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A hagyományokról  és  a  válto-
zásokról  beszélgettünk  Szalma 
István igazgatóval.
–  A mi  iskolánkban  hagyo-

mány, hogy egy osztálynyi diák 
minden évben kikerül a nálunk 
tanuló  diákok  testvéreiből,  de 
meglehetősen ismertek vagyunk 
a  kistérségben,  és  sok  szülő 
eleve  a  mi  iskolánkba  hozza 
gyermekét  nemcsak  Érdről, 
hanem  Tárnokról,  Sóskútról, 
Diósdról,  Százhalombattáról, 
Pusztazámorról,  Törökbálintról 
is – árulja el a jelentkezők össze-
tételéről Szalma István.
Az  oktatási  intézmény  igaz-

gatója  azt  is  elmondta,  hogy  a 
Marianum  Általános  Iskolában 
is az államilag elrendelt tanterv 
szerint oktatják a gyermekeket, 
a  kerettanterv  tantárgyai  azo-
nosak,  de  lényeges  különbség, 
hogy a hittant az állami önkor-
mányzati  iskolákban  fakultatív 
módon tanítják, ezzel szemben 
a  felekezeti  iskola  esetében  a 
hittan kötelező tantárgy, és sze-
repel az órarendben. 
–  A Marianum  Általános 

Iskolában határozott koncepció 
szerint  történik  a  nevelés,  és 
olyan  erkölcsi  irányvonalakat 
követünk,  amelyek  fokozott 
hangsúlyt  fektetnek  a  család 
iránti tiszteletre, a hazaszeretet-
re  és  az  egyház  iránti  elkötele-
zettségre – mondta az igazgató.
Szalma  István  emlékez-

tetett  arra  is,  hogy  az  iskola 
fenntartója  a  Székesfehérvári 

Egyházmegyei  Hivatal,  Érd 
Megyei  Jogú  Város  jegyzője 
pedig a  törvényesség őreként a 
működési engedélyt adja ki.
–  A felekezeti  iskolák  diákjai 

is megkapják  az  állami  norma-
tív  támogatást,  és  részesülünk 
úgynevezett  egyházi  kiegészítő 
támogatásban is a magyar állam 
és az apostoli Szentszék között 
létrejött  megállapodás  alapján 
– közölte az igazgató.

– Mire elegendő a pénz?
–  Tudtuk  és  tudjuk  működ-

tetni  az  oktatási  intézményt. 
Időben kifizettük a béreket, ren-
dezni tudtuk a közüzemi szám-
lákat és időben tudtuk rendezni 
a különböző járulékok befizeté-
sét  is. Azért beszélek múlt  idő-
ben, mert jelenleg óriási gondok 
vannak az ország gazdaságával, 
tombol a válság, és nem tudjuk, 
milyen  következményekkel  jár 
majd  ez  a magyar  oktatás  egé-
szére. 

– Miből tudnak fejleszteni?
– Segít a Szent Imre Alapítvány, 

egyházi  gyűjtésből  is  kapunk 
összegeket,  és  az  utóbbi  két 
évben  a  város  is  támogatja  az 
iskolánkat.  Ezekből  a  pénzek-
ből  tudtuk  korszerűsíteni  a 
fűtést,  átépítettük  a  konyhát, 
és  a  szociális  helyiségeket  is 
sikerült  a  mai  követelmények 
szintjén kialakítani.
Szalma  István  elmondta, 

hogy  a  visszajelzések  alapján 
a  továbbtanuló  gyermekek 
megállják  a  helyüket  az  egyre 

fokozódó  versenyben,  jó  ered-
ményeket  érnek  el  a  külön-
böző  vetélkedőkön.  Sokan 
a  helyi  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziumban  folytatják 
tanulmányaikat,  mások  pedig 
a nagy múltú egyházi iskolákat 
választják. 
– A Marianum Általános Iskola 

nyitott minden felekezet számá-
ra, ezért nem számít meglepetés-
nek, ha végzőseink közül egye-
sek a Szent Margit Gimnázium, 
Szent  Imre  Gimnázium,  Szent 
Gellért  Gimnázium,  Egyetemi 
Katolikus  Gimnázium  mel-
lett  a  Baár-Madas  Református 
Gimnáziumban vagy a Deák téri 
Evangélikus  Gimnáziumban 
tanulnak  tovább  –  tette  hozzá 
az igazgató.
Szalma  István  elmondása 

szerint  az  iskola  volt  diákjai 
erős  szálakkal  kötődnek  isko-
lájukhoz,  részt  vesznek  az 
intézményben  zajló  nevelő 
munkában,  a  jelenlegi  egye-
temi  hallgatók  és  gimnazisták 
őrsvezetőként vesznek  részt  az 
iskola  cserkészcsapatának  az 
életében.
–  Tartós  kapcsolatot  építet-

tünk  ki  a  szatmárnémeti  Hám 
János Római Katolikus Teológiai 

Iskolaközponttal. Az onnan hoz-
zánk  látogatókkal megismertet-
tük az anyaország sok természe-
ti szépségét és épített örökségét, 
voltunk Pannonhalmán, Zircen, 
Esztergomban,  Tihanyban,  leg-
utóbb pedig Pécs és Siklós neve-
zetességeivel  ismerkedhettek 
meg  kedves  partiumi  vendége-
ink – közölte Szalma István.
Az  igazgató  jelezte,  az  idén 

