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„Az Iliászban olvasható leírás alapján kellett elkészíteni a 

gyerekeknek Akhilleusz pajzsát. A Szépművészeti Múzeum 

felhívására vidéki iskolák pályázhattak . 

Pozitív megkülönböztetés? Igen, vállalom – mondja Nagy Árpád 

Miklós, az antik gyűjtemény vezetője –. Vidéki gyerekek sokkal 

nehezebben jutnak el budapesti múzeumokba, kevesebb a 

lehetőségük. Ezért szólt ez a játék kifejezetten nekik. Nagy 

örömünkre a szomszédos országok iskoláiból is jelentkeztek, hála az 

Agora Alapítvány segítségének, Révkomáromtól  Beregszászon és 

Marosvásárhelyen át a csángóföldi Gyimesfelsőfokig. 

A részt vevő csapatok októbertől áprilisig, négy fordulóban 

feladatlapokat oldottak meg: ezek egy része a trójai mondakörre, az 

eposz részleteire és hőseire vonatkozott; másik része pedig az eposz 

korának, a Kr. e. VIII. századnak művészeti és kultúrtörténeti 

eseményeit ismertette meg a gyerekekkel. 118 csapat nevezett. 

A pályázat abszolút győztese a pilismaróti Bozóky Mihály 

Általános Iskola 6. osztálya Gerendás Jánosné vezetésével 
(képünkön az általuk készített pajzs).”
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Nyomda:  

„Spori Print V” 

Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,  

Megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

Megtanulnak bízni. 

Ha a gyerekek dicsérve élnek, 

Megtanulják megbecsülve érezni magukat. 

Ha a gyerekek méltányosságban élnek, 

Megtanulják az igazságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

Megtanulnak hittel élni. 

Ha a gyerekek megerősítve élnek, 

Megtanulják magukat szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban 

élnek, 

Megtanulják megtalálni a szeretet a világban.” 

 
Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben 



Tisztelt Olvasó! 

 

 
Iskolánk 1996 májusában vette fel Bozóky Mihály nevét. A 

jubileum alkalmából ajánlom szíves figyelmükbe kiadványunkat. 

  Szeretnénk az elmúlt 10 év néhány mozzanatát megőrizni, a 

jelent megmutatni. S bár a történelemben 10 év nem hosszú idő, egy 

iskola életében – annak ellenére, hogy gyorsan elszállt -, talán nem 

az. Tíz ballagó osztály, több mint 200 tanuló indult útnak 

iskolánkból az eltelt idő alatt. 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, 

’hogy’ tanítjuk. – Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb 

részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási intézmény 

szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” – írta Eötvös József. 

Remélem, a pilismaróti iskolának az elmúlt időszakban sikerült 

megérintenie tanítványai lelkét, értelmét egyaránt. 

Ez a kiadvány lehetőséget ad a Bozóky életrajz újbóli 

megjelentetésére, hogy névadónk életével, munkásságával 

megismertethessük az érdeklődőt, s alkalom arra is, hogy pedagógiai 

hitvallásunk mellett újból tanúságot tegyünk, hogy étékeink, 

eredményeink szélesebb körben kapjanak nyilvánosságot. 

 

Pilismarót, 2006. május 13. 

 

Fábiánné Gyimesi Lívia 

iskolaigazgató 



Bozóky Mihály élete és munkássága 

A 18. század végén Európa több országában a felvilágosodás eszméi törtek 

utat maguknak. Magyarországon ez a folyamat az 1770-es években kezdődik 

és néhány évtized múlva a reformkor elemeivel is gazdagodva az egész 

magyar társadalmat átformáló átalakulásokhoz vezet. 

Az 1777-ben kiadott „nevelési rend”, a Ratio Educationis jelentős lépés a 

magyar iskolarend és oktatás terén. A nevelés felvilágosult szellemét viszi az 

iskolába, de továbbra is az Ausztria vezette összbirodalom érdekeit 

szolgálja, a hangsúlyt pedig a közép és felsőoktatás szervezetére helyezi. 

A népiskolai oktatás II. József idejében kerül csak előtérbe. Az alapelv az, 

hogy minden alattvaló tudjon írni, olvasni és számolni. Az ismeretek 

elsajátításában azonban a magyar nyelv ekkor sem élvez előnyöket. 

Ebben az időben már nyíltan színre lépnek a – számunkra ma már klasszikus 

– magyar írók, költők, nyelvújítók: Bessenyei György, Csokonai Vitéz 

Mihály, Batsányi János, Kazinczy Ferenc vagy Pálóczi Horváth Ádám.  

Hatásukra és árnyékukban az átlagosnál nagyobb műveltséggel rendelkező, 

vagy annak megszerzésére törekvő, jobbára kis és középnemes származású, 

vidéken élő polgárok is megjelennek. Közéjük sorolhatjuk Bozóky Mihályt. 

A felvidéken egy kis település – Bozók – e népes család ősi lakhelye. Az 

idők folyamán közülük többen más vidékre költöztek, így az egyik ága volt 

Esztergom vármegyében a Garam-menti Kicsinden telepedett le. Itt született 

1755-ben Bozóky Mihály. 

Iskoláit Esztergomban végzi, majd ugyanott nevelőként és segédtanítóként 

dolgozik. Alig múlt el 18 éves, amikor Dömös község meghívja 

kántortanítónak. 

Jóformán még csak ismerkedik a szép fekvésű, magyar történelmi múlt 

értékeit őrző település lakóival, amikor házasságot köt a pilismaróti 

Paulovics család Veronika lányával. Hamarosan Pilismarótra költöznek. A 

családi otthont az évek folyamán 9 gyerek népesíti be. Az időközben 

Pilismaróton megválasztott tanítómester itt éli le további életét, értékes, 

tartalmas munkájával sokat nyújtva e közösségnek. 

