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Program

2014. május 1., csütörtök

15:00 – 17:00 A résztvevő csapatok fogadása, elszállásolása
 Helyszín: Szent Alajos Konvinktus, Vasile Conta utca 1/A

18:00 Köszöntés – A Hám János Római Katolikus 
 Teológiai Líceum bemutatása
 Helyszín: a Szent Alajos Konvinktus könyvtára

18:30 Vacsora

19:00 A Püspöki Palota megtekintése

20:00 Technikai megbeszélés a csapatokat felkészítő 
 tanároknak
 Helyszín: a Szent Alajos Konvinktus közösségi terme

2014. május 2., péntek

07:00 – 08:00 Reggeli

08:15 – 08:30 Ünnepélyes megnyitó 
 Helyszín: a Szent Alajos Konviktus könyvtára

09:00 – 13:00 Mérkőzések
 Helyszínek: Tornaterem I, Ady Endre utca, nr. 15
  Tornaterem II, Rodnei utca, nr. 64

13:00 – 15:00 Ebéd

14:00 – 20:00 Mérkőzések

19:00 Vacsora

19:30 Városnézés

21:00 Napi kiértékelő, kötetlen beszélgetés tanároknak 

egy néptánc csoport működik. Zenében tehetséges diákjainknak 
lehetőségük van az Adoremus kórusban énekelni vagy hangsze-
reken játszani tanulni. Sok jó ötlet és kezdeményezés színtere is-
kolánk rádiója, a Hám Rádió, és az Ösvény nevű iskolaújság. Sport-
tevékenységet kosárlabda, kézilabda és focicsapat keretén belül 
folytathatnak diákjaink. Legkedveltebb rendezvényeink: Hám Já-
nos Napok, Vidám Versek Versmondó Versenye, Népdaloló, Ze-
nei Verseny, Sportnap, Gólyabál, farsang, szülői jótékonysági bál, 
zarándoklatok, közösségépítő programok, kirándulások. 

Eredményeink
Az utóbbi években diákjaink kiemelkedő eredményeket értek 

el az országos szintű román és magyar nyelv és irodalom tantár-
gyversenyeken, a megyei és országos, valamint nemzetközi szintű 
matematika tantárgyversenyen, a Zrínyi Ilona, Kenguru, Gordiusz 
matematika versenyeken, valamint az országos hittan tantárgy-
versenyen. Az állami ösztöndíjak mellett diákjaink Pax tanulmányi 
és szociális ösztöndíjban részesülhetnek.

Működésünk túllép az iskolai falain, közösséget építünk csalá-
dias hangulatban. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik nem-
csak magán és társadalmi feladataikat képesek megfelelően be-
tölteni, hanem hiteles keresztények is, elkötelezettek mások iránt 
és mindennapjaikban Krisztus példáját követik. 
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2014. május 3., szombat 

07:30 – 08:30 Reggeli, úticsomagok átvétele

08:00 – 14:00 Mérkőzések

14:30 – 15:00 Díjazás
 Hazautazás

Kellemes szatmárnémeti tartózkodást és nagyszerű fotbal 
mérkőzéseket kívánunk minden kedves résztvevő csapatnak!

A szervezők

Az iskola zászlaja fehér és zöld színű, a tisztaság és a remény 
jele. Üzenete: a tiszta lelkiismeret, a tiszta test képes hordozni a 
jövő reményét. 

Történeti áttekintés
Szatmáron, ahol a katolikus oktatásnak múltja van, az 1989-

es fordulat után újra elkezdődött az ifjúság katolikus szellemben 
való nevelése. 

1991/92-es tanévkezdéskor Reizer Pál megyéspüspök áldását 
adta az első katolikus osztály indításához, mely akkor még szemi-
náriumi jellegű fiúosztály volt. 

1994-ben külön épületbe költözött az iskola, mely időközben 
Hám János püspök nevét kapta. 

1997 őszén készült el a 120 férőhelyes Szent Alajos Konviktus. 
Minden tanévben 60 fiú és 60 lány veszi birtokába a diákotthont.

2004. január 5-én iskolánk a Szatmári Római Katolikus Püspök-
ség épületének szárnyépületébe költözött, ahol jelenleg is műkö-
dik. 

Számszerűleg 49 fő alkotja a tanári kart, a diáklétszám pedig 
667 fő.

Vokacionális (elhivatottsági) és elméleti középiskolai osztálya-
ink vannak. Líceumi szinten évente humán-teológia és természet-
tudományok (kémia-biológia) szakos osztályokat indítunk, vannak 
általános iskolai (V-VIII.) osztályaink is. Óvodai szinten magyar és 
német tagozatú csoportjaink működnek.