Kolozsvárra  látogatnak  el  a 
Marianum  Általános  Iskola 
diákjai,  és  Szatmárnémetiben 
részt  vesznek  egy  hagyomány-
teremtő  szándékkal  megszer-
vezendő  labdarúgó  tornán  is, 
amelyen  két  csapattal  is  képvi-
seltetik magukat. 
Az  iskolában  szép  eredmé-

nyekkel működik a kézilabda-, a 
kosárlabda- és a labdarúgó-szak-
osztály.  A legjobb  eredményt  a 
kézilabdások érték el, akik meg-
nyerték  a  VII–VIII.  osztályosok 
számára kiírt  területi bajnoksá-
got, és továbbjutottak a megyei 
fordulóba. Kiváló eredménynek 
tartják a tavalyi mohácsi szerep-
lést,  ahol  országos  elsők  lettek 
a  Katolikus  Iskolák  Diáksport 
Szövetsége  által  szervezett  3. 
korcsoportos  kézilabda-bajnok-
ságon.  Papp János

A volt diákok továbbra is erõs szálakkal kötõdnek a tanintézményhez

Sokoldalú képzés 
a Marianum Általános Iskolában
A Marianum Általános Iskolában a következõ tanévben 
két osztály indulását tervezik. Az egyik osztály álta-
lános tanterv szerint angol nyelvet, a másik osztály 
német nemzetiségi tanterv szerint emelt óraszámban 
német nyelvet tanul majd.
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Szalma István igazgató: Nagy hangsúlyt fektetünk a család iránti tisztelet-
re, a hazaszeretetre és az egyház iránti elkötelezettségre.

Olvasóink írják

Negyven év
A Múzeumkertben  találkozott  a  társaság,  mivel  valamikor  ott 
volt az  iskolánk. Jelenleg ott  tartják a nyári koncerteket. Talán 
az  volt  a  legcsodálatosabb  pillanat,  amikor  az  érkező  embe-
rek  találgatták:  vajon  ki  lehet  a  társasághoz  közeledő  ember. 
Hiába,  negyven  év,  az  negyven  év.  Olyanok  voltunk,  mint  az 
első bálozó diákok, teli feszültséggel és kíváncsisággal. Amikor 
tisztáztuk, hogy ki kicsoda, már könnycsepp volt mindannyiunk 
szemében. Mint pajkos kisdiákok, végigjártuk az egykori iskola 
épületét.  Egyszer  csak  valaki  megszólalt;  emlékeztek  a  Szép 
nénire, ő volt a gondnok az iskolában, ha valami kellett, mindig 
hozzá  szaladtunk.  Ezután  átsétáltunk  a  Marianum  iskolába, 
ugyanis ott kezdtük az első lépéseket. Nagyon sokan itt is köny-
nyes szemmel sétálták végig az iskolát, látták az emlékeikben a 
padot,  amelyben  egykor  ültek. A folyosó  köve  és  korlátja még 
a  negyven  év  emlékét  hordozza magában,  ugyanaz  volt, mint 
valaha régen. A fiúk elsétáltak az Alsó utcai Általános Iskolába, 
ugyanis mi még valamikor az első osztályt külön fiú- és külön 
lányosztályként kezdtük. 
Sétánk végeztével  aztán a Horváth Fogadóban pihent meg a 

társaság.  Ott  kezdődött  meg  az  igazi  ismerkedés:  előkerültek 
a  régi  fényképek,  a  régi  emlékek,  a  nagy  kalandok,  a  nagy 
szerelmek. Mindehhez  hozzájárult  egy  kedves  osztálytársunk, 
Tiringer Imre,  aki  idevarázsolta  egy  CD-lemez  segítségével  az 
elmúlt  negyven  évet.  Dióhéjban  elénk  vetítette,  mi  történt  az 
elmúlt negyven évben.
Már este tíz órára járt az idő, amikor valaki megszólalt, hogy 

most jöjjön a jelen, most kivel mi van. Ekkor kerültek elő a fény-
képalbumok, a képek az esküvőről, a gyerekekről, az unokákról. 
Mindenki egy pár szót mondott magáról. Annyira elbeszélgettük 
az  időt, hogy már éjfélt ütött az óra, és a  társaság még mindig 
együtt volt.
Csodálatos dolog ennyi év után találkozni. Aki nem élte még 

át, az nem tudhatja, hogy mi maradt ki az életéből. Mi voltunk: 
akkor,  1961–1969-ben,  az Érd  3.számú Általános  Iskola A és B 
osztálya.

Negyven év
Pont negyven éve, hogy utunk kettévált,

Előttünk volt a nagybetűs élet, a nagyvilág.

Senki nem tudta akkor, hogy kire mi vár,

Elmúlt a negyven év és újra diák, a diák.

Van, aki koldus lett és van, aki király.

De legfőbb dolog, hogy emberek lettünk 

 mindezek ellenére,

A mai világnak ez a legnehezebb része.

Ennyi év után az ember jóról, rosszról 

 egyformán mesél,

Nehéz kimondani, ha néha csúszós 

 felemelkedés,

De mindig nézz tükörbe, az ott az igaz.

Van, aki ott érzi jól magát ahol van, neki az 

 a Kánaán.

Mindegy fent vagy lent, ha az neki jó ne 

 bántsd,

Mindenki maga érzi az élet szavát, ritmusát.

Érd, 2009. augusztus 10. 

  Rókás Emília


