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Margitos diáknaptár
Ellenőrző könyv

2021/2022

A naptárban található adatok tájékoztató jellegűek.
Lehet, hogy közülük néhány
a tanév folyamán megváltozik.

Fenntartó:
Isteni Megváltóról Nevezett
Nővérek Kongregációja – Magyar Tartománya
Tartományfőnöknő: Farkas M. Ágnes SDR n.
1085 Budapest, Horánszky u.17.
(+36-1)-338-4782
megvaltosnoverek@freemail.hu

Szerkesztette
Vízhányó Zsolt Sch.P.

Szent Margit Gimnázium
A tanórák időpontja
0. óra: 07.10 – 07.55
1. óra: 08.00 – 08.45
2. óra: 09.00 – 09.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 11.00 – 11.45
5. óra: 12.05 – 12.50
6. óra: 13.15 – 14.00
7. óra: 14.15 – 15.00
8. óra: 15.10 – 15.55
Az osztályba 7:50-re kell megérkezned!
1114 Budapest, XI. ker., Villányi út 5-7.
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 41
Telefon: (+36-1)-381 0909
titkarsag@szmg.hu
www.szmg.hu

Az iskola OM kódja: 035 239
Iskolánk számlaszáma (CIB bank):
1110 2106-1822 8342-3600 0001
Az Ebédbefizetés számlaszáma (CIB bank):
1070 2215 – 1822 8342 – 5120 0002
Iskolánk alapítványa: IMNN Iskolaalapítvány
Számlaszáma: 1171 1034–2084 8026
Az Alapítvány adószáma (1%): 1823 0659-1-43

Név: .............................................................................. Osztály:………
Tanáraim
Osztályfőnök:

Tárgy
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Hétfő
terem

Kedd
terem

Szerda

terem Csütörtök terem

Órarend - (terembeosztás) - elfoglaltságaim
Péntek
terem

Irodák - vezetés
Igazgató:
Igazgatóhelyettesek:

Vízhányó Zsolt Sch.P.
Szabóné Fenyvesi Katalin
Kóczán Gabriella CJ
Lobmayer András

IskolatitkárParéj-Farkas Katalin
tanárnők:
Simonfai Teodóra
A titkárságon óraközi szünetekben intézd ügyeidet
8-15 óra között!

Tanárok, osztályfőnökök
7.a
7.b
8.a

Jávor Gellért
Vámosi Judit
Kornyilovné
Dr. Máté Anita
8.b Pethő-Gazdag Cecília
9.a Lobmayer András
9.b Dr. Sipossné
Szabó Ildikó
9.c Szegedi Katalin
9.d Csutka Éva
9.nyd Horváth István
10.a Márkiné Solnay Márta
10.b Veszelovszki Balázs
10.c Dr. Vasas Géza
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10.d
10.e
11.a
11.b
11.c
11.d
11.e
12.a
12.b
12.c
12.d
12.e

Urbán Diana
Seidler Gizella
Kiss Orsolya
Dr. Szentgáli Zsolt
Pákh György
Holczmann-né
Dr. Fehér Ildikó
Ávár Barbara
Kovács Eszter
Murányi Ilona
Csontos Attila
Csikai Klára
Dr. Urbányiné
Farkas Dóra

Bajcsi Gizella
Balla Lajos
Birosz Erika Alfonza SDR
Caprioli Alessandro p.
Csepregi Csaba
Dósa Márta, Dr.
Fumagalli Carlo p.
Harsányi Éva
Hegedűs Szabolcs
Holicsné Csejk Gabriella
Kaszásné Katona Györgyike
Keményné Orbán Krisztina
Kerényi Lajos Sch.P., Dr.
Király Ágnes
Kővári Annamária
Kővári György
Nagy Valter
Nagyné Margitán Gabriella
Nyiri Andrea

Oberrecht Ádám
Orovica Márkné, Dr.
Pável Rita, Dr.
Pintérné Puskás Erika
Pujcsek Adél
Rébay Lajos
Reichardtné Szabó Marietta
Richlik-Horváth Katalin
Rizák Emma
Sinkó Viktória
Somogyi Mihály
Söjtöry Borbála
Szemere Mária
Szücs Anikó
Tanai Róbert
Tilless Béláné
Trembeczki Mária
Vámosi Judit
Váraljai Katalin

Iskolapszichológus: Varga-Etele Orsolya
Gazdasági vezető: Korsoveczki Andrea
Pénztáros: Mezey Gyöngyvér
Gondnok: Kállai-Bálint Szabolcs
Orvos: A Szt. Kristóf Szakrendelő által kijelölve
Védőnő: Szabó Szilvia
A rendelési napok és időpontok havonta
a rendelő ajtaján megtalálhatók.
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ALAPÍTVÁNY
Iskolánk fejlesztését az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskolaalapítványa biztosítja.
Számlaszáma: 1171 1034-2084 8026
Ha a személyi jövedelemadó 1%-át kívánja valaki
az alapítványra átutalni, a következő adószámot
kell beírni: 1823 0659-1-43.

A napok mellett található kódok értelmezése
t:
h:
m:
o:

tanítási nap - élő
hétvége
tanítás nélküli munkanap (diákoknak: sz)
„online” nap: távoktatós tanítási nap
Figyelem: mivel ez tanítási nap, az év folyamán az igazgató rendelkezhet úgy, hogy „t”
betűs tanítási nap legyen.
sz: szünet
ü: ünnep

A
reggeli
szentmiséket
tudod beírni a naptárba.
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szeptemberben

2021. Szeptember
1. Sze.

t

Veni Sancte

2. Cs.

t

Gólyatábor

3. P.

t

Őszi érettségire történő jelentkezés határideje
Gólyatábor

4. Szo.

h

5. V.

h

6. H.

t

7. K.

t

Szülői értekezlet - 17.30 -- 8-12.évf - kivéve 9.c és 9.nyd

8. Sze.

t

Szülői értekezlet - 17.30 -- 7.ab - 9.c - 9.nyd

9. Cs.

t

10. P.

t

11. Szo.

h

12. V.

h

13. H.

t

14. K.

t

15. Sze.

t

(Tanulmányi kirándulások)

16. Cs.

t

Tanulmányi kirándulások

17. P.

t

Tanulmányi kirándulások

18. Szo.

h

19. V.

h

20. H.

t

21. K.

t

22. Sze.

t

23. Cs.

t

24. P.

t

25. Szo.

h

26. V.

h

27. H.

t

28. K.

t

29. Sze.

o

30. Cs.

t

Emelt szintű képzés változtatás határideje: 15.00-ig iroda.
Szakkörökre és próbaérettségire történő jelentkezés 15.00-ig

Szakkörök kezdődnek (Kivéve kezdő osztályok)

Diákmise (12. évf. -- 12.a)
7. évf, 9.c, 9.nyd: szakköri jelentkezés határideje
Nyári KÖSZI munkák jóváírásának határideje - 15.00-ig.

2021. Október
1. P.

t

2. Szo.

h

3. V.

h

4. H.

t

5. K.

t

6. Sze.

t

7. Cs.

t

8. P.

t

9. Szo.

h

10. V.

h

11. H.

t

12. K.

t

13. Sze.

m

14. Cs.

t

15. P.

t

16. Szo.

h

17. V.

h

18. H.

t

19. K.

t

20. Sze.

t

21. Cs.

t

22. P.

t

23. Szo.

ü

24. V.

h

25. H.

sz

26. K.

sz

27. Sze.

sz

28. Cs.

sz

29. P.

sz

30. Szo.

h

31. V.

h

Diákmise (11. évf. -- 11.a)

Közös szentmise - Magyarok Nagyasszonya

Diákmise (10. évf. -- 10.a)

Tanári kirándulás

Diákmise (9. évf. -- 9.a)

Okt. 23-i ünnepély

2021. November
1. H.

sz

Mindenszentek

2. K.

t

Halottak napja

3. Sze.

t

4. Cs.

t

5. P.

t

6. Szo.

h

7. V.

h

8. H.

t

9. K.

t

10. Sze.

t

11. Cs.

t

12. P.

t

13. Szo.

h

14. V.

h

15. H.

t

16. K.

t

17. Sze.

t

18. Cs.

t

Próbaérettségi - Angol-Német - 5. órától

Diákmise (7-8. évf. -- 8.a)

Pályázatok beadása a Szent Erzsébet alapra

Diákmise (12. évf. -- 12.b)

19. P.

t

Szalagavató

20. Szo.

h

Szalagavató

21. V.

h

Diákmise (10. évf. -- 10.b)

22. H.

t

23. K.

t

24. Sze.

t

25. Cs.

t

26. P.

t

27. Szo.

t

28. V.

h

29. H.

o

30. K.

t

Tanári fogadóórák

Tanári fogadóórák

Nyílt nap az iskolában 10.00-14.00

2021. December
1. Sze.

t

2. Cs.

t

3. P.

t

4. Szo.

h

5. V.

h

6. H.

t

7. K.

t

8. Sze.

t

9. Cs.

t

10. P.

t

Próbaérettségi - Magyar - 5. órától

11. Szo.

t

Lelki nap

12. V.

h

13. H.

t

14. K.

t

15. Sze.

t

16. Cs.

t

17. P.

t

18. Szo.

h

19. V.

h

20. H.

t

Diákmise (11. évf. -- 11.b)

Diákmise (9. évf. -- 9.b)

21. K.

t

22. Sze.

sz

23. Cs.

sz

24. P.

sz

25. Szo.

ü

Karácsony

26. V.

ü

Karácsony

27. H.

sz

28. K.

sz

29. Sze.

sz

30. Cs.

sz

31. P.

sz

2022. Január
Újév, Szűz Mária, Isten Anyja

1. Szo.

h

2. V.

h

3. H.

t

4. K.

t

5. Sze.

t

6. Cs.

t

Mise - Vízkereszt

7. P.

t

Próbaérettségi - Történelem - 5. órától

8. Szo.

h

9. V.

h

Diákmise (7-8. évf. -- 8.b)

10. H.

t

Írásbeli osztályozó vizsgák - 11. évf.

11. K.

t

Írásbeli osztályozó vizsgák - 11. évf.

12. Sze.

t

13. Cs.

t

14. P.

t

15. Szo.

h

16. V.

h

17. H.

t

18. K.

t

19. Sze.

t

20. Cs.

t

Osztályozó vizsgára történő jelentkezés határideje:
15.00 -- titkárság

Próbaérettségi - Matematika - 5. órától
Diákmise (11. évf. -- 11.c)
Szent Margit ünnepe - Iskolanap

Első félév vége

21. P.

t

22. Szo.

m

23. V.

h

24. H.

o

25. K.

t

26. Sze.

t

Érettségire történő jelentkezés határideje

27. Cs.

t

Múzeumi nap + Síelés

28. P.

sz

Síszünet

29. Szo.

h

30. V.

h

31. H.

sz

Síszünet

2022. Február
1. K.

sz

2. Sze.

t

3. Cs.

t

4. P.

t

5. Szo.

h

6. V.

h

7. H.

t

8. K.

t

9. Sze.

t

10. Cs.

t

11. P.

t

12. Szo.

h

13. V.

h

14. H.

t

15. K.

t

16. Sze.

t

17. Cs.

t

18. P.

t

19. Szo.

h

20. V.

h

21. H.

t

22. K.

t

23. Sze.

t

24. Cs.

t

25. P.

t

26. Szo.

h

27. V.

h

28. H.

t

Síszünet

Diákmise (12. évf. -- 12.c)

Szülői értekezlet - 17.30 -- 10-12. évf.

Margitos Bál

Szülői értekezlet - 17.30 -- 7-9. évf.

Diákmise (10. évf. -- 10.c)

Diákmise (9. évf. -- 9.c)

2022. Március
1. K.

t

2. Sze.

t

3. Cs.

t

4. P.

t

5. Szo.

h

6. V.

h

7. H.

t

8. K.

t

9. Sze.

t

10. Cs.

t

11. P.

t

12. Szo.

h

13. V.

h

14. H.

sz

15. K.

ü

16. Sze.

t

17. Cs.

t

18. P.

t

19. Szo.

h

20. V.

h

21. H.

t

22. K.

t

23. Sze.

t

24. Cs.

t

25. P.

t

26. Szo.

o

27. V.

h

28. H.

t

29. K.

t

30. Sze.

t

31. Cs.

t

Hamvazószerda - Közös szentmise

Diákmise (7-8. évf. -- 7.a)

Ünnepély

Pályázatok beadási határideje a Szent Erzsébet Alapra
Bibliaverseny
Diákmise (12. évf. -- 12.de)

Osztályozó vizsgára történő jelentkezés határideje:
15.00 -- titkárság

2022. Április
1. P.

t

2. Szo.

h

3. V.

h

4. H.

t

5. K.

t

6. Sze.

t

7. Cs.

t

8. P.

t

9. Szo.

h

Diákmise (11. évf. -- 11.de)

Tanári fogadóórák

Tanári fogadóórák

10. V.

h

11. H.

sz

12. K.

sz

13. Sze.

sz

14. Cs.

sz

Nagycsütörtök

15. P.

sz

Nagypéntek

16. Szo.

h

Nagyszombat

17. V.

ü

Húsvét

18. H.

ü

Húsvét

19. K.

sz

20. Sze.

t

21. Cs.

t

Osztályozó vizsgák

22. P.

t

23. Szo.

h

24. V.

h

25. H.

t

26. K.

t

27. Sze.

t

28. Cs.

t

Ballagók miséje (Felelős: 12.c)

29. P.

t

Ballagás

30. Szo.

h

Diákmise (10. évf. -- 10.de)

2022. Május
1. V.

h

2. H.

o

3. K.

o

4. Sze.

o

5. Cs.

o

6. P.

t

7. Szo.

h

8. V.

h

9. H.

t

10. K.

t

11. Sze.

t

Elkezdődnek az írásbeli érettségik

Diákmise (9. évf. -- 9.d)

12. Cs.

t

13. P.

o

14. Szo.

h

15. V.

h

16. H.

t

17. K.

t

18. Sze.

t

(Tanulmányi kirándulás)

19. Cs.

t

Tanulmányi kirándulás

20. P.

t

Tanulmányi kirándulás

21. Szo.

h

22. V.

h

23. H.

t

24. K.

t

25. Sze.

t

26. Cs.

t

27. P.

t

28. Szo.

h

29. V.

h

30. H.

t

31. K.

t

9-11. évf. -- KÖSZI lapok leadásának határideje

Diákmise (7-8. évf. -- 7.b)

2022. Június
1. Sze.

t

2. Cs.

t

3. P.

sz

4. Szo.

h

5. V.

h

6. H.

sz

7. K.

t

8. Sze.

t

9. Cs.

t

10. P.

t

11. Szo.

h

12. V.

h

13. H.

t

14. K.

t

Matematika évfolyamdolgozat -- 1-2. óra -- 10.évf.

