
Mária Út
Zarándok-jel-kép-út

Sok szeretettel köszöntünk a Mária Út szentkutakat bemutató zarándok-jel-kép-útján.
Arra hívunk, hogy próbálj kilépni abból az élethelyzetből, amiben most vagy; engedd, hogy 
a képek és inspirációk megszólítsanak. Képzeld el, hogy hátizsákkal, túrabakancsban állsz 
épp az adott szentkút előtt. Érezd a napsütést vagy az esőcseppet, és hidd el, a Jóisten azért 
hozott ma ide, hogy felismerd az életedben és az utadon rejlő szeretet ajándékodat. Indulj 
el, kövesd a Mária Út jeleit, hogy rátalálj saját utadra! 

A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint kulturális és természeti 
értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja… több mint 2200 km...
A Mária Út Közép-Európa zarándokútja, amely a régió Máriához köthető szent helyeit 
köti össze. Az út során Mária életpéldáját követve közelíthetünk hitünk forrása felé. 
Az út mindenki előtt nyitva áll, aki ki akar szakadni a mindennapokból, aki szépségekből 
akar erőt meríteni, vagy egy közösség tagja akar lenni.
www.mariaut.hu
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Gencsapáti

A leírások szerint a Szombathely mellett található Gencsapátin Török Mihály és neje, 

László Katalin hálából kápolnát építtetett a forrás fölé, annak emlékére, hogy világtalan 

gyermekük szemei a forrás vizében történt mosás következtében megnyíltak. A kápolnát 

a fájdalmas Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A gencsapáti hívek évente többször 

szerveznek zarándoklatot a szentkúthoz.

Forgasd magadban az alábbi verset, és szánj időt a képekre.

Aki zarándokol, nem menekül.

Aki zarándokol, nem menetel.

Aki zarándokol, nem túrázik.

Aki zarándokol, nem kirándul.

Aki zarándokol, nem sétál.

Aki zarándokol, nem bóklászik.

Aki rohan, azt az idő szorítja,

Aki zarándokol, azt az idő tágítja.

Aki menekül, önmaga elől fut,

Aki zarándokol, önmaga felé tart.

Aki menetel, másokhoz igazodik,

Aki zarándokol, saját ritmusára jár.

Aki túrázik, teljesít,

Aki zarándokol, teljessé tesz.

Aki kirándul, kikapcsolódik,

Aki zarándokol, bekapcsolódik.

Aki sétál, nézelődik,

Aki zarándokol, befelé figyel.

Aki bóklászik, céltalan,

Aki zarándokol, célra talál.

Aki zarándokol, úton van.

Aki zarándokol, jó úton van.

Fogalmazd meg magadnak, hogy neked mi a különbség a zarándoklás és a túra között?
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Búcsúszentlászló

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓN a Kálvária domb északi aljában, Szent László szobra alatt 

található a Szent László forrás, amelynek kellemes ízű, vasat és egyéb ásványi anyagokat 

tartalmazó vize van. A szájhagyomány több csodás gyógyulást fűz hozzá.

A kúthoz fűződik még a búcsúkeresztség szokása. Ez azt jelentette, hogy a visszatérő 

zarándokok az itt található kút vizével meghintették az első alkalommal idelátogató 

híveket. Ez volt az úgynevezett mosdatás.

Csendesedj el.

Székely János püspök atya A zarándok belső útja c. könyvében fogalmazta meg az alábbi 

gondolatokat:

“Amikor a hegyen felfelé tartok, az az érzés tölt el, hogy amit Isten alkotott, az mind 

tökéletes, hibátlan. A felhők, a hegyek, a fák, a patakok mind kristálytiszták, tökéletesek. 

A világ szépsége olyan, mint egy gyönyörű szimfónia.

Hallgasd a világ tiszta harmóniáját, ezt a néma, tökéletes szimfóniát! Kérdezd meg 

magadtól, hogy hol és mikor van hamis hang az életed!”
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Bakonybél

Bakonybél határában található a Borostyán-kő szikla, tövében három forrás fakad, amelyet 

Szent-kútnak vagy Borostyán-kútnak neveznek. Már egy 1397-ben kelt oklevél is így említi a 

Szent Mauríciusz Monostort: „abbatia trium fontium de Beél” (apátság a három forrásnál). 