Lehetőségeink
Rendelkezünk stabil, jól felkészült tanári karral, imateremmel,  

informatika teremmel, kémia-biológia laboratóriummal, interaktív 
táblával felszerelt osztálytermekkel, tornateremmel, sportpályá-
val, modern könyvtárral, díszteremmel, étkezdével. 

A lelki napok helyszíne a Szent Alajos Konviktus, az erdődhe-
gyi Helga Winter Ház és a szokondi lelkigyakorlatos ház. Az osz-
tályok évente szerveznek szülő-diák-tanár találkozót, elősegítve 
így az eredményesebb együttműködést. Iskolánkban egy magyar 
nyelvű színjátszó, versmondó és nyelvművelő csoport, valamint 

400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60 
Tel/fax: 0264-594 570 • E-mail: communitas@rmdsz.ro



ERDÉLY KUPA

Immáron X. alkalommal kerül megrendezésre az Erdély Kupa 
keretén belül az Országos Középiskolás Labdarúgó Torna, mely-
nek idén Szatmárnémeti ad otthont a Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum társszervezésében, tíz csapat szereplésével.

Az Erdély Kupa ötlete 10 évvel született meg az RMDSZ Ügy-
vezető Elnökségének Ifjúsági Főosztályán. Abból a meggondolás-
ból, látták szükségesnek egy ilyen program létrehozását, mivel az 
iskoláktól, testnevelő tanároktól az az igény fogalmazódott meg, 
hogy nincs Erdély szinten egy olyan sportesemény ahol a magyar 
tannyelvű líceumok megmutatják tehetségüket. Ugyanakkor fel-
merül az is, hogy elég nehéz egy elméleti oktatással foglalkozó kö-
zépiskolának felvennie a versenyt a minisztérium által szervezett 
sportvetélkedőn, mivel ott szerepelnek a sportiskolák is, ahol heti 
több órában szerveznek edzéseket és külön kiválasztás működik, 
hogy kik járhatnak oda. Az első Erdély Kupát Sepsiszentgyörgyön 
szervezték, és elmondható, hogy nagy sikere volt, mert majdnem 
minden magyar oktatású középiskola részt vett. Az első bajnoka a 
temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum volt, akinek megadatott az 
a lehetőség, hogy a következő évben szervezze meg ezt a rangos 
eseményt. Ezt a hagyományt megtartottuk, hogy mindig annak az 
iskolának adatik meg a megtiszteltetés a szervezésre, aki azelőt-
ti évben megnyerte a bajnokságot. Ugyanakkor próbáljuk, hogy 
minél több városba eljussunk, minél több települést megismerje-
nek a diákok és az oktatók. Évről-évre nő azoknak a diákoknak a 
száma, akik szeretnének részt venni az Erdély Kupa keretén belül 
zajló tornák valamelyikén. Rendezvénysorozatunkkal egyre több 
fiatal figyelmét hívjuk fel a mozgás, a sportszerű megmérettetés 
fontosságára, a közösség, a csapatszellem erejére. 

Az Erdély Kupa, jelentős kapcsolatteremtő hatással bír: az 
aktív sportolás lehetőségének biztosítása mellett elősegíti azt is, 
hogy a különböző városokban élő fiatalok megismerjék egymást, 
új barátokra tegyenek szert, tartós kapcsolatokat alakítsanak ki. 

Versenyeink azonban nemcsak a diákok, hanem a tanárok kö-
zött is egyre erősebb kapocsnak bizonyulnak: ezek jelentős szere-

pet játszanak abban, hogy a különböző településen oktató peda-
gógusok közötti együttműködés közvetlenebb, intenzívebb 
legyen. Mi több, a személyes kapcsolatokon túl, az Erdély Kupa 
szilárd alapot biztosít az iskolák közötti párbeszéd kialakításához 
és fenntartásához, tapasztalatcserék lebonyolításához, közös pro-
jektekben való részvételhez. 

Az eddigi visszajelzések rendezvényeink rendkívül pozitív ha-
tásáról árulkodnak: tanárok, diákok számára egyszerre megtisz-
teltetés és kihívás a bajnokságon való részvétel. A magyarlakta 
megyékben minden évben selejtezők során dől el, ki vehet részt 
az országos megmérettetésen: ez igen pozitív, hiszen ezek az elő-
válogatók is kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyere-
kekben növeljék a versenyszellemet, tudatosuljon bennük, hogy 
iskolájuk képviselete megtisztelő. 