Pünkösd

15. Sze.

t

Utolsó tanítási nap

16. Cs.

m

Elkezdődnek a szóbeli érettségik

17. P.

m

18. Szo.

m

19. V.

h

20. H.

sz

21. K.

m

22. Sze.

sz

23. Cs.

sz

24. P.

sz

25. Szo.

h

26. V.

h

27. H.

sz

28. K.

sz

29. Sze.

sz

30. Cs.

sz

Te Deum

2022. Július
1. P.

sz

2. Szo.

h

3. V.

h

4. H.

sz

5. K.

sz

6. Sze.

sz

7. Cs.

sz

8. P.

sz

9. Szo.

h

10. V.

h

11. H.

sz

12. K.

sz

13. Sze.

sz

14. Cs.

sz

15. P.

sz

16. Szo.

h

17. V.

h

18. H.

sz

19. K.

sz

20. Sze.

sz

21. Cs.

sz

22. P.

sz

23. Szo.

h

24. V.

h

25. H.

sz

26. K.

sz

27. Sze.

sz

28. Cs.

sz

29. P.

sz

30. Szo.

h

31. V.

h

2022. Augusztus
1. H.

sz

2. K.

sz

3. Sze.

sz

4. Cs.

sz

5. P.

sz

6. Szo.

h

7. V.

h

8. H.

sz

9. K.

sz

10. Sze.

sz

11. Cs.

sz

12. P.

sz

13. Szo.

h

14. V.

h

15. H.

sz

16. K.

sz

17. Sze.

sz

18. Cs.

sz

19. P.

sz

20. Szo.

ü

21. V.

h

22. H.

sz

23. K.

sz

24. Sze.

sz

25. Cs.

sz

26. P.

sz

27. Szo.

h

28. V.

h

29. H.

sz

30. K.

sz

31. Sze.

sz

Nagyboldogasszony

Szent István Király

Iskolánk - Küldetésnyilatkozatunk
„Bizalom és felelősségtudat”
Tanítva nevelünk. Nevelve evangelizálunk.
De egy igazi kamasz tart a nevelés szótól, még inkább az
evangelizációtól. Tudjuk. Joggal. Mert direktben nem lehet.
Ezért a jó tanár „suttyomban” nevel. Úgy, hogy néha még
maga sem veszi észre. Matekórától rajzóráig. Ebédlőtől röplabdáig. Nagyritkán elejtett szóval – sokkal inkább tettel, személyiséggel, példával. A jó tanár az, aki a tárgyát komolyan
veszi, és ez átragad diákjára. Az, aki hitét megéli és diákjait ezzel legalább keresővé teszi, mérlegelésre készteti. Az, aki számára az istenadta tehetség érték, és diákjai kamatoztatni
akarják azt.
A diák kritikus és éles
szemű. Kiszúrja az ilyen tanárokat, az ilyen iskolát. Azt
a tanárt és azt az iskolát,
amely úgy segít a tehetség
és hit, de legalábbis a nyitottságra készség kibontakoztatásában, akinek mindennapi munkájában egy
külső szemlélő először csak
az oktatás minőségét látja.
De mi tanítva nevelünk.
És nevelve evangelizálunk.
Tanítva evangelizálunk.
Ez a mi küldetésünk.
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Diákétkeztetés
A menzánk alapvetően jó. Tanárok is, diákok is szeretik. És
most már méltó idő van egy jó munkaebédre is. Három menü
– egy ár. Tessék nekilátni! A jó társaság adott.
Megrendeléshez, befizetéshez, menüválasztáshoz a következő oldalt érdemes fölkeresni a honlapunkon:

szmg.hu/informaciok/diaketkeztetes
Siv Widerberg: Sóderparti
Daniel,
aki az osztályunkba jár,
a vacsorát Sóderpartinak hívja.
„Sódert esztek vacsorára?”
kérdeztem egyszer
(mert szerintem ez a
Sóderparti
olyan lükén hangzik).
„Frászt” mondta Daniel,
„húst eszünk,
és senki se mondja,
hogy fogd be a szád,
és mindig kipakolhatod,
ami a szívedet nyomja”
mondta Daniel és nevetett.
Mégiscsak lükén hangzik, hogy Sóderparti.
De Ami a Szívedet Nyomja, az már igen!
Nálunk csak olyan közönséges
Vacsora van.
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Tudnivalók a diákigazolványról
A diákigazolvány igazolja, hogy diák vagy. Ez így korrekt.
Óvatosak, és nem merik tanulóigazolványnak nevezni…
Az elkészült diákigazolványok az iskolába érkeznek meg. Ezt
követőn értesítést küldünk az e-naplóban a diák számára,
hogy elkészült az igazolványa, és a titkárságon átveheti. Ezzel
egy időben az osztályfőnököt is értesítjük emailben. Azok az
osztályok, melyek első évüket kezdik itt az iskolában (7.a;b és
9.c;nyd) az év elején kapják meg az igazolványaikat az osztályfőnöktől.
Hidd el, jobb nagyon vigyázni rá, mint az
újraigénylés útvesztőjébe bonyolódni!
Ha sikerült mégis elvesztened  - újat kell igényelni:
• A lakóhelyhez közeli okmányirodában a személyigazolvánnyal és a lakcímkártyával kell megjelenni, ahol elkészítik a diákigazolványhoz szükséges fényképet. Jó sokat kell
várni…
• Az ezt követőn kapott fényképes adatlapot az iskola titkárságára kell behozni, és jelezni kell az új diákigazolvány
igénylését. Itt majd dicséretet kapsz tőlünk…
• Az igénylést az iskola titkársága továbbítja az Oktatási Hivatal felé. Rövidesen átfut a rendszeren az igénylés, és ekkor már kiadható igazolás arról, hogy a diákigazolványigénylés folyamatban van. Ezzel az A4-es méretű, papír
alapú igazolással már igénybe lehet venni a diákkedvezményeket, pl. utazási kedvezmény. Ez az igazolás 60 napig érvényes, s ez idő alatt elkészül a végleges, kártya
alapú igazolás. Az ideiglenes igazolást gondosan meg kell
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•

őrizni az új elkészültéig! Jó nagy papír, nehezebben fér el a
tárcádban…
Az elkészült diákigazolvány az iskola titkárságára érkezik
meg, az átvétel lehetőségéről az e-naplóban küldünk értesítést a diáknak, valamint az osztályfőnöknek. Az elkészült diákigazolvány aláírás ellenében a titkárságon átvehető, néhány keresetlen jótanács kíséretében… 

Amennyiben matricával ellátott diákigazolványt veszít el a tanuló, úgy a második matricát már ki kell fizetni, melynek öszszege 3500 Ft. (Kormányrendelet…) Szüleid ennek kifejezetten
örülni fognak…
A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon
tanévet követő október 31.
napjáig, amely tanévben a
tanuló a 16. évét betölti.
Tehát csak azoknak kell érvényesítő matricával ellátni a
diákigazolványukat, akik az
adott tanév megkezdéséig,
vagyis augusztus 31-ig betöltik a 16. életévüket. Ezen
életkor alatt a diákigazolvány
érvényesítő-matrica
nélkül is érvényes.
A matricára jogosultak szeptemberben, az egyik osztályfőnöki órán megkapják az érvényesítő matricát.
24

Emelt szintű oktatás
Magyar – Töri emelt → Jogtudomány; Bölcsészkar stb.
Matek – Fizika emelt → Műszaki egyetem, TTK stb.
Biosz – Kémia emelt → Orvosi, Vegyészrnöki stb.
0 emelt → Veszély, Bizonytalanság stb.

Általában
Bármilyen egyetemre történő jelentkezés feltétele legalább
egy emelt szintű érettségi. Emelt szintű érettséginek emelt
szintű oktatás nélkül nem érdemes nekivágni. Finoman
szólva is bukta…
A képzés természetesen magasabb szinten folyik, mint a
tárgy alapórája, közepessel nem érdemes választani. Érdemes
a tervezett továbbtanulási iránynak megfelelőn választani.
Mindenképp figyelembe kell venni azt, hogy a reál képzésekhez később nehéz csatlakozni; és hogy az utóbbi időben a továbbtanulási arány leginkább a reál volt…
A nyelvi és az informatika emelt szintet nem számítva legfeljebb két tárgyat lehet felvenni.
Egyetlen, második, vagy akár harmadik emelt szintnek választható a nyelv és az informatika.
Négy emelt szint nem választható - tapasztalat alapján hármat is csak a legjobbak tudtak teljesíteni.

Az emelt szinten tanított tárgyak és azok beosztása
A matematika tanítása sávos rendszerben történik. Az emelt
infó és nyelv harmadiknak választható, semmivel sem ütköznek. Két nyelv nem választható, ugyanakkor várható, hogy a
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nyelvi emelt szint akár a 9. órára esik. A 11. évfolyamban az
emelt szintű képzés heti 2 óra. A 12. évfolyamon fizikából és
kémiából az emelt szintű képzés heti 4 óra. Informatikából
azoknak, akik emelt érettségire készülnek heti 4 óra; a többieknek heti 2 óra. A többi tantárgyból az alap óraszámon túl
marad a 2 óra.

Lemorzsolódás és tanulószoba
„Létezésünk titka: úgy teszünk – mintha…”
A rendezett tanulási lehetőséget szolgálja a tanulószoba.
A tanulószobán tanár felügyel, így az csöndes, elmélyült, kütyüktől és zajoktól mentes környezetet biztosít – vagyis a lehetőséget a házi feladatok elkészítésére, a másnapra történő
felkészülésre.
Bárki bemehet tanulni, minden diák beülhet egy fél órára,
órára, ha ideje engedi. Bizonyos tanulmányi eredmények esetén – a lemorzsolódás elkerülése végett – diákjainkat a tanszobán történő tanulásra kötelezzük az alábbiak szerint.
Heti 2-3-4 órát kell a tanulószobán tanulni délután, a tanítás
után, 3,5 –3,0 – 2,5 alatti átlageredmények esetén. Az időtartam a tanulmányi átlag által meghatározott, de több rövidebb alkalom idejéből is összeadódhat. Hétfőtől csütörtökig
minden nap 14 órától 16:30-ig tart a tanulószobán az ügyeleti
időszak. Engedmények a házirendben találhatóak.
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Idegennyelv-tanulás
Egy vagy több idegen nyelv ismerete ma már elengedhetetlen. A Margitban nekünk, nyelvtanároknak fő célunk az, hogy
használható nyelvtudáshoz, s egyben nyelvvizsgához segítsünk Téged. Ehhez a keretek adottak: két idegen nyelvet is tanulsz kötelezően. Hozd ki a maximumot a lehetőségekből!

Hogyan? Először is erősítsd meg a belső motivációd. Sokkal
könnyebb olyan dolgot tanulni, amit szeretsz. Az idegen
nyelv ismeretével új ablak nyílik a világra. Élvezd, hogy egyre
több mindent értesz meg az adott nyelven. Keress olyan témákat a tanult idegen nyelven, amelyek egyébként is érdekelnek: pl. hobbiddal, kedvenc énekeseddel, sorozatoddal
vagy tantárgyaddal kapcsolatos internetes cikkeket, videókat. Észrevétlenül is tanulsz, ha idegen nyelven (idegen
nyelvű felirattal) nézel filmeket, társalogsz a chat fórumokon
stb. Ha sikerül felfedezned ezekben a tanórákon megismert
szófordulatokat és nyelvtant, az iskolai nyelvtanulásod is sokkal eredményesebb lesz. Használd ki az iskola nyújtotta
egyéb lehetőségeket! 11. és 12. évfolyamon jelentkezhetsz
B2 és C1 nyelvvizsga felkészítő kurzusokra. Ha angolos vagy,
olvasd iskolai angol újságunkat (a munkaközösség honlapján
minden szám elérhető), s ha van kedved, írj cikkeket! Jelentkezz nyelvi versenyekre, mert ezáltal nemcsak a nyelvtudásodat fejlesztheted, hanem vizsga- ill. verseny rutint is szerezhetsz.
Kornyilovné Dr. Máté Anita
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Robotika - Robotolás
„Inkább vettem volna egy robotot”
(Anya a főszereplő fiának – in: Luc Besson – Az ötödik elem)
Az új NAT-ban a „Digitális kultúra”
tantárgy – leánykori nevén az Informatika – kiemelt figyelmet kapott. A
kor szelleméhez igazodva megnövekedett az óraszáma, ezzel együtt természetesen a tananyag mennyisége
is. A tanulnivaló szerkezete, tematikája jelentősen megváltozott. A „hagyományos” tananyag mellett tanulnunk kell a modern kor egyre gyakoribb és köznapibbnak tekinthető eszközeiről, robotokról.
Mindenki számára kötelező lett-lesz a programozás, nem csak
az emelt informatika érettségire jelentkezőknek. Tehát tanulni fogjuk a tanórákon az algoritmusok tervezését, készítésük lépéseit, és programozását is. A robotok programozása
magába foglalja a szenzorok kezelését, az automatizált működéseket, mozgásokat, és azok megtervezését, kivitelezését.
Az iskola mindezek érdekében beszerzett jó néhány LEGOrobotot, melyek segítségével könnyedén kivitelezhetők a
fenti feladatok. Beszereztünk Málna-PC-ket is, ezzel is a robotok programozásának illetve az ehhez szükséges fizikai környezeti feltételek összeállítása válik megismerhetővé. Mi
több, még programozható drónokat is vettünk, a légvédelem
nagy örömére  (A csarnok erre azonban teljesen alkalmas.)
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Nem csupán az órákon lehet a robot-programozást tanulni,
hanem szakkörök is indulnak kellő jelentkező esetén. A robotos tanórákat a számukra újonnan biztosított „Robotika” tanteremben fogjuk tartani, ugyanis a jelenlegi informatika termeket ezek „kinőtték”.
Kísérletet teszünk a modul rendszerű képzésre informatikai
szakterületen, remélhetőleg sikeresen. Így ez a tanév rendkívül érdekes, innovatív és izgalmas lesz nem csak az informatika tanárok számára, de remélhetőleg a diákságnak is!
Fenyvesi Katalin

Szergej Jeszenyin: A kék tűzeső
A kék tűzeső hamu lett.
Lemondtam a kóborlásról.
Legelőször most szeretek,
búcsúzva duhajkodástól.