Egy 1824-ben keletkezett s a község előljáróságától származó 

bizonyítványból tudjuk, hogy „ … Bozóky Mihály Úr a mi Helységünkben 

1776 Esztendőben 12 Martius napján elkezdett szolgálattyát, úgy mint 

Oskola Mester és Esztendőnként mint egy Száz Nevendék a Catholicus és 

Református iffiak közül eleibe járt, azokat jámborúl istenesen nevelte, a 

Keresztényi és Felebaráti szeretetben oktatta …” 

A tanítás a mai értelemben vett rendszeres iskolai oktatással alig 

hasonlítható össze. A katolikus egyházi feljegyzések 1701-ben önálló 

iskolamester működéséről adnak hírt, a református közösség pedig már 

1686-ban megszervezi az oktatást, és gyermekeikkel a század elején 

ugyancsak foglalkozik tanítómester, hiszen Domaniky Gergely neve 1714-



ből ismert. Tudjuk azonban, hogy ekkor a református egyház az „árvaság” 

csendes időszakát éli, és a tanítás is magánházakba szorul. Több évtizedes 

rendezetlen tanítási időszak zárul le tehát, amikor Bozóky Mihály 

iskolamester elkezd foglalkozni valamennyi maróti gyerekkel. 

Arról jelenleg nincsenek pontos ismereteink, hogy a gyerekek közös 

oktatása kinek, vagy kiknek a segítségével meddig tartott. Az viszont tény, 

hogy II József Türelmi rendeletének kihirdetése után, 1787-ben Budai 

György református tanító is tanít a faluban. 

Bozóky ezután – mint ahogy 1824-ben kelt levél említi – 14 éven keresztül a 

mai Ady Endre utcai lakásán tanítja a gyermekeket „…házbérnek 

jutalmazása nélkül. A tanításért pedig minden üdőben 12 Ft fizetés járt …”. 

A jelzett 14 év a századforduló környékén jár le. További ismeretgyűjtést 

igényel, hogy ekkor végleg abbahagyta-e a tanítást és csak nótáriusi 

feladatait látta-e el. Az azonban ismert, hogy Farkas János csak 1812-ben 

kezd el a községben önálló kántortanítóként működni. „ A 160 tanuló pedig 

a jegyző kis irodájában szorongott”, olvashatjuk a korabeli levélből. Az új, 

két tantermes iskola és tanítói lakás a mostani iskola falai között csak 1820-

ban épül meg. Ennek egyik kezdeményezője és jelentős anyagi támogatója 

Bozóky. 

 

Már esztergomi diák korában érdeklődéssel olvassa az egyre gazdagodó 

korabeli irodalmat. Az iskolában a német és a latin, majd később a francia 

nyelvet is megtanulja. Egyik rövid életrajzában említik, hogy hat nyelvet 

ismert. Így lehetősége van arra, hogy a francia és német könyveket 

eredetiben olvassa.  

Pilismarót – Dömös közös református lelkipásztora 1792-1797 között 

Kazinczy János. Több esztendei nyugat-európai tanulmányút után tér haza 

Magyarországra. Széles látókörű, nagy műveltségű, ugyancsak több nyelvet 

beszélő fiatal egyházi ember, aki minden szabad idejét az irodalomnak, 

francia művek fordításának szenteli. 

Elképzelhetetlen, hogy a két azonos életkorú, a hazai és európai kultúra iránt 

érdeklődő, valószínűleg szoros kapcsolatban álló, az átlagosnál nagyobb 

műveltségű ember, akár véleményük azonosságában, akár vitatkozásaikban 

egymásra hatással ne lennének. Annál is inkább, mert a lelkész a gyermekek 

nevelésének akkori szakirodalmában a külföldi tanulmányok fordítására 

nagy figyelmet szán. Innen Pilismarótról „Maróth és Dömös egyesült 

Ekléziáról, Tekintetes Esztergom Vármegyéből” tudósítja 1794-ben a 

Magyar Hírmondót egy francia nevelési katekizmus lefordításáról és 

kiadásának tervéről. 

Bozóky pedig néhány év múlva – 1803-ban – La Fontaine nagy francia 

meseíró Faon és Hersze című meséjét, majd Wieland német költő és 

regényíró Téli rege című művét fordítja magyarra, s adja ki Pozsonyban. 

Karácsonyi Béla 1901-ben Esztergomban megjelent Bozóky Mihály 

emlékezete című munkájában említi – amit később Pastinszky Miklós 

helytörténész és kutató megerősít-, hogy a maróti iskolamester a korabeli 



írók egy részével gyakori levelezésben állt. Az Országos Széchenyi 

Könyvtár több 1800 körül írt levelet őriz. Ugyancsak tőlük tudjuk, hogy 

1860-ban egy pilismaróti tűzvész alkalmával kézirataink jelentős része 

megsemmisült. Nem tesz azonban egyikük sem említést arról, hogy ami 

megmaradt, az hol lelhető fel. 

Bozóky a kántori feladatokat is ellátja Pilismaróton. Mindennapi munkája 

mellett nagy szorgalommal gyűjti a régi írott, vagy csak hallás után 

nemzedékről nemzedékre szálló egyházi énekeket. Ebbéli munkásságának 

forrásai a több mint egy évszázaddal ezelőtt megjelent, de az idők folyamán 

már alig hozzáférhető énekeskönyvek. Ilyen az 1651-ben megjelent 

Cantionale Catholicum és Magyar Cantionále. Rokonságában és baráti 

körében számos kántortanítót találunk. A velük tartott szoros kapcsolat is 

segíti őt ebben a munkában. Az összegyűjtött anyagot, kiegészítve több saját 

szerzésű és megzenésített énekkel, a keresztény ünnepek, jeles események, 

egyházi szertartások szerint csoportosítva, 1797-ben terjedelmes 

énekeskönyvben adatja ki Vácott. A kötet bővített címe: KÓTÁS 

ÉNEKESKÖNYV, amelyben foglaltatik az Apostoli Hit, Remény és 

Szeretet, három részekre felosztva. 

