Dorottya
Szabó Lívia
Szendrényi Norbert
Szijártó Zoltán
Taky Teodóra Dominika
Tóth-Móritz Péter
Vadkerti Nándor
Walter Fanni

9.a
Osztályfőnök: Gelencsér Gábor Bálint

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

Majer Ádám
Maurer Réka Erzsébet
Orbán Viktória Virág
Pesti Laura
Polgár Csongor
Pup Lili Kornélia
Rábai Dániel Márk
Trunecz-Papp Nicholas Benjamin
Vörös Erik

10.a
Osztályfőnök: Reményi Lászlóné Somlai Judit
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A 2019/2020-as tanév 
tantárgyi versenyeinek eredményei

Magyar Népmese Napja, 
Alsószentiván, 2019.09.30.

Fabinyi Huba 4.a I.
Károly Szille I.
Petrás Janka I.
Pintér Gábor I.
Pál Petra 3.b II.
Auer Anna II.
Vigh Borbála II.
Sike Sarolta II.
Weil Bianka Kinga 4.a III.
Pacsuta Luca Dóra III.
Tircsi Boglárka III.
Putz Dóra III.
Csomor Kata 3.b IV.
Bózsa Boglárka IV.
Dávid Veronika IV.
Balogh Abigél IV.

Bolyai János területi matematika verseny, Bolyai János Általános Iskola
Érd, 2019.10.18. 

Fabinyi Huba 4.a XI.
Pataki Boldizsár
Petrás Janka
Pintér Gábor
Putz Dóra 4.a XXI.
Pacsuta Luca
Károly Szille
Szilágyi Hanna
Auer Anna 3.b XXII.
Szkenderovics Léna
Vigh Borbála
Dózsa Boglárka
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Györe Bence 3.a XLVIII. 
Kopcsák Dalma XLVIII.
Nagy Dalma XLVIII.
Nagy Dorka XLVIII.
Tényi Ákos 3.b LXXVIII.
László Ádám LXXVIII.
Kovács Bálint LXXVIII.
Harkai András LXXVIII.
Tényi Gergő 3.a LXXXVII.   
Apostol Csongor LXXXVII.  
Gerencsér Zalán LXXXVII.  
Kovács Noémi LXXXVII.  
Elek Bálint 3.a   C. 
Hegedűs Ádám C.
Tóth Sámuel C.
Pál Petra 3.b   CIX.  
Csomor Kata CIX. 
Goszpodinov Zsombor  CIX. 
Bőcs Ádám CIX. 

Duna kupa, egyházmegyei futball bajnokság, 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Ráckeve, 2019.10.08.

Németi Balázs 8.b IV.
Hegyesi Balázs IV.
Fekete Bence IV.
Gémesi Bálint IV.
Horváth Imre 8.a IV.
Kiss-Móger Mihály IV.
Szijártó Mátyás 7.a IV.

Egészségnapok verseny, 
Érdi Sportiskolai Általános Iskola, Érd, 2019.11.07.

Kiss-Móger Mihály 8.a II.
Fülöp Márk II.
Nagy Réka II.
Horváth Imre II.

VII. Pesovár napok keretein belül megrendezett, Szóló-és párostánc verseny
Százhalombatta, 2019.11.20.

Károly Szille 4.a Ezüst
Pacsuta Luca Ezüst
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VII. Pesovár napok keretein belül megrendezett Néprajzi csapatverseny
Százhalombatta 2019.11.21.

Károly Szille 4.a I.
Pacsuta Luca II.

Bolyai matematika verseny
Bolyai János Általános Iskola, Érd, 2019.12.14.

Farkas Milán 5.b IV.
Tóth Benjamin Valér 6.b IV.
Szidonya Szonja 7.b III.
Mester Ákos IV.
Kenyeres Bendegúz 8.b I.
Régenhart Bernadett Luca III.

Bolyai természettudományi csapatverseny Észak-Pest-megyei forduló
Bolyai János Általános Iskola, Érd, 2020.02.07.

Balogh Nóra 3.a IV.
Gerencsér Zalán
Kopcsák Dalma
Kovács Noémi

Bolyai Területi Német Nyelvi Verseny
Bolyai János Általános Iskola, Érd, 2020.02.06.

Sztanu Zsófia 7.a I.
Csoknyai Zsófia 8.a VI.
Kőhalmi Zsófia XI.
Kubanek Botond

Alpesi sí IV.A korcsoportos diákolimpia, 
2020.02.