Te finom-suhanásu leány,
makacs szíved érti-e végre:
a csibész szeretni tud ám!
És engedelmes a vére!

Kívántam a bort, a leányt
Fene mind az ivó-helyeket,
s mi voltam? Elgazosult kert.
verset sem írok, ha kivánod;
De most az ivást-mulatást megutáltam: simogatnám lágy kezedet
rontja az embert.
s hajadat, mint őszi virágot.
Csak téged lássalak én,
az örvényt barna szemedben.
Ne bolyongj a múlt sürüjén,
ne lakjék más a szivedben.

Örökre nyomodba megyek,
itthon, vagy akárhova, távol...
Legelőször most szeretek,
búcsúzva duhajkodástól
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Sportélet - sportkör
„A sportban az ember általában leizzad.
Ha valaki nem sportol, egy idő után mindig izzadni fog…”
Öltözék a tanórákon: fehér, feliratos iskolai egyen póló, sötét
(fekete vagy kék) tornanadrág, fehér zokni, sportcipő, tisztasági csomag.
A testnevelés órán mindig kötelező a részvétel, minden tanulónak. Csak gyógytestnevelésre járóknak és féléves vagy éves
felmentéssel rendelkezőknek az első és utolsó órán nem kötelező jelen lenni.
A mindennapos testnevelés plusz egy, vagy két óráját jogszabály alapján ki lehet váltani igazolt sporttevékenységgel. E
felmentési kérelem formanyomtatványát (benne a feltételekkel) minden félév kezdetekor kiadjuk, és akkor szabjuk meg
leadási határidejét is.
Az iskolában űzhető sportokról szeptemberben tudunk csak
bővebb tájékoztatást adni.
A felmentésekről és a felszereléshiányról a honlapon lehet tájékozódni.
Testnevelés és Tánc Munkaközösség
Fodor Ákos – Változatok egy játékra
(mondd, Mindenttudóm:
a mozdulatlan labda
áll? ül? vagy fekszik?)
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Kórus - Énekkarok
A hegedűt otthon felejthetjük. A zongora nem fér be.
Az orgona mozdíthatatlan, a dobot a család kitiltotta.
De a legszebb hangszer mindig nálunk van és a miénk:
a hangunk.
A Szent Margit Gimnáziumban az ének-zene órákon a magyar
és az európai zenekultúrával történő megismerkedés mellett
nagy hangsúlyt fektetünk az aktív zenélés és alkotás szerepére, rámutatunk a társtudományokkal és a hétköznapokkal
való kapcsolódási pontokra, és arra, hogy a zene az emberi
kultúra és tudáskincs része.
A tanórákon túli aktív zenélés lehetőségei iskolánkban:
Szent Margit Gimnázium Kórusa
Liturgikus kiskórus
Gitáros énekkar
Szent Margit Kamarakórus
szmg.hu/kozossegeink/enekkar-korus
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Diákönkormányzat, alias DÖK
A diktatúrákat demokráciák váltják.
A demokráciát a liberális összeomlás.
Az összeomlás után jön a diktatúra.
És újra. És újra…
Az SzMG DÖK egy újjáalakulóban lévő közösség, melyben
osztályonként két diák vehet részt, ők képviselik az osztályukat és a diákság érdekeit az iskolán belül. Célunk ezentúl az is,
hogy az itt tanuló diákokat gimnáziumunk keresztény szellemiségét tiszteletben tartva, összetartó, az iskoláját szerető
közösséggé formáljuk.
Ha érdekel, mi zajlik a háttérben, hogyan születnek meg a
döntések, miként tud egy diák „beleszólni” az iskola ügyeibe,
szeretnél tenni azért, hogy az iskolánk fejlődjön, és szívesen
dolgozol csapatban, akkor indulj el az osztályod őszi képviselőválasztásán, s ha megválasztanak, várunk a DÖK-ben!
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Lélek és Élet
Bátorság, gyere! Jézus téged hív! (Mk 10,49)
Ha olyasmi hangzott el hittanórán,
amit jobban szeretnél megérteni…
Ha kérdéseid vannak az életedről és a hivatásodról…
Ha lelkivezető vagy gyóntató atyát keresel…
…gyere, beszéljünk!
Keressük együtt az Urat, aki nevünkön szólít minket!
Carlo atya

Ingrid Sjöstrand: Mamának este nincs ideje
Mamának este nincs ideje a gyerekekre,
és papa, ő is rosszul áll idővel,
és a nővérem,
neki aztán semmi ideje taknyos kölykökre.
A könyvtáros néninek
nincs ideje beszélgetni velem,
mert annyian jönnek könyvért.
csak a részeg, öreg bácsinak
a könyvtár előtt,
annak van ideje beszélgetni a gyerekekkel.
Még jó, hogy a részeg, öreg bácsira
nincs ideje senkinek se.
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Diáktanácsadó
Alvó szegek a jéghideg homokban,
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
(Pilinszky J.: Négysoros)

Kedves Diákok!
Egy újabb rendhagyó tanév után ismét várom régi és új vendégeimet a Diáktanácsadóban. Akkor érdemes felkeresned
engem, ha problémáidat szívesen megosztanád valakivel, aki
•

•
•

nem részese a magánéletednek, de nem is tanárod, hanem ilyen értelemben kívülálló, tehát a felmerült problémák kapcsán pártatlan,
ítélkezés nélkül, empátiával meghallgat,
és segít a problémákkal való megküzdésben akár személyesen, akár azáltal, hogy – a probléma súlyosságától függően – téged olyan szaksegítséghez irányít, ahol az adott
nehézségre valóban megoldás várható.

A pszichés jóllét kamasz- és fiatal felnőtt korban különösen
érzékeny terület. Sok a változás, akár a testi, fizikai változásokra gondolunk, akár a kortárs és családi kapcsolatok átrendeződésére 12-20 éves kor között. És persze ott vannak a mindennapok kihívásai, amelyek az utóbbi időszakban egy világméretű járványhelyzet legkülönbözőbb következményeivel
lettek terhelve. Fontos, hogy ha úgy érzed, elakadtál, vagy ha
tartósan lehangoltság, depresszív hangulat uralkodik el raj-
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tad, esetleg önpusztító gondolataid vannak, vagy egy függőség rabjává váltál, akkor mindenképpen kérj segítséget! Engem megtalálsz
•
•

személyesen az alagsori Diáktanácsadó szobában (alagsor, 31-es szoba),
vagy e-mailben: varga.etele.orsolya@szmg.hu

Fogadási időm:
Hétfő 10-15h
Csütörtök: 9-15h
FONTOS! A beszélgetéseken elhangzottakat diszkréten kezelem.
Vészhelyzet esetén (pl. ha testi épségedet közvetlen veszély
fenyegeti, bántalmazás áldozata lettél, vagy öngyilkossági
késztetésed van) a következőket tedd:
•
•
•

Keresd meg azt a környezetedben lévő felnőttet, akiben
megbízol és mondd el neki a problémádat azonnal!
Bűncselekmény esetén hívd a rendőrséget (a 112-es segélykérő számon)!
Öngyilkossági késztetések, ill. közvetlen trauma esetén
hívd a Kék Vonal Alapítvány névtelenül és ingyen, éjjelnappal hívható telefonszámát: 116-111; kek-vonal.hu
kek-vonal.hu/igy-segitunk/a-116-111-segelyvonalrol/

Természetesen Szülők és Tanárok megkeresését is örömmel
fogadom.
Varga-Etele Orsolya
pszichológus
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NET-Kresz-Etikett
„Állj ki az osztály elé. Jó erősen csukd be a szemed.
Vágj grimaszokat, igazítsd meg a fogszabályzód,
piszkáld az orrod, vakargasd meg a hátsód.
Nyugodtan megteheted, hisz nem látod őket.
Csak nyugodtan – ahogy a neten szoktad.”
Az internet nem jogmentes tér, sőt azonos szabályok vonatkoznak az ottani tevékenységünkre is, mint az offline életünkre…
Ne tégy olyat mással, amit nem szeretnél, ha veled tennének!
Tiszteld minden embertársadat az interneten is, ne zaklasd,
ne kötekedj vele, senkit se tegyél a gúny tárgyává. Egy egyszerű iskolai csúfolódás egy életre tönkretehet valakit, ha erről azonban az internetre is felkerül kép, videó, az még nagyobb kárt okozhat. Ezért:
•

•
•
•

Ne tegyél fel fotót, videót másról anélkül, hogy ezt ő megengedte volna neked – ez jogilag is szankcionálható, már
a te korodban is!
Ha már feltetted, akkor távolítsd el ezeket a felvételeket –
főleg, ha megkér a törlésre. Csökkented a bajt!
Más nevében profilt, felhasználót ne hozz létre – személyiségi jogokat sért nagyon súlyosan.
Ne csúfolj, ne zaklass, ne sértegess másokat az online térben sem!

Ne higgy el mindent! Ha információt keresel, legalább három
különböző oldalon nézz utána!
Online játék/ingyen szoftver: kémprogramok rejthetők el
benne, személyes adat lopás veszélye fenyeget!
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Online vásárlás/ bankolás: CSAK biztonságos környezetben
vezetékes hálózatból (OTTHON)! WIFI lehallgatható, a felhasználó eltéríthető hamis weblapokkal, vagy módosított
URL-el! Adatlopás veszélye állhat fenn!
Az internet nem felejt! Bármi, amit valaha is közzéteszel a világhálón (fényképeket, videókat, bármilyen adatot magadról
vagy másról), többé már nemigen távolítható el. Valahol, valakinél meglesz!
Úgy írj, úgy beszélj, mintha ott ülnének veled szemben! Ott is
ülnek…
Ne hidd, hogy nem vagy
kinyomozató, még ha
névtelenül kommunikálsz
is! Minden nyomon követhető.
Ne oszd meg adataid! Ne
légy naiv! Bárhol, bármikor közzétett adatod és
megnyilvánulásod könynyűszerrel jut el az ismerőseiden kívül bárkihez!
Ahhoz is, akiben nem érdemes megbíznod.
Nem minden ismerős barát! A különféle chatszobákban, fórumokon és blogokon sok ismerősre, „barátra” tehetünk szert.
Azonban nem mindenki az az interneten, akinek mutatja magát. A neten megismert személyekkel mindig légy óvatos!
Védd magad! Ugye nem szeretnénk, ha e-mailjeinket más is
olvasná, vagy valaki idegen lépne be nevünkben valamelyik
közösségi portálra, vagy netes banki tranzakciókat végezne
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helyettünk? A világhálón a különféle alkalmazásokhoz használt jelszavaink olyanok, mint testünk immunrendszere: ezek
védik magánéletünket, adatainkat, biztonságunkat! Ezeket
soha ne áruljuk el senkinek, és ne is rögzítsük mások számára
hozzáférhető helyen. Jelszavaid ne legyenek könnyen kitalálhatóak, például ne legyen a neved és a születési dátumod.
Használj JELMONDATOKAT rövid jelszó helyett! (Kedvenc dalod, „mondókád” idézeted stb.: minél hosszabb annál jobb +
kisbetű-nagybetű-szám.) SOHA ne mentsd el a felhasználónév + jelszó párost, még otthoni gépen sem! Ha egy jelszavad
véletlenül máshol ütötted be, azonnal változtasd meg azt!

Kérj segítséget!
Ha valami rosszat, félelemkeltőt látsz az interneten, vagy az
online térben bántanak, csúfolnak, akkor kérd szüleid, tanáraid segítségét. Mondd el nekik, hogy létezik az
internethotline.hu oldal.