Több mint 250 éneket, zsoltárt és imát tartalmaz ez a gyűjtemény. Egy-egy 

ének dallamára több verses szöveg is szerepel. Önmagát a címoldalon mint 

„a Maróti Egyházak legkisebb szolgáját és kántorát” mutatja be. A 232 

oldalas kötetet lapozgatva, nem csak annak tartalmával, hanem a 200 évvel 

ezelőtti magyar nyelvvel, a gondolat akkori kifejezésének módjával, és a ma 

már alig ismeretes írásjelekkel is megismerkedhetünk. A műnek különös 

értéket ad az, hogy a falusi egyházi közösségekben a korábbi kiadványok 

már nem találhatók meg abban az időben, és a következő énekeskönyv csak 

1855-ben kerül a hívek kezébe. Az énekek egy részében és az 

összekötőszövegekben érezhető a németes, barokkos hatás, de szép számban 

fellelhetők a régi magyar kifejezésformák és zenei motívumok is. A 

könyvben közreadott énekek közül a napjainkban forgalomban levő 

Hozsanna egyházi énekeskönyvben is 45 ének megtalálható. Többek között 

talán a legismertebb: „AH, hol vagy magyarok tündöklő csillaga…” kezdetű. 

Néhány évvel később, 1806-ban kerül ki a nyomdából ismét Vácott „A 

meghalásra serkentő Halotti Énekek” című könyve. Ez az első magyar 

nyelven írott halotti búcsúztató énekeket és imákat tartalmazó gyűjtemény. 

Értéke, hogy a nép körében az elődök búcsúztató énekét korabeli magyar 

nyelven őrzi meg. A maróti kántortanító érdeme pedig, hogy ezzel a 

művével a halotti szertartásokon felhangzott több évszázados népénekek egy 

jelentős részét menti meg a teljes feledéstől. A könyv a kántorok részére 

kottás kiegészítéssel, a hívek részére anélkül több kiadást megélt. A 

legutóbbi 1895-ben jelent meg. 

Bozóky, több mint 25 esztendőn keresztül Pilismarót nótáriusa, azaz 

jegyzője is. Abban az időben a község életét a bíróból, törvénybíróból és 

esküdtekből álló testület irányította. A vármegye képviselete és a törvények 



betartásának felügyelete pedig a testület által támogatott jegyző feladata. 

Fontos tehát, hogy ő milyen bizalmat élvez a polgárok és a választott testület 

részéről. Arról, hogy mint a falu jegyzője Bozóky hogyan állta meg a helyét, 

Verseghy József báró, Lik András törvénybíró és hat esküdt 1824-ben így 

vélekedik:”…1800 esztendőben magára vállalta a Nótáriusságot és a mai 

napig betsületesen, jámborúl, nem botránkoztató vagy garázda életében, 

hanem példásan viseli, úgy hogy őtet tsak egy krajcár károsodásban sem 

vádolhattya…” 

Eredményes közéleti munkásságának fontos eleme volt szerény egyénisége 

és az a természetes készség, ahogyan – ha arra szükség is volt – falubeli 

polgártársai egyéni gondjaiban is segítséget tudott nyújtani. Szinnyei József, 

egyik életrajzírója 1894-ben így jellemzi őt: … a betegek gondozója, a 

szegények gyámolítója… 

A pilismaróti iskolamester, kántortanító, egyházi énekek gyűjtője és 

szerzője, külföldi irodalmi művek fordítója, a falu jegyzője 1829. május 15-

én 74 éves korában halt meg. Az anyakönyv tanúsága szerint néhány nappal 

követte feleségét, akivel 55 évet töltött boldog házasságban. Mindketten a 

helybéli katolikus temetőben pihennek. 

Bozóky Mihály tartalmas életéről levéltári bizonyítékok, könyvei, több 

életrajzírója tanúskodik. Nem tartozott a korabeli, országosan elismert 

magyar szellemi óriások közé. A nagy társadalmi átalakulásban nem is 

találta meg igazán a helyét. Talán éppen azért nem, mert élete munkájának 

értelmét egy kis Duna menti, erdőszéli, a törökdúlás után újra népesedő, 

ismét megkapaszkodó közösség szolgálatában látta. 

Választott környezetében kiérdemelt megbecsülését az utód nemzedékek is 

elismerik. Az emlékezés méltó formája, hogy Pilismarót iskolája a 

millecentenárium évétől, 1996 tavaszától az Ő nevét viseli.2 

 

Márkosi Lajos   
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A Bozóky Mihály Általános Iskola   

elmúlt 10 évben végzett tanulói 

(1996 - 2006) 

 
1988-1996. 

Osztályfőnök:  

Piatrikné Fets Ibolya 

 

Balázs Matild 

Bandó Attila 

Dobos Ágota 

Eichenwalder Szabolcs 

Góger Csaba 

Juhász Zoltán 

Lénárt Bernadett 

Mandusic Gergely 

Molnár Anikó 

Petrovics Otília 

Pintér Krisztián 

Virág Mariann 

 

1989-1997. 

Osztályfőnök: 

Barics Lászlóné 

 

 

Bejó Henriett 

Drexler Eleonóra 

Fuzik Ferenc 

Krischneider János 

Kurilla Ildikó 

Lakatos Zoltán 

Németh Melinda 

Oláh Antal 

Pergel László 

Tercsinesz Noémi 

Urbán László 

Varga Péter 

 

 

 

 

 

 

1990-1998. 