Egy 19. századi újságcikk szerint a Borostyán-kő lábánál lévő nagyméretű kősziklákat 

Szent Günther könnyeinek nevezték. A 11. században itt, a források közelében élt Szent 

Günter és Szent Gellért remete. 

Zarándokúton vagyunk: a létfontosságúra összpontosítunk

Fogadd nyitott szívvel egy középkorú nő tanúságtételét a zarándoklásról:

“Az az idill, amit egy zarándoklatról képzeltem, nem létezik. Napról napra továbbmenni, 

mindegy, hogy esik-e, vagy forróság van, a fáradtság ellenére is továbbmenni, meredek 

szakaszokon is kitartani, s mindezt napról napra; aztán az izgalom, hogy hol lesz este a 

szállásom - mindez szinte kényszerített, hogy minden felesleges gondolatot elengedjek, s 

azzal foglalkozzam, mire van szükségem ahhoz, hogy ezt az utat végigcsináljam. S végül 

ott álltam a kérdés előtt: mire van leginkább szükségem ahhoz, hogy az életemet végig 

csináljam, hogy jól éljek?”
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Jásd

A keresztény szentkút 600 évnél is régibb, az egyik legősibb búcsújáróhely hazánkban. 

A kápolnája 1825-1837 között épült barokk-rokokó stílusban, a korábbi fakápolna helyén.  

A freskóit Károly Gyula festőművész készítette. A 6 m magas bolgár mészkőből készült 

Mária szobor Braun János szobrász alkotása.

Zarándoklás, a találkozás megtapasztalása

Egy zarándoklaton sok mindennnel találkozhatsz. Rácsodálkozhatsz természeti értékekekre, 

kulturális kincsekre. Találkozhatsz új emberekkel vagy régi ismerősökkel.

Ezek a találkozások azonban nem csak horizontálisak, de vertikálisak is lehetnek. Nézz 

felfelé képzeletben a képen látható hatalmas Mária szoborra, és tedd fel magadban a 

kérdést: miért alkotott egy szobrász ekkora Máriát? Miért helyezte valaki szívébe és 

gondolatába Isten ezt az alkotást, ha nem azért, hogy téged is felfelé indítson az úton? 

Indulj el Isten felé, engedd, hogy Mária vezesse tekintetedet és lépteidet az ő irányába!
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Csatka

A mai, Irgalmasság Anyjáról elnevezett kápolna Szentkút közelében 1862-ben épült, báró 

Fiáth Ferencné jóvoltából.

  Bár a feljegyzések a csoportos zarándoklatok emlékét csak a múlt század végétől őrzik, 

mégis tudunk egy Meizler Vilmos nevű vak ember csodálatos gyógyulásáról, 1792-ből. A 

búcsúsok szerint a csatkai Szentkút vize elsősorban lábfájás gyógyítására, bénaság ellen 

jó. A zarándokok régen és ma is a forrás vizét korsókban, üvegekben viszik haza az otthon 

maradtaknak. Csatka a hazai cigányság országos jelentőségű búcsújáró helyévé vált (cigány 

nyelvű prédikáció is hallgatható).

„Európa lelkiismerete a zarándoklaton született.”(Goethe)

“A zarándoklat ténylegesen kapcsolatot teremt, egymáshoz közelíti és egyesíti azokat a 

népeket, amelyek évszázadról évszázadra Krisztus tanúinak hithirdetése nyomán befogadták 

az evangéliumot” - emlékeztet Szent II. János Pál pápa.

Mindannyian zarándokok vagyunk e földi létben. A cél pedig maga az út.

Fogalmazd meg magadnak mit jelentenek ezek a szavak?
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Bodajk

A Bodajkon lévő forrást (szentkút) már Szent István korában is legendák övezték, úgy 
tartják, vize hétévente elapad, majd újraindul. Vallásos tisztelet veszi körül, gyógyító erőt 
tulajdonítottak neki, akárcsak a népszerű Bodajki-tónak, amelyet gyógyforrások táplálnak, 
így a reumatikus megbetegedések kezelésére tökéletes a vize.