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet)
Én is világot hódítani jöttem,
s magamat meg nem hódíthatom,
csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom és becsaphatom.
Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.
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KÖSZI
KÖzösségi SZolgálat az Iskolában
„A rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása” (2011. CXC. tv. 4§)
De az igazi érettség feltétele az önzetlen segíteni tudás.
A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás; tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben
végezhető.
Iskolánkban a közösségi szolgálatot a 9-11. évfolyamban kell
teljesíteni. A kilencedik évfolyam kezdete: szeptember 1.
Három csoportba sorolható a KÖSZI teljesítés:
•

Az egész éven át tartó, heti rendszerességgel történő
szolgálat
o Kórházlátogatás (jelentkezés Lajos atyánál kedden és
pénteken)
o Liturgikus szolgálatok
 Liturgikus asszisztencia (pl. közös iskolai miséken;
a saját osztály- ill. évfolyammiséken nem)
 Sekrestyési teendők ellátása (jelentkezés Gabi nővérnél)
 Scola (jelentkezés Oberrecht Ádám tanár úrnál)
 Gitáros énekkar (jelentkezés Hegedűs Szabolcs tanár útnál)
 Kórus (jelentkezés Oberrecht Ádám tanár úrnál)
o KeCsap (Jelentkezés Balla Lajos tanát úrnál)
o Délutáni rendezvényszervezés, segítés; takarítás (jelentkezés Gabi nővérnél)
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o Korrepetálás (jelentkezés Gabi nővérnél a szaktanárral való megbeszélés után)
o Ügyelet a „Margit-sziget”-ben (fsz. üveges terem)
•

Tömbösített szolgálat
o Iskolán belül/kívül szervezett szolgálat (pl. gólyatábor, Margit-bál)
o tankönyvosztás
Meghirdetése mindig alkalmi, részleteiről alkalmanként
tájékoztatunk.

•

Egyénileg szervezett szolgálatok, melyeket minden esetben a felelős igazgatóhelyettessel kell egyeztetni előtte.
o A szolgálat megkezdése előtt a tanulótól egy rövid
motivációs levelet kérünk. A szolgálat megkezdéséhez az iskolavezetés előzetes engedélye szükséges.
Utólag nem adunk engedélyt!
o Ha nem az iskola szervezésében zajlik a szolgálat, akkor együttműködési megállapodás szükséges az
adott intézménnyel.
o Az iskola felé a szolgálatot (idejét, helyét, tartamát,
módját) hitelt érdemlőn igazolni kell.
o A diák az élményeit, munkáját napló formájában rögzíti, melyet a szolgálat végeztével, rövid beszámolóval (1-2 oldal) kiegészítve lead az iskolavezetésnek.
o Kérés esetén a diák személyesen is beszámol munkájáról.

Az iskola csak akkor engedélyezi a közösségi szolgálat iskolán
kívüli teljesítését, ha a diák gondoskodik az adminisztratív követelmények teljesítéséről (pl. írásbeli nyilatkozat a fogadó intézmény részéről, arról, hogy tudják fogadni a diákot; a fogadó intézmény részéről a kapcsolattartó neve, elérhetősége;
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szülői hozzájárulás kitöltése, annak aláírt példányának a felelős igazgatóhelyetteshez történő visszajuttatása), illetve a be
kell mutatnia a munkájáról készített reflexiót is.

A közösségi szolgálat elszámolásának módja.
A diák köteles az aktuális tanév tanítási ideje alatt teljesített
szolgálatának dokumentumait leadni az osztályfőnökének a
tanév utolsó tanítási napja előtt legkésőbb 20 naptári nappal.
A nyáron végzett szolgálatokról szóló dokumentumokat pedig a tanév rendjében rögzített szeptemberi határidőig.
A dokumentumok leadásának elmulasztása esetén a tanévben teljesített szolgálat igazolására később már nincs lehetőség.
A közösségi szolgálat eredménye tanév végén kerül rögzítésre a bizonyítványban és a törzslapon.
Vigyázat! A KÖSZI lapot a sikeres érettségiig meg kell őrizni!
Kóczán Gabriella CJ igh.
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KeCsap
Noé leitta magát, Jákob csaló volt, Mózes dadogott, Mirjam
pletykált. Dávid házasságot tört, Ráháb prosti volt, Pál vérszomjas, Péter forrófejű, Máté pedig pénzéhes. Márta aggódott, Tamás kételkedett, Sára türelmetlen volt, Illés depreszsziós. Zákeus kicsi, Ábrahám öreg, Lázár pedig már halott.
Mi sem vagyunk tökéletesek, de tudjuk, hogy Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá.
Ha szeretnél felcsapni lelki kalandornak, köztünk a helyed!

10 éve KeCsap :)

Fodor Ákos
Túlcsorduló haiku: a szépségről
Van, ki gyönyörű
Van, kin észre kell venni.
S van, aki attól szép,
hogy hasonlít egy csúfra,
akit szeretek.
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A legkötelezőbb kötelezők
Sokszor egy jó és egy gyengébb tanuló azonos képességű.
A különbség talán csak ott van, hogy a jótanuló többet olvas,
és jobb az úgynevezett „szövegértése”.
7. évfolyam
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
William Shakespeare: Rómeó és Júlia
8. évfolyam
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
9. évfolyam
Szophoklész: Antigoné
Molière: Tartuffe
William Shakespeare: Hamlet
10.évfolyam
Voltaire: Candide
Puskin: Anyegin
Katona József: Bánk bán
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Jókai Mór: Az arany ember
11.évfolyam
Arany János: Toldi estéje
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Madách Imre: Az ember tragédiája
Honoré de Balzac: Goriot apó
Henrik Ibsen: A vadkacsa
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
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12.évfolyam
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Babits Mihály: Jónás könyve
Móricz Zsigmond: Rokonok
Örkény István: Tóték
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok

Az iskolai könyvtár rendje
A könyvtárossal - Pour Andrea - személyesen, vonalas telefonon vagy e-mailen teremtsünk kapcsolatot.
tel.: (+36-1-) 381-0904/122
email: pour.andrea@szmg.hu
Nyitvatartás
hétfőtől – péntekig:
a 3. 4. és 5. óra utáni szünetek, illetve: 14:00-15:30
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Mert mitől is tankönyv a tankönyv?
Valójában minden értékes könyv tankönyv. Salinger Zabhegyezője, Graham Green Monsignor Quijote-a, vagy az Anna
Karenina.
Még szerencse, hogy nem nyilvánították őket tankönyvvé.
Mert mitől is tankönyv a tankönyv?
Nem erőszakos, és csak annyit enged a képzeletnek, amenynyit az be tud fogadni. Enged együttélni magával, és hagy tovagondolkodni. Észrevehetetlenül tanít és kíváncsin várjuk a
következő sorait. Néha ezer oldal csak egyetlen gondolattá
válik bennünk, mely mögött mégis ezer oldal áll. Néha egy oldalában rálelünk arra, mit sok-sok éve kerestünk.
Szeressük a könyveket!

Körkérdés tanároknak
Ami segített túlélni a karantént…
Alfonza nővér
A remény, hogy elmúlik a bezártság időszaka. Több olvasás, egy-egy jó tanulságos film megnézése, online kapcsolattartás kedves ismerősökkel.
Ávár Barbara
A rendszeres napirend és a nagy séták a férjemmel.
Bajcsi Gizella
Nekem főleg az imák, a pozitív gondolkodás és a rugalmasság, az új helyzetekhez való alkalmazkodás segítettek
túlélni a karantént. Lényeges volt a külvilággal és a szeretteimmel való kapcsolattartás és kommunikáció, ami eleinte csak a virtuális térben, később szabadtéri személyes
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találkozások, túrázások és beszélgetések formájában valósult meg.
Carlo Fumagalli
A karantén alatt több időm volt az imára; azt kértem - és
kérem - az Úrtól: mutassa meg az Ő akaratát ebben a nehéz helyzetben; segítse az emberek megtérését és - ha ez
az Ő akarata - szüntesse meg a járványt.
Kerestem a lehetőségeket arra, hogy személyesen találkozzam az emberekkel. Kis fantázia kellett, de sok jó,
„maszkos, távolságtartó és steril” beszélgetés alakult ki!
Csontos Attila
Szerencsére nekem idén csak márciusban kezdődött a
„karantén”, mert voltak nyolcadikos óráim az iskolában.
De ami tavaly is, most márciustól is segített: az erdő. A hegyek. Olyan helyen lakom, ahonnan 25 perc alatt gyalog
a természetben tudok lenni. Aztán ott kinyílik a világ.
Csutka Éva
Reggelente tornával kezdtem a napot, mert a szakma kötelez!  Rájöttem, hogy nem kell ahhoz kimozdulni, hogy
hangversenyen, színházban, moziban vagy kiállításon legyek. Az igazi túlélést a Ti pozitív visszajelzéseitek adták!
Ja, és az, hogy egyszer mindennek vége!
Dr. Dósa Márta
Nem volt nehéz dolgom, mert a hozzám közelállókkal
napi kapcsolatban voltam, amúgy pedig szeretek otthon
lenni. Születésem óta ebben a házban lakom, ennek a
kertnek a látványa, illata vesz körül, ha kilépek a teraszra.
Ilyen környezetben mindig akad tennivaló is… és ahogy
Voltaire is mondja: „a munka távol tart tőlünk három nagy
szerencsétlenséget: az unalmat, a bűnt és a nélkülözést.”
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Harsányi Éva
Az biztos, hogy szinte egyik pillanatról a másikra új életvezetést kellett kialakítani. Ehhez nem kevés kreativitásra
volt szükség. Sokat segített ebben, hogy igyekeztem minél többet mozogni, pl. sétálni szabad levegőn, kialakítani egy új napirendet, és ahhoz tartani magam. Ezen kívül a hozzám közel álló emberekkel, barátokkal való kapcsolattartás.
Hegedűs Szabolcs
A ZENE!! Persze ez nem csak a karantént segíti túlélni...!!
A karanténban csak az derült ki, hogy 1 óra zongora gyakorlás ahhoz is kevés, hogy az önbizalmam elmenjen...!!!
Holczmann-né dr. Fehér Ildikó
Az egyik legszebb és legtisztább levegőjű településen,
Budakeszin lakom családommal. A délelőttök mozgásszegény órái után kihasználtam a lehetőséget sétára, kocogásra, jobb időben biciklizésre. Végre eleget lehettem a
gyerekeimmel, figyeltem tanulásukat, tudtam segíteni,
mikor kellett. Nagyon összeszoktunk, néha idegeskedtünk a határidők miatt, de vasárnaponként együtt vettünk részt az online misén a nappaliban. Besegítettünk a
helyi zeneiskolának, és online családi koncertet szerveztünk, melyen sok helyi család szerepelt. A narrátor én voltam. Sikerült is a legfontosabb célunk: a család összefogása, az otthon melegének igazi megtapasztalása.
Holicsné Csejk Gabriella
Csak a remény, hogy lesz ez még jobb is, meg a közhely,
hogy minden véget ér egyszer. Felváltva, cserélgetve. Segített, hogy családom van, hogy aktivitás alapján még fiatal vagyok. Ha mégis elzsibbadt a lelkem, megsegített a
sport. Bevallom, hangulatomat leginkább a tanítványokkal való virtuális találkozás építette, s csak néha rombolta.
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Horváth István
A karanténban igazán az zavart, hogy összemosódott a
munkám a magánéletemmel. Sosem gondoltam volna,
hogy egyszer majd a RENDSZERESSÉG segít a túlélésben.
Általában listát készítettem a másnapi teendőkről, s amit
elvégeztem, kipipáltam. Ha elfogytak a pipák, felszabadultan fordulhattam magánéletem felé.
Jávor Gellért
Számomra a sportolás, azon belül is elsősorban a futás,
ami segített, ugyanis számos jótékony hatása volt: átmozgatott a sok ülőmunka mellett, futás közben kikapcsolódhattam, s a téli futás elkötelezettséget és kitartást is kíván,
hogy az ember a hidegben is képes legyen a szabadban
sportolni.
Kaszásné Katona Györgyike
A szeretet, a kötelesség- és a felelősségtudat.
Keményné Orbán Krisztina
„Túllátni a határainkon” címmel néztük meg osztályommal az Eucharisztikus Kongresszusra készített videót. Valóban, a megpróbáltatások hozzásegítettek, hogy más
szemszögből nézzem az életet, keressem a lelki elmélyülést, meglássam a környezetemben levő szükséget és családom körében az apró örömöket.
Kinga nővér
A reménnyel, hittel teli előadások, tanúságtételek, szentmisék, közös ima, jó zenék, gyaloglás a természetben, a
Duna-parton, találkozások, amikor tudtunk nevetni is.
Kóczán Gabriella
Imaélet rendszeressége és komolyan vétele; Napirend kialakítása és annak betartása – ne folyjon ki az idő a kezeim
közül; Annak tudatosítása: ha más körülmények között is,
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de van értelmes feladatom; ezek teljesítésében is az állandó jobbra való törekvés (magis); Kapcsolattartás rendtársakkal, kollégákkal, barátokkal – régebbi kapcsolatok is
ismét élőbbé váltak (telefon, meet, skype stb.); Rendszeres séta, levegőnlét.
Kornyilovné Dr. Máté Anita
Az interneten felfedezett, jobbnál-jobb, tanításhoz felhasználható oldalak és programok által nyújtott lehetőségek, a humor és a hit.
Kovács Eszter
Mivel alapból nagyon nehezen viselem a bezártságot, ezért
igyekeztem olyan dolgokat csinálni, amik lekötik a figyelmemet, hasznosak és fejlesztőleg hatnak rám. Elvégeztem
két online kommunikációs tréninget, új recepteket próbáltam ki, sportoltam, és végre elkezdtem angolul tanulni.
Lobmayer András
A bezártság elviselésében segített, hogy feleségemmel
közösen tettünk nagy sétákat, ha volt reggel egy szabad
óránk, akkor együtt tornáztunk Youtube-os videókra és
hétvégente gyakrabban kirándultunk. Fejlődtem az online oktatás által, megismertem oktató anyagokat, amelyek a diákoknak is tetszettek.
Murányi Ilona
Pontos időbeosztás; telefonos kapcsolattartás; bevásárló
utak (ha lehetséges volt); pihenés pl. ebédidőben (ami élő
tanítás idején lehetetlen luxus); várólistás könyvek elolvasása; tévénézés; a Bonum és Apostol tévék vallási műsorainak felfedezése.
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Nagyné Margitán Gabriella
Számomra a családom segített elviselni a karantént. A
család adott bizalmat, hogy egymásba kapaszkodhassunk, vigaszt, ha valamelyikünk elszomorodott, reményt,
hogy együtt sikerülni fog, és – a nehézségek ellenére –
örömet is, hogy még többet lehetünk együtt.
Oberrecht Ádám
Az a tudat, hogy előbb-utóbb biztosan enyhülni fog a vírushelyzet. Pont a világjárvány előtt költöztünk városi lakásból kertes csalási házba, ez különösen a gyerekek itthonléte és mozgásigénye miatt volt nagy segítség. A
templomzár idején is el tudtam menni szentmisére az
egyházzenei szolgálat révén.
Pákh György
Folytathattam hivatásom gyakorlását: taníthattam. A tanári feladat, amikor „a tanár házhoz megy” átalakította a
napirendet, mert több időt töltöttem a tanításra való felkészüléssel és a diákmunkák elemzésével. A bezártságban sokat segített a tanítási nap imádságos kerete, hogy
van hová kapaszkodnom.
Paréj-Farkas Katalin
Ami valóban segíthet/olykor segített is az az önfegyelem
és a napirend. Egész egyszerűen a rend. Legyen ez napirend, vagy rend a szobában a tárgyak között, vagy rend a
számítógép asztalán. Ha nincs rend akkor, akkor minden
elúszik. És néha valóban a legnehezebb munka a rendet
megtartani… … de azért sikerül.
Pável Rita Dr.
1. A Jóistenbe vetett hit, a „legyen meg a Te akaratod” elfogadása, az ima.
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2. A családomban megélt szeretet, hogy JÓ volt szeretteimmel együtt lenni.
3. Az embertársaimba (s így a diákokba) vetett bizalom.
4. Mindennap tegyem meg a tőlem telhető legtöbbet, az
épp elegendő a tiszta lelkiismerethez.
Rébay Lajos
Hálás voltam, hogy az év nagy részében nem kellett áttérnem a teljesen online oktatásra és bejárhattam dolgozni
a 7-es és a 8-as csoportjaimhoz. Szükségem van a személyes kapcsolatfelvételre illetve nehezen viselem fizikailag
a számítógép előtt ülést. Bár a mindenre kiterjedő dolgozatok elmaradása miatt nem volt olyan hatékony a digitális oktatás, minden csoportommal jól tudtam dolgozni. Az
órai kamerahasználat nagy mértékben segítette a diákok
hatékony órai részvételét és a közös munkát.
Reichardtné Szabó Marietta
A karantén, a bezártság túlélésének egyik alappillére volt a
megfelelő időbeosztás és a jól kialakított és betartott napirend. Ezen kívül sokat segített a családtagok közötti munkamegosztás, és az, hogy mindenkinek legyen saját tere és
ideje, ahol és amikor a feladatait nyugodtan elvégezheti.
Seidler Gizella
Nehéz volt a riasztó mindennapok mellett a jó dolgokra
koncentrálni, de nem volt lehetetlen feladat! Észre kellett
venni, hogy rengeteg szépség és apró öröm vesz minket
körül, amit az átlagos napokon nem biztos, hogy észreveszünk. Sokat segített az osztályommal való napi jó kapcsolat és a várakozás, hogy mielőbb újra találkozhatunk.
Simonfai Teodóra
A felhők mögött mindig ott a fény. Minden rossz (és jó is)
elmúlik.
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Sipossné Szabó Ildikó
A rendszeresség, a mindennapos séta a családommal, az
esti olvasás, beszélgetés, a torna és az, hogy mindig számíthattam a körülöttem lévőkre.