Osztályfőnök: 

Szabadi Szabolcs 

 

Bádi Krisztina 

Báló Viktor 

Boldizsár Ágnes 

Eichenwalder Erzsébet 

Kósa György 

Kósa István 

Kurilla Éva 

Lesenszki Zoltán 

Meretei Tímea 

Mészáros Ákos 

Rétki Tímea 

Sáros András 

Szajkovits Péter 

Sztancsik Gábor 

Sztrapati Éva 

Vogyeráczki László 

 

1991-1999. 

Osztályfőnök: 

Dávid Éva 

 

Antal László 

Balogh Norbert 

Batár Károly 

Bejó Ildikó 

Drexler Veronika 

Erdősi Sándor 

Fintor Péter 

Gerendás Attila 

Hajós Zsolt 

Imre Gusztáv 

Juhász Bence 

Kiss Zsolt 

Krieschneider László 

Kulik András 

Lőrincz Andrea 



Petrovics Mátyás 

Piatrik István 

Pintér László 

Pintér Róbert 

Szikorszki Ádám 

Tátrai Gábor 

Torma Bernadett 

Virág Nikolett 

Vogyeráczki Ildikó 

 

 

1992-2000. 

Osztályfőnök:  

Piatrikné Fets Ibolya 

 

Benkovics Ilona 

Börcsök Péter 

Dobos Anita 

Dubniczki Kitti 

Garamszegi Zsolt 

Grósz Gergő 

Hajós Nikolett 

Hochmann Tímea 

Horváth Ádám 

Kiss Bernadett 

Kósa Kata 

Kovács Máté 

Leczki Zsuzsanna 

Meretei Judit 

Molnár Norbert 

Paulovics Katalin 

Pethő Kornélia 

Pintér Gergely 

Sáros Renáta 

Szentirmai Katalin 

Takács Attila 

 

1993-2001. 

Osztályfőnök:  

Gerendás Jánosné Gyetvai Ildikó 

Ambrus Tibor 

Bábszki Anikó 

Bencsik Veronika 

Benkovits Sándor 

Egri Zoltán 

Estéli Dávid 

Hajdú Zsolt 

Hajós Margit 

Hidasi Miklós 

Horváth István 

Kulik Zsuzsanna 

Lepuschán Tamás 

Megyeri Mariann 

Pintér Péter 

Rétki István 

Szücsi Henrietta 

Urbán Péter 

Varga Norbert 

Vígh István 

Vincze István 

 

 

1994-2002. 

Osztályfőnök: 

Feketéné Janositz Bernadett 

 

Bandó Péter 

Bartos Tamás 

Berkes Tamás 

Farkas Máté 

Földesi Péter 

Garamszegi János 

Győző József 

Hársasi Tamás 

Imre Balázs 

Kaszás Gergő 

Kertész Zoltán 

Lencsés Márk 

Májer Norbert 

Mészáros Szilvia 

Pacz Noémi 

Rézműves Krisztina 

Sáros Tamás 

Schubauer Zoltán 

Seres Ádám 

Somogyi Orsolya 

Stempel Mihály 

Szabó Ádám 

Takács Adél 

Virág Ferenc 



 

1995 - 2003. 

Osztályfőnök:  

Dávid Éva 

 

Bádi Zsolt 

Balázs Ádám 

Biega Attila 

Fürnstáhl Anett 

Gerendás Bálint 

Horváth Katalin 

Kis Balázs 

Kiss Nóra 

Kósa Dénes 

Krébesz Réka 

Lukovics Kornél 

Meretei Tibor 

Morvai Nikolett 

Noszkai Fanni 

Oláh Krisztián 

Sárik Péter 

Sturm László 

Zöld Balázs 

Zöld Zoltán 

 

 

1996 - 2004. 

Osztályfőnök:  

Piatrikné Fets Ibolya 

 

Berkes Péter 

Dubányi Szilvia 

Gavenda Péter 

Herédi Andrea 

Juhász Levente 

Kecskés Ákos 

Kovács Eszter 

Krischneider Dávid 

Kurilla László 

Molnár Balázs 

Morvai Szandra 

Pacz Patrícia 

Pintér Zoltán 

Sáros Nikolett 

Sztancsik Krisztián 

Vanek Anikó 

Vass Patrícia 

Virágh Angéla 

Vitéz Zsuzsanna 

 

 

1997 - 2005. 

Osztályfőnök:  

Osvald Zsolt 

 

 

Bognár Adrienn 

Csonka Benjámin 

Darabont Tünde 

Detrich Anita 

Erdős Noémi 

Gavenda Gábor 

Horváth Ádám 

Horváth Nikolett 

Jánszki Veronika 

Kovács Levente 

Loczki Attila 

Minya Gábor 

Oláh Ibolya 

Pozderka Orsolya 

Smucz Sára 

Vincze Diana 

 

 

 

 

 

 



A szakiskolában végzett tanulók névsora 

(1997 – 2002) 

 

Balázs László 

Balázs Matild 

Balázs Zoltán 
Bartl Gábor 

Budai János 

Buzás Gyula 
Dobi József 

Eichenwalder Erzsébet 

Eichenwalder Mihály 
Eichenwalder Szabolcs 

Fidler Bernadett 

Gagyi Mónika 
Hajdú József 

Hajdú Sándor 

Horváth Bernadett 
Kállai Krisztián 

Kelemen Szilvia 

Király János 
Király László 

Kis Gábor 

Kocsis József 

Lakatos Zoltán 

Láncz József 

Mandusicz Gergely 

Mészáros János 
Nyári Kálmán 

Oláh Antal 

Papp Ernő 
Pintér LKászló 

Sárközi József 

Spiczmüller Pál 
Spiczmüller Zsolt 

Székely Attila 

Szentgáli Zoltán 
Szőke Sándor 

Szűcs Tamás 

Tarjáni Gusztáv 
Tasnádi Tímea 

Tátrai Gábor 

Tvarosek Valéria 
Varga Péter 

Virág Krisztina 

Virág Marianna 

Virág Nikoletta

 

 

 

  

 
Osvald tanár úr, aki mindnyájukat összefogta.