Először egy kápolna, majd idővel egy barokk templom, a Nagytemplom is felépült a kút köré, 
amelyet 1744-ben a Segítő Szűz Mária tiszteletére szenteltek fel.

Itt az ideje egy fohásznak

Lélekben most a gyönyörűen felújított bodajki kegyhely zarándok udvarában állsz a szentkút 
előtt. Bodajk segítő kegyhely. Nézz rá most életed nehézségeire, és merj segítséget kérni.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! 
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. 
Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. 
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. 
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.
Ámen
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Péliföldszentkereszt

Péliföldszentkereszt ősi zarándokhely, Komárom-Esztergom megye északkeleti részén, 
a Gerecse keleti nyúlványain, a Tát – Bajna – Nyergesújfalu – Bajót közötti területen 
helyezkedik el.
A Szalézi rend magyarországi letelepedésének színhelyéül szolgáló kegyhelyhez tartozó 
tisztáson található a lourdes-i barlang, oldalában pedig a löszfalból fakad a Szentkútnak 
hívott bővizű forrás, melynek ősidők óta gyógyító erőt tulajdonítanak a zarándokok. 

Gyakran érezhetjük, hogy az életünk olyan mintha felfelé mennénk a hegyen, de soha 
nem érjük el a hegycsúcsot, a célt, mert útközben valamiért elfáradunk,  feladjuk, 
visszafordulunk. De tekintsünk ezekre a kudarcokra úgy, hogy pont ez szolgálja a 
fejlődésünket. Ha többször indulunk neki a hegynek, már ismerős lesz az út, erőssebb 
a lábunk és mindig feljebb, és feljebb jutunk, átlépve határainkat.

Csak az a fontos, hogy a szemünk mindig a csúcson, a célon legyen. Mi akadályoz meg 
téged abban, hogy szemedet folyton Krisztuson tartsd?
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MVSZK

Az első gyógyulás a XIII. században történhetett, amikor a Szűzanya, karján a kis 
Jézussal, megjelent egy verebélyi néma pásztornak, és azt parancsolta neki, hogy ásson a 
földbe, és az előtörő vízből igyon. A fiú engedelmeskedett, és visszakapta beszélőképességét.

1210-ben a zarándokok sokasága miatt templomot építettek Mátraverebély faluban, 
ahonnan körmenetben vonultak a Szentkút völgyben lévő forráshoz. 1258-ban ennek a 
templomnak már búcsú kiváltsága volt. A zarándokhely az 1400-as évektől a legnagyobb 
búcsújáróhelyeknek adott búcsúkiváltságokkal rendelkezett. 1700-ban XI. Kelemen 
pápa kivizsgáltatott néhány Szentkúton történt csodás gyógyulást és azok valódiságát 
elfogadta.

Minden forrásom belőled fakad  (Zsolt 87,7).

Fedezzük fel Isten keze nyomát életünkben. Lássuk a jóban, de lássuk a vélelmezett 
rosszban is. Valóban rossz az? Ne felejtsük a nagy bölcsességet: “ami nem öl meg az 
megerősít”. Légy biztos abban, ha Isten útján jársz jó úton vagy, mindened amid csak 
van tőle, az ő szeretetéből származik.
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Jászberény

A hagyomány szerint a szentkút forrása 1747-ben a jégveréskor fakadt. Legendája szerint 

a vizében Szűz Mária képe látszott, kinek tiszteletére fogadalmi kápolnát építettek. 

A szentkút fölé 1892-ben nyolcszögletű kápolnát építettek, melyben őrzik a Pietà 

kegyszobrot. Vizét ma is sokan használják, fogyasztják.

Máriával Krisztushoz

Egy piéta szobor előtt állsz épp. Mária karjaiban tartja Krisztust, akit épp levettek a 

keresztről. Halott...vége a szenvedésnek. Mit érezhetett Mária? Ő, akik tudta, hogy nem 

csak a fiát, de a megváltót tartja a kezébe...Most hogyan tovább? Van értelme tovább 

menni? Mi vitte tovább Máriát?

A hite, hogy nem itt ér véget, ezzel. Hitte, hogy Isten szeretete felülkerekedik a sötétségen. 