Solnay Márta
A kétségekkel teli második karantén-időszakban számomra a túlélést a munka jelentette, amiért érdemes volt
minden nap felkelni. A diákokkal, diákokért végzett tanári
munka jelentette azt a reményt, hogy van holnap, van értelmes cél, amiért érdemes küzdeni.
Somogyi Mihály
A tanév első felében a kertészkedés. A hosszú, számítógép előtt töltött órák után jó volt kimenni tenni-venni a
kertbe. A tanév második felében - amikor tényleg a „túlélésemről” volt szó – a család, a barátok, a kollégák és a
diákok szeretete és imái.
Szabóné Fenyvesi Katalin
A karantén lelket tönkre tevő elszigeteltségét az oly sokat
kárhoztatott ”kütyük” online alkalmazásai segítettek túlélni. A rokonokkal, ismerősökkel, kollégákkal így beszélgettük, tartottuk a kapcsolatot. Nem is tudom elképzelni,
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hogy a Skype, Viber, email – és Google ClassRoom – használata nélkül mi lett volna velünk!
Szegedi Katalin
Köddé vált a munka- és énidő: séta, kirándulás, rejtvényfejtés, tervezgetés. Az erősödő bezártság érzését „gyógyította” a takarítás, pakolás, ruhatár szortírozás, kertészkedés, egy csésze kávé. Az elhalogatott feladatok elvégzésével két legyet is ütöttem egy csapásra: kipipáltam, s feltöltődtem.
Szentgáli Zsolt Dr.
Legfőképpen a család, hiszen továbbra is megmaradtunk
egymásnak. Az órarend meghatározta a nap keretét. Minden nap kimozdultam (bevásárlás, séta a parkban). Rendszeresen látogattuk a nagyszülőket. Esti közös ima és lehetőség szerint olvasás.
Szücs Anikó
A távoktatásra vonatkozó iskolai szabályok megjelenése
segítséget jelentett, jól összefogta, rendszerezte számomra a tennivalókat. Az otthonlét miatt több idő maradt az elvégzendő feladatokra. A „napi ima” erőt adott
ahhoz, hogy lelkiismeretem szerint elvégezzem a feladataimat.
Tanai Róbert
„Hamarosan itt a hétvége, lehet újra pihenni.” – gondoltam gyakran. De ez az időszak sem a pihenésről szólt, sőt:
habár sok tapasztalatot szereztünk az előző tanév hasonló időszakában, a hosszabb idő miatt talán még nagyobb volt a felelősségünk. Ami mindig segít nekem: néhány óra a természetben…
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Urbán Diana
Idén szinte minden órámat megtartottam online, így állandó kapcsolatban voltam a diákokkal, ez sokkal közelebb áll az „igazi” tanításhoz, mint a tananyagok készítése.
Emellett – ha nem volt nagyon rossz idő – délután sétáltam vagy bicikliztem, így az elmúlt másfél évben sokkal
jobban megismertem a környékemet, mint az előző évtizedekben.
Urbányiné Farkas Dóra
Annak elfogadása, hogy - miközben betartom az előírásokat - az életem - halálom felől nem én rendelkezem. Az
apró szépségek, örömök állandó, tudatos keresése, hálaadás mindenért (pl. egy mára kinyílt szép virág). Az, hogy
dolgozhattam és mindennap találkozhattam tanítványaimmal – még ha csak online is.
Vámosi Judit
Barátaimmal, kedves kollégáimmal gyakran beszéltem telefonon, tartottuk egymásban a lelket. Nagyon sokat sétáltam. Tavasszal a hóvirágba borult Alcsúti Arborétum és
a kertünk tulipánjainak látványa is életmentőnek bizonyult. A zenehallgatás felpörgetett, a puzzle-ok kirakása
megnyugtatott.
Varga-Etele Orsolya
Reggeli kávézás a teraszon, emberi kapcsolatok életben
tartása, napirend, rendszeres séta a szabadban, mozgás,
jó filmek/könyvek és a legfontosabb: ha felkeltél, valóban
kelj ki az ágyból, öltözz át nappali ruhába és tedd rendbe
magad!



Veszelovszki Balázs
A kezdeti nehézségek után megváltozott a napirend: az
iskolai teendőkön túl olvasás és új ismeretek szerzése, a
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családtagokkal töltött minőségi idő, szabadidős séta,
mind azok közé tartoznak, amelyekre korábban nem jutott elég idő. Lelassult az élet, volt idő a reggeli kávé elkortyolgatására is!
Vízhányó Zsolt
„Forma dat esse rei” – „A forma adja a dolog létét.” Rend
a lelke mindennek. Egyébként szétesünk. Hiszem, tudom,
tapasztalom, átélem. Sajnos néhány hónap elteltével láttam szétesett kis világokat. Fájdalmas példák, de megerősítettek. Igen, gondolják, lehet, hogy egy hajótörés után
más a matróz és kapitány élete – de ez azért még nem az
volt…

Fodor Ákos: Szabadság
a legdrágábbat, a legkedvesebbet,
az egyetlent, mi valóban Egyetlen,
indulás előtt léggömböd kosarában
találod. És mindig, hajszálpontosan ennyi, sőt: ez
a túlsúly
Választhatsz:
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Túrák – kirándulások
Általában (mindent nylonban):
Öltözet: szájmaszk, bőrönd; meleg ruha (pulóver, melegítő
alsó), minden napra tiszta alsó és zokni, kétnaponta póló,
short, hosszú ujjú póló, hosszúnadrág, fürdőruha, bakancs,
váltás cipő (ha feltöri, legyen mit felvenni), sapka (éjszakára
jól jön), esőkabát.
Tárca: pénz, diákigazolvány, TAJ másolat, anyakönyvi kivonat,
védettséget igazoló kártya
Pipere: törülköző, szappan, fogmosó, fésű, körömvágó, dezodor
Szállás: hálózsák, polifoam matrac, pizsama, alvópárna, zseblámpa/fejlámpa, füldugó
Eü: COVID19 gyorsteszt, kézfertőtlenítő gél, saját gyógyszer,
naptej, napszemüveg, napsapka, ragtapasz (vízhólyagra), papír zsebkendő, szúnyogriasztó, WC papír
Konyha: kulacs, csajka, kanál, bicska, fülesbögre, konzervnyitó
Műszaki: ruhaszárító kötél, csipeszek, tű, cérna, biztosítótű,
öngyújtó, fényképezőgép + tartozékai, szennyeszsák,
bluetooth hangszóró, dohánytermékek
Navigálás: tájoló, vagy mobil applikáció (pl. humap), térkép
Szellemi: felolvasható könyv, saját könyv
Élelem: első napra hideg élelem; amit a közösbe vállaltál, rágcsálni való, alkohol, koffeines energiaital
Közösen: kötszer, kullancscsipesz, legfontosabb gyógyszerek,
sátrak, főzőedény, fakanál, merőkanál, kenő- és kenyérvágó
kés, tűzgyújtó. Só, paprika, olaj, hagyma, tea, cukor, citromlé
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Kiegészítés kerékpártúrára:
Jármű: a KRESZ előírásainak megfelelő kerékpár, csomagtartó, sárhányó, csomagtartóra szerelhető oldaltáska, kerékpárlakat, 2 db gumipók (kb. 60 cm), kerékpáros kulacs,
pumpa, tartalék pótbelső
Öltözet: kerékpáros bukósisak, láthatósági mellény, kerékpáros poncsó, napszemüveg (muslicák ellen is jó), málhazsák
Közösen: szerszámok, gumijavító készlet

Kiegészítés vízitúrára
Vízhatlan cipő, vagy olyan szandál, aminek nem árt a víz, térdig érő short, naptej (50), ülőpárna, vízhatlan zsák
(Decathlon)
Lobmayer András
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Bérmálás
„Az ítélet: Öröklét.
Hetven-nyolcvan évre felfüggesztve.”
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy
Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban. A
szentség vételére elsősorban a saját plébániaközösségben
kerül sor.
Iskolánk a 11-12. évfolyamos diákok részére szervez lehetőséget a külön felkészülésre. A felkészítő alkalmak függetlenek a
tantervbe beiktatott hittanóráktól, időpontjait minden tanévben külön határozzuk meg, a jelentkezők számától és órarendjétől függően. A felkészítő alkalmakon való részvétel a
szentséghez járulás feltétele.
Jelentkezés a hittan tanároknál, illetve a felkészítést koordinálónál két lépésben történik. Első lépésben a szándék jelzése
– szülői hozzájárulással. A második lépés a bérmaszülő adatait is tartalmazó jelentkezési lap leadása – a határidők betartásával.
A bérmálás a ciszterci Szent Imre plébánián történik, az általuk megjelölt időpontban. A pontos dátum a főpásztorral történő egyeztetés után kerül kihirdetésre.
Oravecz Imre: Harmadik koan (in A Hopik könyve)
Zihi-Dus-Jhini hegye 7100 láb magas,
télen hó fedi,
nyáron elolvad a hó,
és a csúcsig járhatóvá válik az ösvény,
de a csúcsnál nyáron sem jutsz magasabbra.
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A Szentmise
ministrálás és liturgikus magatartás
A Szent Margit Gimnázium szerzetesi fenntartású katolikus iskola, ezért a hit gyakorlása is az iskola lelkiségének lényeges
elme. Ez valósul meg az osztálymisékkel, közös szentmisékkel, lelkinapokkal, keresztutakkal is.