Az iskola dolgozóinak névsora 
 (1996 – 2006) 

Igazgató:  
Fábiánné Gyimesi Lívia 

Igazgatóhelyettes: 

 Fuzikné Dakos Éva 

Pedagógusok:         

Baka Tamásné 

Barics Lászlóné 
Boczné Pető Erzsébet 

Dávid Éva 

Décsi Ilona 

Eck Andrásné 

Dr. Ámon Györgyné 

Farkas Gabriella 
Feketéné Janositz Bernadett 

Gerendásné Jánosné Gyetvai Ildikó 

Hollóné Vakán Szilvia 
Janovszky Istvánné 

Kovács Ferenc 

Kovács-Simon Jánosné 
Kovács Zsolt 

Mikó Edina 

Miksa Lajosné 
Nagy Mihályné 

Nagyné Nagy Katalin 
Noszkayné Markos Katalin 

Nyers Lajosné 

Osvald Zsolt 
Osvaldné Lik Rita 

Piatrikné Fets Ibolya 

Schmidt Józsefné 
Sebák Katalin 

Sponga Tünde 

Studtné Oláh Erika 
Szabadi Szabolcs 

Szilágyi Éva 

Szilvássy Éva 
Tóthné Farkas Zsuzsanna 

Tóth-Sebes Diána 

Zoltainé Rexa Nikolet 

Pedagógiai asszisztens: 

Bejó Katalin 

Győző Adrienn 
Kapornai Szilvia 

Piatrik Zsuzsanna 

Szakmai oktatásvezető: 
Kósa Péter 

 

Iskolatitkárok:  
Balláné Horváth Edina 

Batár Orsolya  

Rajczy Edina 

Technikai alkalmazottak: 

Hajdú Sándorné 

Horváth Istvánné 
Kertész Zoltánné 

Kiss István 

Kiss István Attiláné 

Kósa Mihályné 

Németh Ferencné 

Papp Mihályné 

Pintér Sándor 

Sárik Zsoltné 

Szobonya Erzsébet 
Szücsi Bálintné 

Tóth Istvánné 

 

Iskolánk tantestülete a 

2005/2006-os tanévben 

Igazgató:  

Fábiánné Gyimesi Lívia 
Igazgatóhelyettes: 

 Fuzikné Dakos Éva 

Pedagógusok:         

Baka Tamásné 

Barics Lászlóné 
Dávid Éva 

Farkas Gabriella 

Feketéné Janositz Bernadett 
Gerendás Jánosné Gyetvai Ildikó 

Mikó Edina 

Nyers Bernadett 
Nyers Lajosné 

Osvaldné Lik Rita 

Piatrikné Fets Ibolya 
Sarkantyu Krisztina 

Schmidt Józsefné 

Sebák Katalin 
Szilágyi Éva 

Tóthné Farkas Zsuzsanna 

Pedagógiai asszisztens: 
Tóth Ágnes 

Iskolatitkár:  

Legény-Tóth Balázsné 



Az elmúlt 10 év fontosabb eseményei 

 
Ha az elmúlt 10 év eseményeit kívánom számba venni, nagyon sok 

program, sok munka, sok siker, esetenként harc, néha kudarc jut az eszembe. 

Talán a legmeghatározóbb momentum, hogy 1998. szeptember 1-ig az 

iskolák elkészítették és bevezették pedagógiai programjukat. Így ez az a 

dátum, amely az iskolák önmeghatározásában a legnagyobb mérföldkövet 

jelenti, hiszen hivatalosan is az intézmény által deklarált értékek mentén 

folyik az oktató-nevelő munka. 

Nagyon komoly elszántsággal kezdtük meg céljaink megvalósítását. Célul 

tűztük ki a tanulmányi eredmények, a továbbtanulási mutatók, hiányzási 

mutatók javítását, a tanulókban rejlő tehetség felismerését, 

kibontakoztatását, az esetleges tanulási kudarcok mögött rejlő okok 

feltérképezését, egyéni segítést, fejlesztést a problémák leküzdése 

érdekében. 

Mindehhez „tanulni tanítjuk” diákjainkat, az esetleges rossz eredményt 

pedig nem csak a tanuló lustaságaként könyveljük el (bár van ilyen is!), 

hanem megkeressük a rossz teljesítmény okát és megpróbálunk egyéni 

segítséget nyújtani (logopédiai ellátás, dyslexia prevenció, korrepetálások, 

egyéni fejlesztő foglalkozások). Az eredmények önmagukért beszélnek. 

Tanulmányi mutatók az elmúlt 10 évben: 3,6 – 3,7 – 3,73 – 3,8 – 4,07 –4,00 

– 4,13 – 4,09 – 4,12.3 

Az igazolatlan mulasztások száma egy főre vetítve 1,23 napról  0,37 napra 

csökkent. 

Végzős diákjaink 92%-a felvételt nyer az 1. helyen megjelölt középiskolába, 

minden végzősünk továbbtanul,  a választott iskolák kb. 60%-a érettségit 

adó iskola (vannak, voltak olyan évfolyamok, ahol ez az arány a 75%-ot is 

eléri/elérte, pl.: az 2003/2004. tanév nyolcadik osztálya). 

A tanulókban rejlő tehetségek, képességek felszínre kerülését segíti az 

iskola tantárgyi rendszere és a tanórán kívüli lehetőségek. Így diákjainknak 

két idegen nyelv elsajátítására van lehetőségük (angol, német) és színes 

szakköri kínálat áll rendelkezésre: irodalmi színpad, néptánc, kézműves 

szakkör, rajzszakkör, informatika, tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök 

/matematika, magyar, idegen nyelvek/. Iskolánk helyet ad a zeneiskolának 

is, mára kb. 40 pilismaróti tanuló tanul valamilyen hangszeren játszani. 