Kubanek Botond 8.b III.

Kis kezek nagy mesterek
Hegedű

Sike Emőke 5.b Kiemelt arany fokozat
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Magyarország Alpesi síbajnokság U16 Alpesi összetett, 
2020.03.04.

Kubanek Botond 8.b VI.

Magyarország Alpesi síbajnokság
U16 Műlesiklás, 2020.03.04.

Kubanek Botond 8.b VI.

Költészet napi rajzpályázat
Csuka Zoltán Városi könyvtár, Érd, 2020.04.01.

Pál Petra 3.b Dicséretben részesült

Országos LÜK Bajnokság, 
Budapest, 2020.06.04.

Gerencsér Zalán 3.a Országos döntőbe jutott
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Továbbtanulási felvételi névsor 2020, 8.a osztály
Név Iskola- Középiskola

típus
Barta Alexa Kitti G Marianum
Csoknyai Zsófia Nóra G Marianum
Dezsényi Kata G Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és 

Kollégium
Fülöp Márk G BGSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű 

Műszaki Szakgimnázium
Gelencsér Ákos Bálint G Jedlik Ányos Gimnázium, Bp.,
Gróf Dániel József G Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium, Bp.
Horváth Imre Attila  G Marianum
Illés Gellért Antal G Marianum
Kapuvári Barnabás G VMG, Érd - német
Kiss-Móger Mihály G Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, B

p. – 01 tagozat
Kőhalmi Zsófia G Marianum
Lichtblau Alex Szg BGSzC Öveges József Szakgimn. és Szakköz., 

Bp. - technikus
Mikló Csongor Kolos G VMG, Érd - kémia
Monostory Zsófia G Marianum
Nagy Réka G Marianum
Pup Katalin Júlia G Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, 

Győr
Sonnevend Edit Bernadett G Marianum
Szopkó Bálint Szg ESzC Szhbattai Széchenyi István Szakgimn. és 

Gimnázium 
Tóth Emília Nóra G VMG, Érd - általános
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Továbbtanulási felvételi névsor 2020, 8.b osztály
Név Iskola- Középiskola

típus
Czinke Sándor G Bocskai István Ref. Okt. Központ, Halásztelek - 

12. tagozat
Dóczy Lilla G Atilla Király Gimnázium, Aba - angol
Fekete Bence Balázs Szg ESzC Szhbattai Széchenyi István Szakgimn. és 

Gimnázium 
Gémesi Bálint Péter G Marianum
Gyarmati Kristóf Szk BKSzC Gundel Károly Szakképző Iskolája, Bp.,
Harkai Gergely G Marianum
Hegyesi Balázs Bálint G BGSzC Öveges József Középiskola
Horváth Boglár G Marianum
Horváth Petra G Marianum
Illés Barnabás János G Rózsakerti Demjén István Református Általános 

Iskola és Gimnázium, Bp. 
János Roland G Marianum
Kapuvári Bendegúz G VMG, Érd 
Kenyeres Bendegúz G Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium
Kosztola Leó Bendegúz G Marianum
Kovács Kinga Katalin G II. Szent János Pál Iskolaközpont, Bp.
Kubanek Botond G Marianum
László Brigitta G Marianum
Márton Anna Szg ESzC Szhbattai Széchenyi István Szakgimn. és 

Gimnázium 
Nagy Levente G Marianum
Németi Balázs G Marianum
Németi Dorottya G Marianum
Pacsuta Petra G Marianum
Régenhart Bernadett Luca G Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Szeder Hanna G Marianum
Szolnoki Lázár János Ált I II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, 

Tárnok
Takács Veronika Szk Patkós Irma Alapítványi Művészeti Szakközép. és 

AMI, Cegléd – tánc és mozgáskultúra tagozat
Varró Bercel Imre Szg ESzC Szhbattai Széchenyi István Szakgimn. és 

Gimnázium 
Wolf Máté Richárd G Marianum
Zápori-Regenhart Dénes G Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és 

Kollégium
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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 érez-

zék 
magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak. 

Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet 
hirdetik, hogy az Isten- és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék 

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

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

Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel
támogassák, 

hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá le-
gyenek, 

és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos
jóság is van ebben a világban. 

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

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

Könyörögj érettünk! Ámen.  