Az Erdély Kupa népszerűségéről tanúskodik az évről-évre nö-
vekvő részvételi arány is. A legutóbbi labdarúgó bajnokságon 
már 9 megye képviseltette magát, közöttük olyanok is, amelyek 
különböző okok miatt eddig nem kapcsolódtak be a rendezvény-
sorozatba. 

A HÁM JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIAI LÍCEUM

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum a diákok, szülők 
és tanárok keresztény identitású közösségéből áll, amely a keresz-
tény értékek átadására törekszik. Keresztény állami intézmény 
egyházi felügyelet alatt, ami annyit jelent, hogy a tanárok és mun-
katársak állami alkalmazottak, az egyház pedig mindent megtesz, 
hogy az oktatás és nevelés folyamata eredményes legyen, azaz 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. Alappilléreink a krisztusi ér-
tékrend, Hám János püspök öröksége, valamint a jezsuita nevelés 
hagyományai. 

A Líceum jelképe a Szűz Mária és a Krisztus monogram egybefo-
nódása, mely az időn átívelő igyekezetet jelképezi: Márián keresztül 
Jézushoz (Per Mariam ad Jesum). A jelkép megjelenik a zöld-fehér 
iskolazászlón, a kitűzőkön, iskolai igazolványokon, nyakkendőn. 
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09:00 – 13:00 Mérkőzések
 Helyszínek: Tornaterem I, Ady Endre utca, nr. 15
  Tornaterem II, Rodnei utca, nr. 64

13:00 – 15:00 Ebéd

14:00 – 20:00 Mérkőzések

19:00 Vacsora

19:30 Városnézés

21:00 Napi kiértékelő, kötetlen beszélgetés tanároknak 

egy néptánc csoport működik. Zenében tehetséges diákjainknak 
lehetőségük van az Adoremus kórusban énekelni vagy hangsze-
reken játszani tanulni. Sok jó ötlet és kezdeményezés színtere is-
kolánk rádiója, a Hám Rádió, és az Ösvény nevű iskolaújság. Sport-
tevékenységet kosárlabda, kézilabda és focicsapat keretén belül 
folytathatnak diákjaink. Legkedveltebb rendezvényeink: Hám Já-
nos Napok, Vidám Versek Versmondó Versenye, Népdaloló, Ze-
nei Verseny, Sportnap, Gólyabál, farsang, szülői jótékonysági bál, 
zarándoklatok, közösségépítő programok, kirándulások. 

Eredményeink
Az utóbbi években diákjaink kiemelkedő eredményeket értek 

el az országos szintű román és magyar nyelv és irodalom tantár-
gyversenyeken, a megyei és országos, valamint nemzetközi szintű 
matematika tantárgyversenyen, a Zrínyi Ilona, Kenguru, Gordiusz 
matematika versenyeken, valamint az országos hittan tantárgy-
versenyen. Az állami ösztöndíjak mellett diákjaink Pax tanulmányi 
és szociális ösztöndíjban részesülhetnek.

Működésünk túllép az iskolai falain, közösséget építünk csalá-
dias hangulatban. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik nem-
csak magán és társadalmi feladataikat képesek megfelelően be-
tölteni, hanem hiteles keresztények is, elkötelezettek mások iránt 
és mindennapjaikban Krisztus példáját követik. 
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ERDÉLY KUPA

10. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS 
LABDARÚGÓ TORNA

Szatmárnémeti
2014. május 1-3.

Szervezők: Társszervezők:

Elérhetőségek:

Szent Alajos Konviktus, Vasile Conta utca, 1/A
 Telefonszámok: május 1-jén 0742841559
  május 2-án 0749375146

Médiatámogatók:
Friss Újság, Szatmári Magyar Hírlap, szatmar.ro, City Rádió

RMDSZ

Communitas Alapítvány

Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum

Szent Alajos Konviktus

Magyar Ifjúsági 
Kezdeményezés

 

 

1. Both Katalin Sportterem, Str. Ady Endre nr. 15. 
2. Dr. Vasile Lucaeiu Általános Iskola sportterme, Str. Rodnei nr. 64. 

3. Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Str. 1. Decembrie 1918 nr. 2. 
4. Szent Alajos Konviktus, Str. Vasile Conta nr. 1/A 

 

1.
 

2.
 

4.
 

3.
 

1. Both Katalin Sportterem, Str. Ady Endre nr. 15
2. Dr. Vasile Lucaciu Általános Iskola sportterme, Str. Rodnei nr. 64
3. Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Str. 1. Decembrie 1918 nr. 2
4. Szent Alajos Konviktus, Str. Vasile Conta nr. 1/A