Az elmúlt években résztvevői voltunk területi, megyei tanulmányi 

versenyeknek. A Zrínyi Ilona matematika verseny igen kedvelt tanulóink 

körében, így évente 20-25 tanuló próbálkozik a megyei megmérettetéssel. 

Közülük hárman kiemelkedő eredményt értek el: Pásztói Balázs 

(1999/2000.), Pacz Patrícia (2001/2002.) és Fürnstáhl Gergely (2004/2005.) 

egyaránt II. helyezést értek el a megyei versenyen, közülük Pásztói Balázs és 

Pacz Patrícia az országos versenyen is indulhattak. (Felkészítő tanárok: 

Fuzikné Dakos Éva, Dávid Éva, Fábiánné Gyimesi Lívia.) A 

                                                 
3
 Tanév végi beszámolók 



versenyeredmények alapján iskolánk a megyei rangsorban is igen előkelő 

helyet foglal el. 

A 2003/2004. tanév kiemelkedő eredménye volt az „Akhilleusz pajzsa” 

című levelezős történelem verseny, melynek abszolút győztese iskolánk 6. 

osztálya lett Gerendás Jánosné Gyetvai Ildikó irányításával. 

Az egyéni levelezős tanulmányi versenyek is népszerűek a gyerekek 

körében. Kiemelkedő  volt a 2004/2005. tanévben Kollár Márk szereplése, 

aki német és magyar nyelvből egyaránt első helyezést ért el (felkészítő 

tanárok: Feketéné Janositz Bernadett, Osvaldné Lik Rita) a Herman Ottó 

természettudományi verseny országos döntőjében Kabai Noémi és Dorka 

Máté képviselte iskolánkat, s került be az első 10 közé (felkészítő tanár: 

Barics Lászlóné). 

 
 

Évek óta díjazottjai vagyunk a megyei elsősegélynyújtó és csecsemőápolási 

versenyeknek (felkészítő tanár: Barics Lászlóné), valamint a megyei KRESZ 

versenynek, 1998/99-ben az „Életre való plussz” megyei csapatversenyben, 

2001/2002-ben Esztergom város környezetvédelmi vetélkedőjén értünk el I. 

helyezést (felkészítő tanár: Piatrikné Fets Ibolya). 

Iskolánk a területi, megyei megmérettetéseken túl képviselteti magát más 

iskolák által szervezett tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön is. Így az 

elmúlt években résztvevői, helyezettjei voltunk a Móra Napoknak, Áprily 

Napoknak is. 

A sportolás tárgyi feltételrendszere az elmúlt 10 évben a községi 

sportcsarnok átadásának köszönhetően ugrásszerűen megnőtt. A tárgyi 

feltételrendszerben bekövetkezett javulás az eredményekben is 

megmutatkozott: a fiúk labdarúgásban értek el kiemelkedő eredményeket, 

melyet az elnyert  területi, megyei kupák száma igazol (edző: Osvald Zsolt), 

a lányok kosárlabdában tornázták fel magukat a legjobbak közé (edző: 

Piatrikné Fets Ibolya), a tanulók fizikai teljesítménye is javuló tendenciát 

mutat. 

A 2004/2005. tanévben bevezetésre került a mindennapos testnevelés: az 

alsó tagozatban órarendbe építettük a játékos sportfoglalkozásokat, a felső 

tagozatban ez a délutáni foglalkozásokkal kiegészítve valósul meg. Jelenlegi 

sportköri kínálatunk: aikido, labdarúgás, tini fitness, kosárlabda, asztali-

tenisz, természetjárás. 

Nem csak résztvevői, szervezői is vagyunk versenyeknek, vetélkedőknek. 

Az 1996/97. tanévtől kezdődően Bozóky Mihály tiszteletére „Ének ünnepe” 



címmel versenyt szervezünk a környékbeli iskoláknak (a program védnöke: 

a Pro Musica Antiqua Egyesület, a zsűri elnöke: Budai Ilona), hagyománnyá 

vált  az 1993-ban alapított Dunakanyar Kupa (ma: Bozóky Kupa) is. Az 

iskolai hagyománnyá vált vetélkedők tovább színesítik életünket 

(helytörténeti vetélkedő, egészséges életmód vetélkedő, stb.). 

Igyekszünk minden lehetőséget megragadni arra, hogy tanulóink, művészeti 

csoportjaink megmutathassák magukat: az évente megrendezésre kerülő 

szavalóversenyek, a zeneiskolások karácsonyi hangversenye, az „Is-Is 

Napok” rendezvényei, a „Ki Mit Tud?” évente jó lehetőséget biztosítanak a 

bemutatkozásra. Így minden évben örülhetünk néptáncosaink (felkészítő 

tanárok: Hollóné Vakán Szilvia, Sebák Katalin), irodalmi színpadosaink 

(felkészítő tanárok: Dr. Ámon Györgyné, Nyers Lajosné, Schmidt Józsefné) 

tehetségének, kiemelkedő sikerének. Művészeti csoportjaink aktívan 

vesznek részt a község kulturális életében. 

A rajz- és kézműves szakkör munkáit helyi kiállításokon csodálhatják/ 

csodálhatták meg az érdeklődők. Tehetséges tanulóink szívesen vesznek 

részt környékbeli (Visegrád, Tata, Tokod, Esztergom) rajzpályázatokon, de 

eljutott már munkájuk a zánkai Gyermekalkotások Galériájába, és a 

Szépművészeti Múzeumba is (felkészítő tanárok, szakkörvezetők: Baka 

Tamásné, Gerendás Jánosné Gyetvai Ildikó, Fábiánné Gyimesi Lívia). Az 

évente megrendezésre kerülő kézműves nap valamennyi tanulónk örömére 

szerveződik. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre: a művészeti 

foglalkozásokon kívül gyakran teremtünk lehetőséget színház- és 

múzeumlátogatásra, s évente legalább egy alkalommal rendhagyó ének-zene 

óra keretében hangversenyt szervezünk tanulóinknak. 