Higgy te is!
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Pálosszentkút

A legenda szerint 1791-et írtak, amikor egy pásztor, nyáját az éjjeli órán is legeltetvén egy 
ismeretlen forrásra bukkant, melynek vizében a nagy fénnyel tündöklő Szűz Mária alakját 
pillantotta meg. A hír gyorsan terjedt a környéken és sokan jöttek a forráskúthoz a csodát 
látni, vizéből pedig betegeiknek vittek haza. A hagyomány az eseményt azzal magyarázta, 
hogy annak idején a falu papja a betörő török csapatok elől a templom előtti forráskútba 
rejtette az Oltáriszentséget, nehogy a törökök megszentségtelenítsék.
Az 1700-as évek végén - mondja egy másik csodás történet - egy béna koldus jött a Szentkúthoz. 
Ivott a vízből, megmosakodott, s meggyógyult: lába visszanyerte erejét. Mankóit a forrás 
mellett földbe szúrta, ezek kihajtottak és nagy fává terebélyesedtek. A fákat később a búcsúsok 
szilánkonként széthordták.

Menj tovább. Akkor is, ha már nem vagy biztos magadban, menj tovább: Isten szándékai 
kifürkészhetetlenek, és az út sokszor csak akkor rajzolódik ki előttünk, amikor elindulunk.
(Paulo Coelho)

A Pálosszentkúti történet példázza, hogy egy kétségbeesett lépés, mekkora adományt hordozhat. 
Egy ember, aki nem adta fel a reményt, aki menteni igyekezett értékeket a jövő nemzedékeinek 
egy valódi csodát tett.
Nézz rá nehézségeidre ezzel a szemmel, és cselekedj e szerint...menj tovább utadon.
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Máriagyűd

A mai Máriagyűd dombja alatti forrás a már a Római Birodalom idején természetes 
pihenőhelyként szolgált, amikor erre futott a Sopianae-t (a mai Pécset) és Mursát (a mai 
Eszéket) összekötő út. Valószínűleg a keresztény szlávok Szűz Mária-oltárt helyeztek itt el. A 
szentkút vizét a „gyűdi korsókban” vitték haza az idelátogató zarándokok.
Szent István király az 1000 körül Pécsváradra telepített bencés szerzetesekre bízta a vidéket, 
akik 1006-ban megtalálták a kegyelettel körülvett Mária-szobrot és kápolnát emeltek fölé. 
1148-ban II. Géza király templomot építtetett itt. 
 A török megszállás idején a templom nem működhetett tovább: benne mecsetet alakítottak ki. 
1687-ben a közelben arattak nagy győzelmet a keresztény seregek a török felett a harsányhegyi 
csatában. A templomot azonban előbb a görögkeletiek, majd a kálvinisták vették birtokba, 
mielőtt visszakerült a katolikusok kezébe.

Ismerd fel hibáidat
Minden szentmisén felhangzik a bűnbánati imádság. Gyónom a mindenható Istennek és 
Nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással. Én vétkem” 
Tényleg ország-világ előtt elismered, hogy elrontottál valamit? Te vagy a felelős azért a hibáért? 
Hogyan tudnád orvosoli a hibát?
Merj segítséget kéri! Itt állsz a gyüdi Mária lábánál…”Vedd ki hátizsákodból a terhet és 
helyezd a lábához”
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Mecsekszentkút

Szentkút (Mecsekszentkút) (Közép-Mecsek): a pécs-abaligeti műút mellett épült, Pécs városhoz 
tartozó település. Északi végződésében található a Szent-kút forrás. A kis település keletkezési 
ideje a XVII. sz. végére esik. Radonay püspök szokott ide visszavonulni Somogyi Zsigmond pálos 
rendi szerzetessel, aki a káplánja volt. Később a püspök a területet a pálosoknak adta, akik ide 
templomot, kis lakóházat építettek.