A szentmise csúcs és forrás
A szentmise felépítésével kapcsolatban érdemes megnézni a
misevlogot. Fábry Kornél atya magyarázza a mise egyes részeit, pl. Hogyan épül fel a szentmise és miért pont így:
https://www.youtube.com/watch?v=Fm50nfacS8w

A szentmise két fő része:
Igeliturgia és áldozat liturgiája
Az igeliturgia fő helyszíne az ambó, a felolvasóállvány. Ekkor
a felolvasók végeznek fontos szolgálatot érthető, hangos,
szép felolvasásukkal. A ministránsok ez alatt a celebráló pappal együtt állnak fel illetve ülnek le. A Szentírás és Jézus szavai
iránti tiszteletünket fejezi ki az, hogy az evangéliumot állva,
figyelmesen hallgatjuk. Az alleluja, illetve az evangélium
előtti vers már ennek része.
Az áldozat liturgiája az egyetemes könyörgések után kezdődik, amikor a pap az ambótól az oltárhoz megy. A ministránsok feladata ekkor az áldozati adományok (ostya, kehely, bor
és víz) oltárhoz vitele, ill. a kézmosás szertartásában van szerepük. A csúcs az átváltoztatás. A jelenések Könyvéből vett
Szent vagy, szent vagy imádságra az asszisztencia letérdel, a
hívek felállnak helyükön. Az átváltoztatás megkezdése előtt
közvetlenül („legyen ez számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus
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teste és vére”) a ministráns egyet csenget az oltárcsengővel,
ezzel is felhívva a figyelmet, hogy most fontos dolog kezdődik. Az Úrfelmutatáskor 3 csengőszó hallatszik.
Az áldozás szertartása az Isten Báránya imádsággal kezdődik,
ekkor a ministránsok letérdelnek, a hívek állnak. A pap áldozása után 1 csengőszó hívja fel a hívek figyelmét, hogy most
ők is magukhoz vehetik Krisztus testét.
Az áldozás után az oltárról lekerülnek az áldozat liturgiájának
eszközei, miután a pap purifikált. Ehhez a ministráns a vizet
önt a kehelybe. Majd felállva fogadjuk a szentmise
záróáldását.
Ha pl. járványveszély, betegség stb. miatt nem tudunk
résztvenni szentmisén, hanem csak online (vagy rádiót hallgatva, televíziót nézve), akkor lehetőség szerint szintén öltözzünk fel szépen, kapcsoljunk ki minden olyan eszközt, ami zavarna (pl. telefon), és válaszoljunk megfelelően, végezzük a
megfelelő liturgikus mozgást, s ha tudunk, kapcsolódjunk be
az éneklésbe.
A misevlogon erre vonatkozóan is megtekinthetjük Fábry
Kornél atya útmutatását – „Hogyan vegyünk részt online
szentmisén”:
https://www.youtube.com/watch?v=6cgmFF3wyXA
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A Rend a megváltás szolgálatában
Szerzeteskongregációnkat (Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek) Eppinger Erzsébet, szerzetesi nevén Mária Alfonza
anya alapította 1849-ben Niederbronnban, a gyógyforrásairól ismert elzászi városkában, Strasbourg közelében. Isten választotta ki az alapítás feladatára, és élete körülményei által
fel is készítette rá.
A szerény anyagi körülmények között élő, becsületes, mélyen
vallásos, gazdálkodó szülők házát imádságos légkör töltötte
be. Téli estéken édesapja a szentek életéből olvasott fel. Szent
Terézia élete hallatán Erzsébet elhatározta, hogy ő is szent
lesz, bármibe kerül is.
Erzsébet szerette elkísérni édesanyját, amikor a földekre
ment. Amint elmentek az útszéli kereszt mellett, megdöbbenve látta Jézus kezében a durva szöget. Édesanyja mondta,
hogy ez a bűnök miatt történt, elhatározta, hogy sohasem
akarja megbántani Jézust, és imádkozik, hogy mások se bántsák.
A család a legnagyobb munka idején is imával kezdte a napot.
Keményen dolgoztak, hogy 11 gyermeküknek megkeressék a
mindennapi kenyeret. A rászoruló szegényeket is jó szívvel
segítették. Erzsébet is megtanult áldozatot hozni és lelkiismeretesen dolgozni. Hitoktatója rávezette, hogy az engedelmesség és a készséges munka tetszik a jó Istennek, és az ima szellemét munka közben is meg lehet őrizni.
Erzsébet sokat betegeskedett. Háromszor volt éveken át
fekvő beteg. Eközben Isten rendkívüli kegyelmekkel ajándékozta meg, amelyek elmélyítették szeretetét és bensőséges
kapcsolatát az Úr Jézussal. Közben megtapasztalta, hogy a
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magukra maradt betegek mennyire rászorulnak mások segítségére és megértő szeretetére.
Négyéves betegség után belső sugallatra megalapította az Isteni Megváltó Nővéreinek Kongregációját szegény betegek
ápolására otthonukban és más rászorulók támogatására.
Ligouri Szent Alfonznak, a szegények atyjának tiszteletére a
Mária Alfonza nevet vette fel. Első követői leánykori barátnői
voltak, akikkel sokat imádkozott együtt, és látogatta az egyházközség betegeit.
A kezdet igen sok nehézséggel járt, de embertársaik testi-lelki
javáért vállaltak minden áldozatot. Rendületlenül bíztak az Isteni Gondviselésben. Jézus bátorította: „Ez az én művem” – és
Ő gondoskodott is mindenről. 1866-ban, tehát 17 évvel az
alapítás után, már 700 nővér működött 83 házban, 15 egyházmegyében.
Nagy öröm és ajándék Kongregációnk számára, hogy Mária
Alfonza Anyát 2018. szeptember 9-én boldoggá avatták. Hiszszük, hogy közbenjár mindannyiunkért. Sok áldozatkész szerzetesnővérre és sok buzgó világi munkatársra van szükségünk, akik Alfonza anya szellemében segíteni akarják embertársaikat, megtalálni az utat Megváltó Jézusunkhoz és az örök
élet boldogságához.

A magyar tartomány
www.megvaltosnoverek.hu
Sopronba Simor János győri püspök meghívására jött az első
négy niederbronni nővér Bécsből. Árva gyermekek gondozása volt a feladatuk, majd házi betegápolást és szegénygondozást is végeztek. A nővérek példája hamar követőkre talált.
Az újonc-nők kiképzése azonban nagy nehézségekbe ütközött: Niederbronn nagyon messze volt, az utazás nagyon
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hosszú és költséges. Hogy új tagokat lehessen felvenni, Simor
János, ekkor már esztergomi érsek, önállóvá tette a soproni
házat 1867. június 13-án kelt dekrétumával, és megbízta a főnöknőt noviciátus felállításával.
Az új Magyar Kongregáció gyorsan fejlődött. Sok fiatal leány
követte Isten hívó szavát. Egymás után vállalták a betegápolást kórházakban és klinikákon, s nyíltak meg az óvodák, elemi
és középiskolák, internátusok és kollégiumok.

Az első világháború után, a trianoni új államhatárok következtében sok intézményünk Ausztriához, illetve Csehszlovákiához került. Ezek 1924-ben önálló tartományokká lettek.
1948 nyarán iskoláinkat államosították, 1950-ben internálták,
vagy eltávolították a nővéreket, és elvették házaikat. A
szétszóratás közel 1200 nővért érintett.
Az 1989-es rendszerváltással az Isteni Gondviselés megadta
az újrakezdés lehetőségét. Újra végzünk betegápolást az
idősotthonunkban,
•

nővéreink folytatják a hitoktatást, és az egyházközségi
munkát,
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•
•

•

három csoportos óvodánkban nevelésünkkel Isten felé
irányítjuk a kisgyermekek lelkét,
visszakaptuk a Szent Margit Gimnáziumot, ahol közel a
830 diákot neveléssel és oktatással készítjük fel a Nagy
Életre,
két kollégiumunkban adunk otthont és lelki támaszt főiskolásoknak és egyetemistáknak.

Budai Margitosok Baráti Köre
Iskolánk épületében van a Budai Margitosok Baráti Körének
központja. Az öregdiákjainkat magába tömörítő diákszövetség szellemi és erkölcsi hátteret nyújt, és anyagilag is támogatja volt iskoláját, amit nagyon köszönünk.
A múlt tanévben más sok fiatal Margitos diák is csatlakozott a
baráti körhöz. Készülj arra, hogy te is csatlakozz majd!
Elnöke: Dr. Gidófalvy Dénes.

A Szent Margit Gimnázium története
Az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend első nővérei 1868ban telepednek le Sopronban. Steinmayr Maria Stanislaa
anya 1920-ban alapítja meg a rend első középiskoláját a fővárosban. A gimnázium ideiglenesen a Fehérvári út és Váli utca
sarkán lévő Fővárosi Polgári Leányiskolában nyílik meg 3 tanteremmel, amiből egy osztályterem, egy tanári és egy igazgatói szoba. Az első osztályba 37 nyilvános és 2 magántanulót
vettek fel. A nővérek a máshol levő rendházból járnak az iskolába tanítani.
Mivel a rend igyekszik saját épületben elhelyezni a gimnáziumot, 1929-ben megindulnak a tárgyalások az új épületről.
1931-ben Gombos M. Gabriella nővérnek sikerül a telket
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megszerezni, és megindulhat az építkezés Fábián Gáspár műépítész tervei alapján. 1932-ben költöznek át az új épületbe.
Ebben az épületben egy szerzetesház, a tanítóképző és a gimnázium kap helyet. 1948-ban államosítják a Szent Margit Gimnáziumot, és XI. ker. Szent Margit Leánygimnázium lett.
1950-ben deportálják a nővéreket az épületből.
1951-ben az Agráregyetem költözik az épületbe.
Ezután a Martos Flóra Gimnázium, a Szlovák Gimnázium, végül a Kaffka Margit Gimnázium működik az épületben.
1996. augusztus elsején visszakapja a rend az épületet. Ekkor
indul újra a Szent Margit Gimnázium.
2020 augusztusára elkészült az új tornacsarnok is.

Árpád-házi Szent Margit
Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz
Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével betörtek az országba. Béla király megkísérelte föltartóztatni
őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. Amikor Margit hároméves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben.
Tízéves volt, amikor a Nyulak szigetére került, ahol királyi apja
kolostort emelt számára. Alázatos, szerény és önmegtagadó
életet élt, és önön szenvedéseit ajánlotta fel hazájáért.
1261-ben, 19 évesen tette le ünnepélyes fogadalmát. Igyekezett édesapja, Béla király és István herceg között dúló családi
viszályban közvetíteni. Sikerült is a békét helyreállítania. 29
évesen halt meg. Halála után sokan keresték föl a sírját, enyhülést és gyógyulást keresve. Szentté avatása sokáig késett,
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csak 1943-ban történt meg, bár a magyar nép már régóta
szentként tisztelte.
Tanulhatunk tőle ma is, szociális segítségre való készséget,
részvétet a szenvedők iránt, tiszteletet embertársaink iránt,
türelmet és megbocsátást.

Oravecz Imre: Vikvaja gondolata (in A Hopik könyve)
Vikvajának, Palaomauki idősebb bátyjának
az a gondolata támadt,
hogy meg kell változtatni a kígyó-táncot,
ahol a táncosok jobbra fordulnak,
ott forduljanak balra,
ahol négyet lépnek,
ott lépjenek ötöt,
és így tovább,
Vikvaja nem tud szabadulni a gondolattól,
éjjel-nappal az jár a fejében,
Vikvaja nem szabad többé
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Imák
Reggeli ima
Uram, Istenem!
Tiéd az éjszaka, és tiéd a nappal;
kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,
a Világosság fia!
Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is.
Légy mindig jó hozzám,
és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem!
Óvj meg a bűntől a mai napon,
tölts el a te Lelkeddel!
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,
és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

Reggeli ima
Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.
Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava;
szemünket védőn óvja meg: a hívságot ne lássa meg!
Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség;
a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hősi fék,
hogy majd a Nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete.
Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át! Ámen.
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Napének
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő Mennyekben,
Bércen innen, s túl igazak ajka hirdessen,
Testvérünk a Nap tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennen.
Áldjon fenn a Hold, halovány arcú húgocskánk,
S mind a csillagfény - csupa hunyorgó mécsesláng,
Derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk.
Áldjon lenn a víz, csupaszív nénénk, hasznos, szép,
Áldjon tűz öcsénk, ködöt és árnyat oszlat szét,
Áldjon földanyánk, elibénk tárva garmada bőségét.
Áldjon a szelíd, aki megenged társának,
Békén tűr, ha kell, s a betegágyon hálát ad,
Ékes koronát jutalomképpen érette méltán kap.
Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk,
Karja fölsegít, amikor hozzád megtérünk.
Téged, Fennvaló, gyermeki szívvel, ámulva dicsérünk!
Ámen.

Oltalmad alá futunk...
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!
Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk!
Engeszteld értünk Fiadat,
ajánlj minket Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Amen.
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Tanítás előtti ima
Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által!
Ámen.

Tanítás utáni ima
Urunk, Jézus Krisztus,
te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled.
Áldd meg Egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán hozzád vezessenek,
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit veled és általad dicsérünk
most és mindörökké!
Ámen.
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Esti ima
Világteremtő Hatalom,
Te vontad ki a föld színét
a zúgó tengerár alól,
s így meg nem rendül soha már.
Sarjat fakaszt, sok jó növényt
és viruló virágokat,
gyümölcsöt hoz bőségesen,
jóízű táplálékot ad.
Tisztítsa égi kegyelem
kiégett lelkünk sok sebét,
hogy tetteit könny mossa meg
s törjön le átkos szenvedélyt.
Parancsaidhoz hű legyen,
a rosszban része ne legyen,
csak jóban lelje örömét
s ne lássa halál erejét.
Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött Fia,
és Szentlélek, Vigasztalónk,
egyetlen úr! Örök király. Ámen.

Fodor Ákos: AXIÓMA
ahol, akárhol,
akárki imádkozik,
az a hely: templom
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Esti ima
Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Ámen.

Lelkiismeretvizsgálat
Hálát adok az Úristennek mindazért a jóért, örömért, amiben
a nap folyamán részem volt.
Bocsánatot kérek, ha hibát, bűnt követtem el gondolattal,
szóval, cselekedettel vagy mulasztással.