Fontosnak tartjuk a környezet megismerésére, megóvására irányuló 

törekvéseket. Erdei iskolai programunk közvetlen természeti környezetünk  

(Duna- Ipoly Nemzeti Park) alapos megismerését, megóvását tűzte ki célul. 

Tanulmányi kirándulásaink a természeti és épített örökségünk 

megismertetésére irányul. 

Az elmúlt 10 év történetében Mezőgazdasági Szakiskolánknak is helye 

van. A két éves szakmai képzést, sikeres szakmai vizsgát követően tanulóink 

mezőgazdasági munkás OKJ-s bizonyítványt szereztek. A gyakorlati képzés 

színtere a valamikori TSZ major volt, ahol diákjaink gazdálkodni tanultak: 

megtapasztalták az egyéni felelősséget az állatállomány nevelésében, a 

gazdálkodásban, s az egyén kétkezi munkájának gyümölcsét. Farmunk 

nagyon népszerű volt a környéken: városi óvodák, iskolák szerveztek ide 

tanulmányi kirándulást, saját általános iskolásainknak tartottunk itt 

környezetismeret órát.  

Végzős tanulóink nagy része munkába állt, sokan közülük továbbtanultak. 

(A Soros Alapítvány támogatásának köszönhetően végzett diákjaink sorsát 

egy évig nyomon követtük.) A törvényi háttér megváltozása és a kereslet 

hiánya miatt a szakiskolai oktatás a 2001/2002. tanévben befejeződött. 

Szakiskolánk erénye volt, hogy hátrányos helyzetű, csalódott fiatalok 

önértékelését, önbecsülését megerősítve lehetőséget mutatott az 



életkezdésre. (Szakiskola-vezető: Osvald Zsolt, telephely-vezető: Kósa 

Péter) 

Intézményünk törekvéseit önkormányzatunk mindig támogatta, a 

pénzügyi lehetőségek korlátai miatt azonban nagyon fontos volt, hogy 

pályázati források bevonásával javítsunk lehetőségeinken. Sikeres 

pályázatainknak köszönhetően (a teljesség igénye nélkül) 

 a szakiskola 2 kerti traktorral (egy kisebb és egy nagyobb 

teljesítményűvel), kiegészítőkkel, szerszámokkal, gépekkel, üvegházzal 

gyarapodott (a szakiskola megszűnése után ezek az eszközök az 

önkormányzat tulajdonába kerültek, ma a község szépítésében vesznek 

részt), 

 fejleszteni tudtuk iskolai könyvtárunk állományát,  

 lecserélhettük tanulói bútoraink egy részét,  

 felújíthattuk az iskola Rákóczi úti homlokzatát, a felső iskola kerítését, 

a vizes blokkokat,  

 lehetőségünk nyílt fejlesztő eszközök, számítógépek, szoftverek 

beszerzésére, hálózatépítésre,  

 korlátlan szélessávú internet hozzáféréssel rendelkezünk (Közháló-

sulinet program), 

 hordozható nyelvi labor biztosítja a minőségi nyelvoktatás feltételeit. 

Ebben a tanévben sikeres pályázatoknak köszönhetően sportszerek 

beszerzésére és közösségi programok támogatására nyílik lehetőségünk. 

  Egy iskola eredmények elérésére csak a szülői oldal megnyerésével 

lehet képes. Éppen ezért nagy segítséget jelent számunkra a Szülői 

Munkaközösség támogatása.  Hosszú éveken keresztül a Szülői 

Munkaközösség karácsonyi ajándékkal lepte meg tanulóinkat, később 

rendezvényeink megvalósításához nyújtott segítséget (erdei iskola: 

autóbuszok, hajó bérlése), az utóbbi években pedig az iskola 

eszközbeszerzéséhez járult hozzá. Ennek köszönhetően 1 db szkenner, 2 db 

nyomtató áll rendelkezésünkre, a nagyiskolában kicserélhettük a 

függönyöket, a kisiskola udvarán játszóteret építettünk. Köszönet érte! 

A Szülői Munkaközösség vezetői az elmúlt időszakban: Gőbölös Gáborné, 

Batár Károlyné, Pozderka Józsefné. 

Testvérkapcsolatot ápolunk a németországi  Hirschberggel és a 

szlovákiai Garamkövesddel. A 10 éves hirschbergi kapcsolat az iskola 

számára ebben az évben jelentett igazi lehetőséget: focistáink labdarúgó 

kupára voltak hivatalosak. Büszkék vagyunk, hogy a torna legjobb kapusa 

iskolánk diákja Varga Bálint 6.osztályos, legnépszerűbb játékosa pedig 

Leczki Máté 5.osztályos tanulónk lett. A garamkövesdi kapcsolatban 

tanulóink megismerhetik a határon túli magyarok életét. Néptánccsoportunk 

a garamkövesdi rendezvények állandó meghívottja. A két település részt 

vesz egymás ünnepein, rendezvényein.  

Iskolánk igyekszik a település civil szervezeteivel, intézményeivel jó 

kapcsolatot kialakítani. A községben működő mindkét alapítvány támogatja 

az iskolát: a Pilismarótért Alapítványnak köszönhetjük, hogy évről-évre 

hozzájárul rendezvényeinkhez, támogatásával segít a pályázatokon való 



részvételben, a „Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány programjaival teszi 

színesebbé iskolánk életét (vízi tábor, sítábor, úszásoktatás). 

Iskolánk teljesítményben, programokban, eredményekben egyaránt 

gazdag évtizedet tudhat maga mögött. Köszönet mindazoknak, akik ehhez az 

eredményhez hozzájárultak! 

Pilismarót, 2006. május 13. 

