
   

 

„A KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE A 25 ÉVES PROHÁSZKA GIMNÁZIUMBAN” 

(EGYH-KCP-15-0039) 

      CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA 

 

2015. október 10-én szentmisével egybekötött ünnepélyes megnyitóval kezdődött el az a 

jubileumi év, melyben a gimnázium fennállásának 25. évfordulójára készültünk. 

A jubileumi év rendezvényeinek megvalósításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázaton 1.350.000 Ft-ot nyertünk, melynek 

segítségével a következő programokat szerveztük meg: 

1. Ünnepélyes szentmise és ünnepélyes megnyitó – 2015. október 10. 

Ugrits Tamás pápai káplán atya tartotta a szentmisét, majd az iskola alapítóinak, volt 

igazgatóinak, régi tanárainak részvételével emlékeztünk közösen az iskola alapítására 

és az elmúlt 25 évre. A diákok ünnepi műsort adtak. 

2. Egyházmegyei kórustalálkozó – 2016. február 9. 

Öt egyházmegyei iskola kórusának részvételével tartottuk meg a zene szép ünnepét, 

amikor több száz gyerek énekelt együtt. 

3. Prohászkától Prohászkáig – kerékpáros zarándoklat a Prohászka Gimnáziumtól 

Prohászka püspök sírjáig, Székesfehérvárra – 2016. április 1.  

Az Isteni Irgalmasság Szentévében, az iskola 25. tanévében kerékpáron zarándokolva 

35 diák és 8 tanár kereste fel Prohászka püspök sírját.  

Útvonal: Budakeszi – Páty – Zsámbék – Mány – Bicske – Vértesboglár – Csákvár – 

Zámoly – Székesfehérvár. 

4. Prohászka Tehetségnap - 2016. április 18. 

A hagyományos Prohászka napot, a Tehetségnapot és Széchenyi István születésének 

225. évfordulójának tiszteletére rendezett előadássorozatot és vetélkedőt a jubileumi 

évben összevontuk, és a diákok aktív részbételével valósítottuk meg. Az ünnepi 

műsort az iskola színjátszó csoportja és kórusa adta. 

5. 25 órás sportnap a 25. évforduló tiszteletére – 2016.április 20. 



Óriási erőfeszítés és vállalkozás volt, hogy az egész iskola közösségét megmozgató 

sportnapot 25 órásra bővítettük, ez tette különlegessé a közösség számára ezt a 

napot. 

6. Esszéíró pályázatot írtunk ki az egyházmegyei iskolák 9-11. évfolyamos diákjai 

számára „Az isteni irgalmasság arcvonásai Prohászka Ottokár püspök életében és 

műveiben” címmel, a nyertesek számára értékes díjakat tűztünk ki. Az algimnázium 

diákjai képzőművészeti és film kategóriában indulhattak. 

7. A jubileumi év lezárása: püspöki szentmise, a pályázat ünnepélyes díjkiosztója – 

2016. október 14. 

Spányi Antal püspök atya mutatta be a szentmisét, melyen az díszvendégek mellett az 

iskola régi diákjai és tanárai is jelen voltak. 

8. Prohászka Családi Nap – 2016. október 15.  

A gimnázium 25 évfolyamának sok-sok diákja, szülők és tanárok részvételével igaz 

örömteli forgatag és boldog együttlét volt a múlt szombati nap. 

 

Az iskola honlapján megtekinthetők az eseményekről készült részletes beszámolók, a 

képgalériában pedig az ezekről készült fotók. 

Köszönjük a pályázati támogatást, mely elősegítette ennek a szép és tartalmas évnek a 

megvalósítását! 

 

 