Záró imádság
Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. Köszönetet
mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: köszönöm a
szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat.
Kérlek, add, hogy úgy tudjam őket elfogadni és szeretni, ahogyan te szeretsz engem: feltétel nélkül.
Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak,
és add nekem Szentlelked erejét, hogy a holnapi napot még
inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni: Jézus útján járva,
mindenütt jót cselekedve! Ámen.
71

Az önismeret útján
Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelűl
ezért-azért; egyszóval mindenért.
Valójában két szó, mit ismerek,
bűn és imádság két szavát.
Az egyik hozzámtartozik.
A másik elhelyezhetetlen.”
(Pilinszky J.: Az ember itt)
Isten és én
Milyen kapcsolatban vagyok vele?
Imaéletem
Isten és én v. Én és isten
Többiek és én
Mit táplálok a szívemben irántuk?
Jó társuk vagyok-e?
Szükségükben helyt állok-e?
Többiek és én v. Én és mások
Önmagam iránti felelősségem
Törődöm-e a lelkemmel?
Törődöm-e szellemi adottságaimmal?
Vigyázok-e a testemre?
Jövőbe tekintésem, jófeltételem.
Van, amit másképp kellene tennem?
Ha elbukom, próbálok-e fölállni?
Ha elesem, elfogadom-e a segítséget?
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Keresztút
Először az állomás nevét mondjuk.
Ezután térdhajtás közben mondjuk:
Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Utána elmélkedés
Végül a befejezés:
Könyörülj rajtunk Urunk!
Könyörülj rajtunk!

I.

állomás:

Pilátus halálra ítéli Jézust

II.

állomás:

Jézus magára veszi a keresztet

III.

állomás:

Jézus először roskad le a kereszt alatt

IV.

állomás:

Jézus találkozik szentséges Anyjával

V.

állomás:

Cirenei Simon segít az Úrnak

VI.

állomás:

Veronika letörli Jézus arcát

VII. állomás:

Jézus másodszor roskad össze a kereszt alatt

VIII. állomás:

Jézus vigasztalja Jeruzsálem leányait

IX.

állomás:

Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt

X.

állomás:

Jézust megfosztják ruháitól

XI.

állomás:

Jézust keresztre feszítik

XII. állomás:

Jézus meghal a keresztfán

XIII. állomás:

Jézust leveszik a keresztről

XIV. állomás:

Jézust sírba teszik
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Ellenőrző könyv

2021/2022

Félévi értesítő helye

Mulasztások igazolása

Oka
napja

Szülő
aláírása

Kézjegye

első utolsó

Osztályfőnök
Mulasztott
órák száma

A mulasztás

Mulasztások igazolása

Oka
napja

Szülő
aláírása

Kézjegye

első utolsó

Osztályfőnök
Mulasztott
órák száma

A mulasztás

Mulasztások igazolása

Oka
napja

Szülő
aláírása

Kézjegye

első utolsó

Osztályfőnök
Mulasztott
órák száma

A mulasztás

Az iskola és a szülő értesítései

Az iskola és a szülő értesítései

Az iskola és a szülő értesítései

Az iskola és a szülő értesítései

Az iskola és a szülő értesítései

Az iskola és a szülő értesítései

Az iskola és a szülő értesítései

Iskolán kívüli elfoglaltság, tanulószoba

Meghívó
Osztályfőnök
A meghívás
Kézjegye
Időpontja

Tárgya

Szülő
aláírása

Naptár

2021/2022

Aug. 30- Szept. 5.
30 Hétfő

Rózsa, Félix, Letícia

31

Kedd

Erika, Bella, Arisztid

1

Szerda

Első tanítási nap
Veni Sancte

Egyed, Egon, Noémi, Tamara

2

Csütörtök

Gólyatábor

István, Ingrid, Renáta

35. hét

3

Péntek

Gólyatábor

Hilda

4

Szombat

Rozália, Róza, Ida

5

Vasárnap

Viktor, Lőrinc
Jegyzetek:

Szeptember 6-12.
6 Hétfő

36. hét

Zakariás, Zakaria, Beáta

7

Kedd

17:30 - Szülői értekezlet - 8-12. évf. kivéve 9.c és 9.nyd

Regina

8

Szerda

17:30 - Szülői értekezlet - 7.ab és 9.c és 9.nyd

Mária, Adrienn

9

Ádám

Csütörtök

10

Péntek

Határidők: Emelt szintű képzés változtatás - 15.00
jelentkezés szakkörökre, próbaérettségire - 15.00

Nikolett, Hunor

11

Szombat

Teodóra, Igor, Jácint

12

Vasárnap

Mária, Irma
Jegyzetek:

Szeptember 13-19.
13 Hétfő

Kornél

14

Kedd

Szeréna, Ilma, Rozita

15

Szerda

(Tanulmányi kirándulás)

Enikő, Doloróza, Melitta

16

Csütörtök

Tanulmányi kirándulás

Edit, Ditta, Kamélia

37. hét

17

Péntek

Tanulmányi kirándulás

Zsófia, Lambert, Hildegárd

18

Szombat

Diána

19

Vasárnap

Szabolcs, Vilhelmina, Dorián
Jegyzetek:

Szeptember 20-26.
20 Hétfő

Friderika, Filippe

21

Kedd

Máté, Mirella, Ifigénia, Jónás, Maura

22

Szerda

Móric

23

Csütörtök

Tékla, Lívia

38. hét

24

Péntek

Gellért, Mercédesz, Gerda

25

Szombat

Eufrozina, Kleofás, Kende

26

Vasárnap

Diákmise 12. évf. (12.a)

Jusztina
Jegyzetek:

Szept. 27- Okt. 3.
27 Hétfő

39. hét

Adalbert, Karola

28

Kedd

Határidők:
Kezdő évfolyamok szakköri jelenkezése - 15.00-ig
Nyári KÖSZI munkák jóváírása - 15.00-ig.
Vencel

29

Szerda

Mihály

30

Csütörtök

Jeromos, Örs, Honória, Médea

1

Péntek

Remig, Malvin

2

Szombat

Petra, Örs

3

Vasárnap

Diákmise 11. évf. (11.a)

Helga, Evald
Jegyzetek:

Október 4-10.
4 Hétfő

Ferenc, Hajnalka, Edvin, Zóra

5

Kedd

Aurél, Attila, Flávia, Galina

6

Szerda

Aradi vértanúk emléknapja

Brunó, Renáta

7

Amália

Csütörtök

40. hét

8

Péntek

Magyarok Nagyasszonya

Szentmise

Koppány, Benedikta

9

Szombat

Dénes, Ábrahám

10

Vasárnap

Diákmise 10. évf. (10.a)

Gedeon
Jegyzetek:

Október 11-17.
11 Hétfő

Brigitta, Gitta, Etel

12

Kedd

Mikes, Miksa

13

Szerda

Tanári kirándulás

Kálmán, Ede, Edvárd

14

Csütörtök

Helén, Heléna

41. hét

15

Péntek

Teréz, Terézia, Auróra, Aranka

16

Szombat

Margit, Gál, Aurélia, Lehel

17

Vasárnap

Diákmise 9. évf. (9.a)

Hedvig, Hédi, Rudolf, Rezső
Jegyzetek:

Október 18-24.
18 Hétfő

Lukács, Jusztusz

19

Kedd

Nándor

20

Szerda

Vendel, Vitálisz

21

Csütörtök

Orsolya, Zsolt, Solt, Celina

42. hét

22

Péntek

Ünnepély

Előd, Kornélia, Korinna

23

Szombat

Gyöngyi

24

Vasárnap

Salamon, Gilbert
Jegyzetek:

Nemzeti Ünnep

Október 25-31.
25 Hétfő
Szünet

Blanka, Krizanta, Bianka

26

Kedd

Szünet

Dömötör, Amanda, Armand

27

Szerda

Szünet

Szabina, Antonietta, Szabrina

28

Csütörtök

Szünet

Simon, Alfréd, Szimonetta, Szimóna

43. hét

29

Péntek

Szünet

Nárcisz, Melinda

30

Szombat

Alfonz, Stefánia

31

Vasárnap

Farkas, Rodrigó
Jegyzetek:

November 1-7.
1 Hétfő

44. hét
Mindenszentek

Szünet

Marianna

2

Kedd

Achillesz, Tóbiás

3

Szerda

Győző, Szilvia, Hubert

4

Csütörtök

Károly, Karola, Karolina

Halottak napja

5

Péntek

Próbaérettségi: Angol - Német -- 5. órától

Imre, Filótea, Tétény

6

Szombat

Lénárd, Leonardo

7

Vasárnap

Diákmise 7-8. évf. (8.a)

Rezső, Csongor, Engelbert, Csenger
Jegyzetek:

November 8-14.
8 Hétfő

Zsombor, Kál, Kolos

9

Kedd

Tivadar, Teodor, Szibilla

10

Szerda

Réka, Ariel

11

Csütörtök

Márton, Atád, Tódor

45. hét

12

Péntek

Határidő: Szt. Erzsébet alap - pályázatok leadása

Jozafát, Asztrik, Jónás, Renátó

13

Szombat

Szilvia

14

Vasárnap

Diákmise 12. évf. (12.b)

Alíz, Huba, Vanda
Jegyzetek:

November 15-21.
15 Hétfő

Albert, Lipót, Richárd

16

Kedd

Ödön, Ottmár, Edmond

17

Szerda

Gertúd, Hilda, Gergő, Hortenzia

18

Csütörtök

Jenő, Noé

46. hét

19

Péntek

Szalagavatók

Erzsébet, Zsóka, Liza

20

Szombat

Szalagavatók

Jolán, Bódog, Bulcsú

21

Vasárnap

Diákmise 10. évf. (10.b)

Olivér
Jegyzetek:

November 22-28.
22 Hétfő

Cecília, Célia

23

Kedd

Tanári fogadóórák

Kelemen, Kolumbán, Klementina

24

Szerda

Emma, Flóra, Virág

25

Csütörtök

Tanári fogadóórák

Katalin, Liza, Katinka

47. hét

26

Péntek

Virág, Konrád, Leonarda

27

Szombat

Nyílt nap: 10.00-14.00

Virgil, Virgínia

28

Vasárnap

Stefánia
Jegyzetek:

Advent 1. vasárnap

Nov. 29- Dec. 5.
29 Hétfő

Ilma, Taksony, Filoména

30

Kedd

András, Andrea, Andor

1

Szerda

Elza, Blanka, Natasa

2

Csütörtök

Melinda, Aurélia, Vivien

48. hét

3

Péntek

Xavér, Ferenc, Olívia

4

Szombat

Borbála, Barbara, Boróka

5

Vasárnap

Diákmise 11. évf. (11.b)

Vilma, Csaba, Sába, Sebő
Jegyzetek:

Advent 2. vasárnap

December 6-12.
6 Hétfő

Miklós, Leontina, Gyopárka

7

Kedd

Ambrus, Ambrózia

8

Szerda

Mária, Emőke

9

Csütörtök

Natália, Filótea, Valéria, Natasa

49. hét

10

Péntek

Próbaérettségi: Magyar -- 5. órától

Judit, Lívia

11

Szombat

Lelki nap

Árpád

12

Vasárnap

Gabriella, Fáni
Jegyzetek:

Advent 3. vasárnap

December 13-19.
13 Hétfő

Lúcia, Luca, Otília

14

Kedd

Szilárda, Bertold

15

Szerda

Valér, Detre

16

Csütörtök

Etelka, Aletta

50. hét

17

Péntek

Lázár, Olimpia

18

Szombat

Auguszta

19

Vasárnap

Diákmise 9. évf. (9.b)

Viola, Orbán, Oros, Violetta
Jegyzetek:

Advent 4. vasárnap

December 20-26.
20 Hétfő

Teofil

21

Kedd

Petra, Tamás

22

Szerda

Szünet

Zénó, Jutta, Xavéria, Anikó

23

Csütörtök

Szünet

Viktória

51. hét

24

Péntek

Szünet

Ádám, Éva

25

Szombat

Karácsony

Anasztázia, Karácson, Eugénia

26

Vasárnap

István, Előd
Jegyzetek:

Karácsony

Dec. 27- Jan. 2.
27 Hétfő
Szünet

János

28

Kedd

Szünet

Apród, Kamilla, Apor

29

Szerda

Szünet

Tamás, Tamara

30

Csütörtök

Szünet

Dávid, Hermina, Hunor

52. hét

31

Péntek

Szünet

Szilveszter, Ajándék, Donáta

1

Szombat

Álmos, Fruzsina

2

Vasárnap

Ábel, Ákos
Jegyzetek:

Szűz Mária, Isten Anyja

Január 3-9.
3 Hétfő

1. hét

Határidő: Jelentkezés osztályozó vizsgákra -15.00 - titkárság

Gyöngyvér, Benjámin, Genovéva

4

Kedd

Angéla, Titusz, Leóna

5

Szerda

Simon, Emília

6

Csütörtök

Szentmise

Gáspár, Menyhért, Boldizsár

Vízkereszt

7

Péntek

Próbaérettségi: Történelem -- 5. órától

Rajmund, Attila, Ramóna

8

Szombat

Gyöngyvér, Szeverin, Szörény

9

Vasárnap

Diákmise 7-8. évf. (8.b)

Marcell, Juliánusz
Jegyzetek:

Január 10-16.
10 Hétfő
Osztályozó vizsgák - 11.évf

Melánia, Vilmos

11

Kedd

Osztályozó vizsgák - 11.évf

Ágota, Szalvia, Tasziló

12

Szerda

Ernő, Erna,

13

Csütörtök

Veronika, Vidor

2. hét

14

Péntek

Próbaérettségi: Matematika -- 5. órától

Bódog, Félix

15

Szombat

Lóránt, Lóránd

16

Vasárnap

Diákmise 11. évf. (11.c)

Gusztáv, Stefánia
Jegyzetek:

Január 17-23.
17 Hétfő

Antal, Antónia

18

Kedd

Szent Margit ünnepe - Iskolanap

Margit, Piroska

19

Szerda

Sára, Márió, Megyer

20

Csütörtök

Fábián, Sebestyén, Tímea

3. hét

21

Péntek

Első félév vége

Ágnes, Ágnéta, Inez

22

Szombat

Vince, Anasztáz, Artúr

23

Vasárnap

Emese, Emerencia, Zelma, Rajmund
Jegyzetek:

Január 24-30.
24 Hétfő

Vera, Timót

25

Kedd

Pál, Saul, Henrik

26

Szerda

Határidő: Érettségire való jelentkezés

Paula, Vanda

27

Csütörtök

Múzeumi nap - Síelés

Angelika

4. hét

28

Péntek

Síszünet

Tamás, Károly, Karola, Petra

29

Szombat

Adél, Valér

30

Vasárnap

Martina, Jacinta
Jegyzetek:

Jan. 31- Febr. 6.
31 Hétfő
Síszünet

Marcella

1

Kedd

Síszünet

Ignác, Gitta, Szevér

2

Szerda

Kata, Karolina

3

Balázs

Csütörtök

5. hét

4

Péntek

Ráhel, András, Csenge

5

Szombat

Ágota, Aliz, Ingrid

6

Vasárnap

Diákmise 12. évf. (12.c)

Dorottya, Dóra, Réka
Jegyzetek:

Február 7-13.
7 Hétfő

Richárd, Tódor, Trisztán, Rómeó

8

Kedd

17:30 - Szülői értekezlet - 10-12. évf.