 

Fábiánné Gyimesi Lívia 

iskolaigazgató 

 

Iskolánk tanulói a 2005/2006-os tanévben 
 

Intézményünk tanulólétszáma a 2005/2006. tanévben 186, a Dömösről 

bejáró tanulók száma 31 fő. A délutáni foglalkozásokra két napközis csoport 

várja a gyerekeket. Napközis tanulóink száma 50 fő. 

Diákjaink közül ingyenes tankönyvellátásban 103 fő, a 67 étkező közül 

ingyenes étkeztetésben 18, kedvezményes étkeztetésben 22 tanuló 

részesült/részesül.   

 

1. osztály 

osztályfőnök: Osvaldné Lik Rita, pedagógiai asszisztens: Tóth Ágnes 

 

Balázs Margaréta, Bari Rita, Benke Szófia, Berényi Alex, Berényi Márk, Bozakov 
Alex, Dorka Dávid, Farsang Benjámin, Futó Péter, Gurdet Márk, Kollár Laura, 

Minczér Edina, Nagy Kimberly, Nagy Levente, Nagy Viktória, Pacz Johanna, 

Páldi Péter, Pausch Dorina, Petrovics Katalin, Petrovics Mónika, Pónya Sára, 
Schmidt Máté, Stefanek Ákos, Takács Anna Csenge, Tátrai Róbert Bence, 

Podmilsák István, Horváth-Gál Fanni 



2. osztály 

osztályfőnök: Schmidt Józsefné 

 

Bakó Csenge, Balázs Noémi, Bocskai Brigitta Tímea, Dani Huba Adorján, Demjén 

Patrik, Erős Csenge, Kabai Tünde, Kandi Balázs, Király Róbert József, Kósa 

Krisztián, Némedi Fanni, Orosz Bálint, Pozderka Bálint Tamás, Réti Zsófia, Suciu 
Vivien, Szász István, Tóbiás István,  

 

3. osztály 

osztályfőnök: Sebák Katalin 

 

Dávid Csaba, Dorka Péter, Dubányi Dóra, Dubniczki Szonja, Fekete Andrea, Herédi 
Írisz, Horváth Rebeka, Kollár Katalin, Marosi Dávid, Misuta Szilvia, Nyári Fanni, 

Paksai Ábrahám, Sinkovics Gábor, Sinkovics Kitti, Szász Gellért, Takács Márton, 

Ujlaki Eszter, Varga Zsigmond, Virág Ákos Tamás 



4. osztály 

osztályfőnök: Nyers Lajosné 

 
Balogh Ákos, Bata Mónika, Bádi Viktória, Bálint Ivett, Bálint Vincze Róbert, 
Benkovics Boglárka, Bocsik Dorina, Erdősi Cintia, Garamszegi Márta, Greschner 

Csilla, Kabai Noémi, Kovács Kata, Kovács Nikolett, Orosz Katalin, Papp Kinga, 

Péntek Lajos, Pozderka Zsófia, Schmidt Nóra, Schubauer Csaba, Virág Boglárka, 
Zöld Szabolcs 

5. osztály 

osztályfőnök: Feketéné Janositz Bernadett 

 

Baris József, Berkes Bence, Csorba Szabina, Erdélyi Dénes, Farkas Béla, Győző 

Daniella, Horváth Richárd, Horváth Viktória, Krisztián Fanni, Leczki Máté, Ördög 

Andrea, Pacz Mirandella, Paksai Ádám, Podmilsák Mónika, Pónya Zsófia, Szabadi 
Szilárd, Tátrai Virág Evelin, Torma Tamás, Ujlaki Katalin 

 



6. osztály 

osztályfőnök: Piatrikné Fets Ibolya 

 
 

Banda Irén, Burai Balázs, Dorka Máté, Finna Csongor, Gálicz Dóra, Herczeg Zoltán, 

Horváth Éva , Kőműves Márk, Krieschneider Rita,. Leczki Krisztián, Lukács Alex, 

Minya Nikolett, Morvai Viktória, Peredi Zsolt, Pintér Ádám, Pozderka Viktória, Sárik 
Anita, Somos Ábrahám, Szabó Norbert, Szobonya Zsuzsanna, Sztrapati Adrienn, 

Varga Bálint 

 

7. osztály 

osztályfőnök: Dávid Éva 

 

Balogh Brigitta, Balogh Dániel, Berkes Boglárka, Berta Bianka, Berta Loretta, 

Fürnstáhl Gergely, Hajdú Attila, Juhász Zsolt, Kertész Kinga, Kis Zsombor, Kollár 

Péter, Krébesz Csilla, Leczki Dávid, Lik Lívia, Pintér Gergő, Somos Olivér,  
Stefanek Ferenc, Vass Szimonetta 



8. osztály 

osztályfőnök: GerendásJánosné Gyetvai Ildikó 

 

Bádi Kinga, Banda Irina, Benkovits Norbert, Bocsik Attila, Gálicz Anikó, Hoffmann 
Edina, Horváth Rómeó, Imre Endre, Kandi Anett, Lakatos Katalin, Leczki Balázs, Lik 

Zoltán, Lukovics Eszter, Marosi Eszter, Nagy Zsófia, Pacz Benjámin, Papanecz 

István, Pelc Zsanett,  Péntek Ádám, Székely Árpád, Vass Lóránd, Vincze Szilvia, 
Virágh Szandra, Vitéz Anita 

 

Összevont osztályok (A,B) 

Osztályfőnökök: Farkas Gabriella, Szilágyi Éva 

 
Anna Róbert, Baris Viktor, Bánáti Tamás, Benke József, Berényi Richárd, Horváth 
Márk, Kiss Péter, Petrovics Attila, Virágh Barbara, Berényi Éva, Berényi Mihály, 

Benke Klaudia, Horváth Nándor, Morvai Tamás, Oláh Roland, Takács Réka, Tóth 

Erzsébet, Virág József, Virágh József, Szűcs Krisztina  
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