
 

 

ELJÖTTÜNK, HOGY IMÁDJUK ŐT ! 

 

- címmel nyílt rajzkiállítás a Pestszentlőrinci katolikus általános iskolában V. Péter Mária 

művésztanár szervezésében december 20-án. A 30 éves iskola ezzel kezdte jubileumi 

ünnepségeit. Az 1900-as évek elején épült karmelita női zárda szép épülete, a nagy kerttel, 16 

osztályban 350 gyermeket indít el a katolikus keresztény hitet élő, magyar öntudatos életben. 

A kapu felett, Jézus szava, a Világ ura és Teremtőjének az ígérete olvasható: ÉN VELETEK 

VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGÉIG (Máté, 28,20). 

 

V. Péter Mária művésztanár 5 éve tanít itt, és nagy pedagógiai gyakorlatát, amelyet a budai Fő 

utcai, s a pesti Piaristák 8 osztályos gimnáziumaiban, valamint a saját gyermekei nevelésében 

szerzett, itt kamatoztatja. Tudja, hogy minden gyermek nagy érték, akit Isten a saját 

hasonlatosságára teremtett, tehát gondolkodni, és ezt követően alkotni képes! De hogy MIT 

gondolkodjon a szabad akaratával, arra a legjobban a katolikus iskola együttese készíti fel. 

A Rajztanár ebben az egyik főszereplő, a hitoktató és a magyar tanár mellett. 

Ennek az oktató-nevelő munkának az eredményéről tett tanúságot a rajzkiállítás megnyitóján 

az iskola kétszer 8 osztályos tanulóinak legjobb alkotásából nyílt kiállítás. Az alkotások 

rangsorolását és díjazását, a tanárnő részvételével, szakmai bizottság végezte, amelynek tagja 

volt e sorok írója, az ELTE Művészettörténeti Intézetének professzora is. A szempontunk nem 

a művészi tehetség rangsorolása, hanem a rajztanításon keresztül, az iskola fent említett 

oktató-nevelő céljának a megvalósulása volt.  

 

A rajzverseny feladata KARÁCSONYI KÉPESLAP-készítés volt, Szent Máté 

evangéliumának, a Bölcsek hódolatának leírása alapján. A kiállítás megnyitóján, 

a bevezető köszöntések után, ezt olvasta fel az egyik diák. Tehát hiteles 

történelmi eseményt jelenítettek meg a kis és nagyobb diákok. A díjazás 

évfolyamonként történt. Egy alsó- és két felső-tagozatos gyerek szavakkal is 

elmondta, hogy MIT kívánt a rajzával, a formák és a színek segítségével 

kifejezni. A sötétben is világító, FÉNYLŐ CSILLAG áll mindegyik rajz 

középpontjában. A mellékelt kiragadott rajzok bizonyítják, hogy milyen mély 

meggyőződés, igaz HIT áll e képek mögött. 

  

Az alsó tagozatos 10 éves Szigeti Hanna tudja, hogy az Oltáriszentségben, a 

pap szavára átváltoztatott fehér ostyában, a Karácsonykor, kisgyermekként, 

Szűz Máriától született Isten van jelen, akit a hatalmas és gazdag tudósok nagy 

hittel csodálnak, és leborulva imádnak!  

Hanna átéli a Szűzanya hitét, aki nagy tisztelettel, a szemét becsukva mutatja 

Isten-Gyermekét a világ hatalmasainak. 

 

A 7. osztályos Gergely Viktória csak a Három különböző korú, tekintélyes, 

híres férfit ábrázolja, akik a sötét éjszakában biztosan haladnak a Hatalmas, 

fénylő csillag által kijelölt úton. A sok kis csillag fénye nem csábítja el őket! 

A Hitük szerinti fény üzenete nem engedi be a szívükbe a kételkedést! Viszik az 

ajándékaikat a Királynak, mert ezt üzente számukra Isten! 



A kék, piros és zöld palástba megjelenő királyi férfiak hite, Viktória hite IS! 

Ezt az Iskola mellett a szüleitől látta. Istennek Hála! 

 

A kiállítás január végéig látható az iskola bejárati csarnokában. 

Keressük fel, vigyük el a gyermekeinket! 

S erősítsük meg a felnőttek hitét is az Újév kezdetén 

 
 

Köszönet a jubileumi ünnepségért Kuti Margit igazgatónőnek és az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának, Oláh Gábor 

tanügyi igazgatónak, és a kiállítás alkotásaiért és megrendezéséért V. Péter 

Mária tanárnőnek, valamint az iskola valamennyi, 43 pedagógusának, akik 

hitük és tudásuk példájával nevelik a magyar jövőt. 
 

2022. december 20-án 

 

Prof. Dr. Prokopp Mária 