Keresztúton jársz vagy a fény útján?
Kínában történt. Egy ember az élete egy pontján rendkívül elkeseredett. Azt látta, hogy annyi rossz 
van a világban, annyiszor az értéktelenség, a gátlástalan emberek kerülnek felülre. Annyi szép 
dolog van, ami később tönkremegy. Elhatározta, hogy nem küzd tovább, öngyilkos lesz. Mielőtt 
azonban ezt megtette volna, elment egy öreg kínai bölcshöz, akinek a háza az óceán partján, 
egy hatalmas szikla tetején állt. A bölcs hosszan hallgatta az ember fájdalmát, panaszát. Aztán, 
amikor elhallgatott, az öreg bölcs odalépett a tűzhelyhez, amelyben éppen nem égett a tűz. Kivett 
egy marék hamut, és beleszórta egy pohár vízbe. A víz teljesen szürke lett, ihatatlan. Aztán a 
bölcs újra kivett egy marék hamut, odalépett az ablakához, amely az óceánra nyílt, és beleszórta 
a hamut a tengerbe. A hamu néhány másodperc alatt eltűnt. A víz ugyanolyan kristálytiszta lett, 
mint azelőtt volt. Az öreg bölcs akkor így szólt a kétségbeesett emberhez: „Rajtad áll, hogy a szíved 
ilyen szűkös lesz, mint ez a pohár víz, vagy pedig tágas lesz a lelked, mint a tenger.”
A zarándokút a forráshoz, Isten irgalmának tengeréhez vezet - Tudsz meríteni ebből a 
kiapadhatatlan forrásból?
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Andocs

A legenda szerint 1520 táján egy éjszaka nagy fényesség árasztotta el az eget Somogy megye fölött. 

Ebben a mennyei fényességben angyali ének zendült, majd a mennyei fényesség és a csodás 

himnuszok zengése egyre jobban közeledett az alvó faluhoz: Andocshoz. Ezen az éjszakán ugyanis 

a Szűzanya szállott angyalaival Andocs fölé. Mikor másnap reggel a falu népe munkába indult, 

meglepődve látta, hogy a falu közepén lévő, addig üres telken most egy tornyos kápolnácska áll.

A zarándokok csodás gyógyító erőt tulajdonítottak a templom melletti szentkútnak, gyakran 

fürödtek meg benne.

Tedd le a keresztet

A megtisztulás a bűn lehúzó rabságából való szabadulást jelenti. A béklyók, a kötelékek elvágását.

Egy remete a pusztában keményen böjtölt. Azután azt gondolta, könnyű így megtartani a böjtöt, 

hiszen tíz kilométernyi távolságban nincs itt hús.

Az igazi az, ha itt van előtte, és mégis megállja, hogy ne egye meg. Elment a város piacára, vett egy 

nagy darab húst, és odatette maga elé a sziklára.

Aztán azt gondolta: „Ki enne meg nyers húst? Az igazi az, ha meg van főzve, és úgy sem eszem 

belőle.” Megfőzte.

De aztán azt gondolta: „Az igazi az, ha a szájamban van, és mégsem eszem meg.” A szájába vette… 

aztán szépen megette az egészet.

A kísértés legyőzésének első fontos lépése, hogy távolra tesszük magunktól a bűnre vezető alkalmakat, 

a kísértő dolgokat. Ezzel is megerősítjük, megvédjük a gyenge akaratot.

Mit kell tenned, hogy ne ess ugyanabba a hibába, vagy ne kövess el újabbakat?
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Segesd

A legendás hagyomány szerint a segesdi hegy tövében felbukkanó forrásnál már a török 

időkben sokan visszanyerték egészségüket. Ezek hírére gróf Széchenyi .Antal tábornok kápolnát 

építtetett föléje, ahol a sasvári pálos templom (ma Szlovákia, volt Pozsony megye, Nyitrai 

egyházmegye) híres Pietájának másolatát helyezte el.

A kútnál Mária közbenjárására sok imameghallgatás történt, sokan nyerték vissza egészségüket, 

s ezeket az eseteket a ferences rendházban az atyák lejegyezték.

Lásd meg a csodát és gyógyulj meg!

Nézz most magad köré. Képzeletben egy gyógyító kegyhelyen állsz. Sokan gyógyultak meg 

Krisztus szeretetet által testi-lelki bajukból. Neked miért ne sikerülne? Higgy a szemednek, bízz 

az érzéseidben. Mi veszteni valód van? A gyógyulás eszközét nyújtják feléd tálcán, csak vedd el. 

