Bérmálkozók bemutatása 2010. május 29.
Bérmálkozó csoportunk az iskola három nyolcadik osztályából jött létre. A diákok fele
evangélikus vallású. Közülünk 6 bérmálkozónak a szülei vegyes vallásúak. Mit is lehet tudni
rólunk?
1. Balogh Dorián Hittantáborban részt vett. Karácsonyi műsorban ő volt Szent József.
2. Bernáth Patrícia Minden szereplésre készségesen vállalkozott. A betlehemes
műsorban ő volt Mária.
3. Biczó Gábor Rendszeresen minisztrál, felolvas.
4. Cseh Anasztázia 3. éve vett részt a hittanversenyen. Az egyházmegyei döntőben 5.
helyezettek lettek. Közösségi eseményeken gyakran képviseli az iskolát,
Vámoscsaládot.
5. Dénes Alexandra Ő is bent volt a hittanversenyen jól szerepet csapatban. Gyakran
felolvas, verset mond. Édesanyjának is már 20 évvel ezelőtt áldoztatási megbízása
volt.
6. Gulyás Vivien Ő evangélikus táborokban vett részt. Jól énekel.
7. Hantó Gábor A hittanosok jelenlétét ő szokta vezetni.
8. Horváth Dalma Uraiújfaluban a hétköznapi miséken is szokott minisztrálni.
9. Horváth Viktória Karácsonyi műsorokban szerepelni szokott. Édesanyja
evangélikus vallású.
10.Horváth Zoltán Nagyobb minisztránsok csoportjába tartozik.
11.Keszei Franciska Az uraiújfalui szentmiséken harmóniumozni szokott. Szorgalmas,
nagyon jó magaviseletű. Csak jót lehet mondani róla.
12.Kiss Dániel Termetéhez képest különösen is feltűnik, hogy milyen csendes, szolid. A
tanévben sokat volt beteg.
13.Kovács Ákos Szentmiséken a karzat örökös vendége. A minisztrálásra még ezután
akarja elhatározni magát.
14.Németh Barnabás Derűs. A Szentlélek bármit kihozhat belőle.
15.Piros Veronika A vámoscsaládi eseményeknek, műsoroknak oszlopos szereplője.
Öten vannak testvérek.
16.Pungor Szabolcs Csendes, mosolygós.
17.Rajmon Zsófia Nyári hittantáborban részt vett. Nagyon rendes. Mindenre fogékony.
18.Sulyok András A Brenner János Kollégium növendéke lesz. Nagyapja testvére,
Sulyok László az esztergomi egyházmegye nyugdíjas papja, aki Vasegerszegen él.
19.Szalai Csilla Szorgalmas hittanos. Minden szentmisén, minden templomi eseményen
ott van.
20.Szekeres Levente Édesapja az egyházközség világi elnöke és az iskola tanára. Ezek
után Levente már csak nagyon jó magaviseletű lehet. Szorgalmasan minisztrál.
21.Tóth Nikolett A győri Apor Vilmos középiskolában fog továbbtanulni. Nagyapja
testvére a jelen lévő Szabó József atya.
22.Tóth Zsófia Hittantáborok résztvevője.
23.Varga Dávid A répcelaki csapatban focizik. Misék előtt 2 perccel mindig megjön a
bátorsága, hogy olvasásra jelentkezzék. Pechjére, ekkor már ki van osztva.
24.Varga Eszter Igazi keresztény lelkületű. Szorgalmas, minden szentmisén ott van.
Sok jót lehet róla mondani.