Gondolj most az Eucharisztiára, arra, hogy valaki a te gyógyulásodért áldozta magát. Szeretetből 

és önzetlenül. Az oltáriszentségben meglelheted tested és lelked elsődleges gyógyszerét.

www.ars-sacra.hu
"



Tét

1715-ben, mondja a történeti hagyomány, egy császári katona, Ailert Keresztély azt 

álmodta, hogy betegségéből a téti erdő forrásánál gyógyul meg. Álma valóra vált. Gyógyulása 

után a forrás mellett egy kis kápolnát építtetett, s a Segítő Szűzanya (Mariahilf) képének 

egy másolatát helyezte el benne.

Csodás gyógyulásának híre indította el a búcsújárásokat, s a folytatódó imameghallgatások 

révén vált Tétszentkút a Rábaköz népének egyik búcsújáró helyévé.

Béke legyen Veled, fogadd el küldetésed légy mások számára az örömhír forrása. 

Az út végéhez közeledsz. Talán picit érezheted, hogy egy zarándoklat igazából nem csak 

horizontális, de vertikális út is. Út a lelkedbe, út Isten felé. A zarádoklással kezedben van 

egy eszköz, amelyet segítségül hívhatsz ha baj van, és talán most is segített. Örülj a békének, 

amit meglelhettél utadon. Oszd meg e tudást, és a hitet másokkal is. Járd az öröm útját, 

légy te mások gyógyulásának eszköze. Légy hitük hangszórója, lépj te is Mária Útjára!
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Vasvár

Egy helyi legenda szerint a török elől menekülő szerzetesek a közeli erdőben, egy öreg fa 

odvában rejtették el kedves Mária-kegyképüket; visszatérve azonban nem találták a képet, 

kivágták a fát, melynek helyén forrás fakadt, és ennek vizében vélték meglátni Máriát. A 

hagyomány szerint azért jönnek a zarándokok is a Szentkúthoz, hogy maguk is láthassák a 

Szűzanyát.

A Szentkútnál is a 18. század vége felé jelentek meg előbb a remeték, majd az újabb és újabb 

csodás gyógyulások hírére a zarándokok, egyre nagyobb számban. A legismerteb gyógyulás 

egy huszár személyéhez kapcsolódik, aki a katonaságnál vesztette el szeme világát, majd a 

Szentkútnál remeteként letelepedve, szemét a forrás vizében mosogatva nyerte vissza látását. 

Ő építtette az első kápolnát a forrás mellett.

Áldjon meg Téged az Úr!

Utolsó gondolatként mi a Mária Út Egyesület dolgozói és önkéntesei “szeretetjelként” kérjük 

Isten áldását Rád, és további utadra. Tedd bele hátizsákodba a tudatot, hogy valakik 

imádkoznak érted, ezzel kísérik lépteidet.

“Áldjon meg téged az Úr!

Áldjon meg téged az Úr,

 és őrizzen meg tégedet!

 Világosítsa meg az Úr

az Ő orcáját terajtad

és könyörüljön terajtad!

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád

és adjon békét tenéked!”

(Ároni áldás: 4Mózes 6,24-27)
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Mária Út

Mária Út, több mint zarándokút; Isten alkotta élő szövet
Köszönjük, hogy időt szántál arra, hogy végigjárd a Mária Út hologramját. Az út ennél 
persze sokkal többet hordoz. Több mint 2200 Km, több mint kegyhelyeket összekötő élő 
ütőér, több mint természeti és kulturális értékeket bemutató út, több mint szállások, 
éttermek, információs pontok hálózata, több mint zarándok közösség, több mint 
evangelizációs eszköz, több mint háromszáz önkéntes szolgálatának szívdobbanása. 
Egy élő szövet...amit Isten ültetett a szívükbe.
Köszönet ezúton is a Mária Út Egyesület önkéntes hálózatának. Isten hordozza őket!
Köszönet a képekért és inspirációért: Székely János püspök atyának Tégli Lászlónak, 
Sárosi Katalinnak, Cser Borbálának, Horváthné Szabó Katalinnak, Juhász 
Zsuzsannának, Barbarics Györgyinek, Szente-Berecz Edinának, Gyebroczki Nórának, 
Zágorhidi Czigány Balázsnak, és Szelényiné Nagy Klára Piroskának
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