Aranka

9

Szerda

Abigél, Apollónia, Alex

10

Elvíra

Csütörtök

6. hét

11

Péntek

Bertold, Adolf, Maretta

12

Szombat

Margitos bál

Lídia, Lívia

13

Vasárnap

Ella, Linda, Katalin
Jegyzetek:

Február 14-20.
14 Hétfő

Bálint, Valentin

15

Kedd

17:30 - Szülői értekezlet - 7-9. évf.

Kolos, Georgina

16

Szerda

Julianna, Lilla

17

Csütörtök

Donát, Elek

7. hét

18

Péntek

Bernadett, Simeon

19

Szombat

Zsuzsanna, Elza

20

Vasárnap

Diákmise 10. évf. (10.c)

Aladár, Álmos, Paulina
Jegyzetek:

Február 21-27.
21 Hétfő

Eleonóra, Zakariás

22

Kedd

Gerzson, Zétény, Margit

23

Szerda

Alfréd, Szemere

24

Csütörtök

Mátyás, Edömér, Jázmin

8. hét

25

Péntek

Géza, Cézár, Vanda, Alexander

26

Szombat

Edina, Győző, Ottokár

27

Vasárnap

Diákmise 9. évf. (9.c)

Gábor, Ákos, Bátor
Jegyzetek:

Febr. 28- Márc. 6.
28 Hétfő

9. hét

Elemér, Oszvald

1

Kedd

Albin

2

Szerda

Szentmise

Lujza, Henriett

3

Csütörtök

Kornélia, Kamilla, Frigyes

Hamvazószerda

4

Péntek

Kázmér, Zorán

5

Szombat

Adorján, Adrián, Teofil, Virgil, Olívia

6

Vasárnap

Diákmise 7-8. évf. (7.a)

Leonóra, Nóra
Jegyzetek:

Március 7-13.
7 Hétfő

Tamás

8

Kedd

Zoltán

9

Szerda

Franciska, Fanni

10

Csütörtök

Ildikó, Etele

10. hét

11

Péntek

Ünnepély

Szilárd, Konstantin, Tímea

12

Szombat

Gergely, Maximilián, Miksa

13

Vasárnap

Krisztián, Zsolt, Rozina, Ajtony
Jegyzetek:

Március 14-20.
14 Hétfő

11. hét

Szünet

Matild, Paulina, Tilda

15

Kedd

Kristóf

16

Szerda

Henrietta, Herbert, Vidor

17

Csütörtök

Patrik, Gertrúd, Patrícia

Nemzeti ünnep

18

Péntek

Határidő: Szt. Erzsébet alap - pályázatok leadása
Bibliaverseny

Sándor, Ede

19

Szombat

József, Józsa, Bánk

20

Vasárnap

Diákmise 12. évf. (12.de)

Klaudia, Csák, Kötöny, Alexa
Jegyzetek:

Március 21-27.
21 Hétfő

12. hét

Benedek, Bence

22

Kedd

Beáta, Izolda, Lea

23

Szerda

Emőke, Ottó

24

Csütörtök

Határidő: Jelentkezés osztályozó vizsgákra -15.00 - titkárság

Gábor, Karina

25

Péntek

Irén

26

Szombat

Lelki nap

Emmánuel, Manuéla, Tormás

27

Vasárnap

Hajnalka, Auguszta, Alpár
Jegyzetek:

Márc. 28- Ápr. 3.
28 Hétfő

Gedeon, Johanna

29

Kedd

Auguszta, Bertold

30

Szerda

Zalán, Amadé, Amadea

31

Csütörtök

Árpád, Gujdó, Benő

13. hét

1

Péntek

Hugó, Agád

2

Szombat

Ottokár, Áron

3

Vasárnap

Diákmise 11. évf. (11.de)

Buda, Richárd, Sükösd
Jegyzetek:

Április 4-10.
4 Hétfő

Izidor

5

Kedd

Tanári fogadóórák

Vince, Irén, Teodóra

6

Szerda

Vilmos, Biborka, Taksony

7

Csütörtök

Tanári fogadóórák

Hermann

14. hét

8

Péntek

Dénes, Valér

9

Szombat

Döme, Erhard, Dusán

10

Vasárnap

Zsolt, Ezekiel
Jegyzetek:

Április 11-17.
11 Hétfő

15. hét

Szünet

Szaniszló, Glória, Leó

12

Kedd

Szünet

Gyula, Zénó, Sába

13

Szerda

Szünet

Ida, Hermina

14

Csütörtök

Szünet

Tibor, Tiborc

Nagycsütörtök

15

Péntek

Nagypéntek

Szünet

Anasztázia, Tas

16

Szombat

Nagyszombat

Enikő, Csongor, Joakim

17

Vasárnap

Rudolf, Izidóra
Jegyzetek:

Húsvét

Április 18-24.
18 Hétfő
Szünet

Andrea, Ilma

19

Kedd

Szünet

Emma, Malvin, Zseraldina

20

Szerda

Osztályozó vizsgák

Tihamér, Tivadar, Töhötöm, Odett

21

Konrád

Csütörtök

16. hét
Húsvét

22

Péntek

Csilla, Noémi

23

Szombat

Adalbert, Béla, Norma

24

Vasárnap

Diákmise 10. évf. (10.de)

György, Fidél, Hunor, Debóra
Jegyzetek:

Ápr. 25- Máj. 1.
25 Hétfő

Márk, Márkó, Márkus

26

Kedd

Ervin, Klétusz

27

Szerda

Zita, Marianna

28

Csütörtök

Ballagók miséje

Valéria, Nimród

17. hét

29

Péntek

Ballagás

Péter, Petur

30

Szombat

Katalin, Kitti

1

Vasárnap

Fülöp, Jakab
Jegyzetek:

Állami ünnep

Május 2-8.
2 Hétfő
Kezdődnek az írásbeli érettségik

Zsigmond, Zoé

3

Kedd

Tímea, Viola

4

Szerda

Flórián, Mónika

5

Csütörtök

Györgyi, Gotthárd, Júlia

18. hét

6

Péntek

Ivett, Frida

7

Szombat

Gizella, Bendegúz, Gusztáv

8

Vasárnap

Diákmise 9. évf. (9.d)

Győző, Mihály
Jegyzetek:

Május 9-15.
9 Hétfő

Gergely, Édua

10

Kedd

Ármin, Jób, Pálma

11

Szerda

Ferenc

12

Csütörtök

Pongrác, Gyöngy

19. hét

13

Péntek

Szervác, Imelda, Imola,

14

Szombat

Bonifác, Gyöngyi

15

Vasárnap

Zsófia, Szonja
Jegyzetek:

Május 16-22.
16 Hétfő

Botond, Mózes

17

Kedd

Paszkál, Ditmár, Szalók, Dobát

18

Szerda

(Tanulmányi kirándulás)

Erik, Erika, Alexandra, Szandra

19

Csütörtök

Tanulmányi kirándulás

Ivó, Milán

20. hét

20

Péntek

Tanulmányi kirándulás

Bernát, Felicia

21

Szombat

Konstantin, Szilárd

22

Vasárnap

Rita, Júlia, Emil
Jegyzetek:

Május 23-29.
23 Hétfő

Dezső, Dézi, Mikes

24

Kedd

Eszter, Eliza

25

Szerda

Orbán

26

Csütörtök

Fülöp, Evelin

21. hét

27

Péntek

Határidő: KÖSZI lapok leadása (9-11. évf.)

Hella, Pelbárt

28

Szombat

Emil, Bod, Csanád

29

Vasárnap

Diákmise 7-8. évf. (7.b)

Magdolna, Magdaléna, Léna
Jegyzetek:

Máj. 30- Jún. 5.
30 Hétfő

Janka, Nándor, Zsanett

31

Kedd

Angéla, Petronella

1

Szerda

Tünde, Kund

2

Csütörtök

Matematika évfolyamdolgozat - 10. évf

Kármen, Anita

22. hét

3

Péntek

Klotild

4

Szombat

Bulcsú, Kerény

5

Vasárnap

Fatime, Regináld
Jegyzetek:

Pünkösd

Június 6-12.
6 Hétfő
Szünet

Norbert, Cintia, Norman

7

Kedd

Róbert, Roberta, Grácia

8

Szerda

Medárd, Helga, Zaránd

9

Csütörtök

Félix, Előd, Annamária, Annabella

23. hét

10

Péntek

Margit, Diána, Gréta

11

Szombat

Barnabás, Barna, Barabás

12

Vasárnap

Villő, Adelaida
Jegyzetek:

Június 13-19.
13 Hétfő

Antal, Anett, Antónia

14

Kedd

Vazul, Hedvig, Herta

15

Szerda

Utolsó tanítási nap

Jolán, Vid

16

Csütörtök

Kezdődnek a szóbeli érettségik

Jusztin, Jusztina, Ajtony

24. hét

17

Péntek

Laura, Adolf, Marcián

18

Szombat

Arnold, Levente

19

Vasárnap

Te Deum

Romuáld, Gyárfás, Julianna
Jegyzetek:

Június 20-26.
20 Hétfő

Ráfael, Florencia

21

Kedd

Alajos, Alojzia, Lujza, Leila

22

Szerda

Paulinusz, Paulina

23

Csütörtök

Zoltán, Etel

25. hét

24

Péntek

Iván, Levente

25

Szombat

Vilmos, Vilma, Viola, Maxim

26

Vasárnap

János, Pál
Jegyzetek:

Jún. 27- Júl. 3.
27 Hétfő

László, Sámson, Ulászló

28

Kedd

Levente, Irén, Loretta

29

Szerda

Péter, Pál

30

Pál

Csütörtök

26. hét

1

Péntek

Tihamér, Áron, Annamária

2

Szombat

Ottó, Ottokár

3

Vasárnap

Kornél, Soma
Jegyzetek:

Július 4-10.
4 Hétfő

Izabella, Ulrik

5

Kedd

Emese, Sarolta

6

Szerda

Csaba, Tilda, Izajás

7

Csütörtök

Apollónia, Apolka, Villibald

27. hét

8

Péntek

Edgár, Jenő, Ellák

9

Szombat

Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány

10

Vasárnap

Amália, Alma
Jegyzetek:

Július 11-17.
11 Hétfő

Benedek, Nóra, Lili, Olga

12

Kedd

Izabella, Nelli, Dalma

13

Szerda

Henrik, Jenő, Erneszta

14

Csütörtök

Örs, Zalán, Stella

28. hét

15

Péntek

Henrik, Egon, Roland

16

Szombat

Valter

17

Vasárnap

Endre, Elek, Sarolta
Jegyzetek:

Július 18-24.
18 Hétfő

Frigyes, Arnold, Milán, Kamill

19

Kedd

Emília, Arany, Stella

20

Szerda

Illés, Margarita, Marina

21

Csütörtök

Dániel, Daniella

29. hét

22

Péntek

Magdolna, Magdaléna, Magda

23

Szombat

Brigitta, Lenke

24

Vasárnap

Kinga, Krisztina, Kincső
Jegyzetek:

Július 25-31.
25 Hétfő

Jakab, Kristóf

26

Kedd

Anna, Anikó, Anita

27

Szerda

Olga, Árvácska

28

Csütörtök

Győző, Szabolcs, Viktor

30. hét

29

Péntek

Márta, Flóra, Beátrix, Virág

30

Szombat

Judit, Xénia

31

Vasárnap

Heléna, Oszkár
Jegyzetek:

Augusztus 1-7.
1 Hétfő

Boglár, Boglárka

2

Kedd

Özséb, Lehel

3

Szerda

Hermina, Ágost, Nikodémusz

4

Csütörtök

Domonkos, Dominika

31. hét

5

Péntek

Emőd, Krisztina

6

Szombat

Berta, Bettina

7

Vasárnap

Ibolya, Donát
Jegyzetek:

Augusztus 8-14.
8 Hétfő

László, Eszmeralda

9

Kedd

Emőd, Román

10

Szerda

Lőrinc, Csilla

11

Csütörtök

Zsuzsanna, Tibor

32. hét

12

Péntek

Klára, Diána, Letícia

13

Szombat

Ipoly, Ibolya

14

Vasárnap

Maximilián, Marcell
Jegyzetek:

Augusztus 15-21.
15 Hétfő

Mária, Tarzíciusz

16

Kedd

Ábrahám, Rókus

17

Szerda

Jácint, Arika, Réka

18

Csütörtök

Ilona, Rajnald

33. hét
Nagyboldogasszony

19

Péntek

Huba

20

Szombat

István, Vajk

21

Vasárnap

Grácia, Hajna, Sámuel
Jegyzetek:

Szent István Király

Augusztus 22-28.
22 Hétfő

Boglárka, Menyhért

23

Kedd

Rózsa, Bence, Szidónia

24

Szerda

Bertalan, Alíz, Detre, Jonatán

25

Csütörtök

Lajos, Patrícia

34. hét

26

Péntek

Izsó, Tália, Natália, Zamfira

27

Szombat

Gáspár, Mónika

28

Vasárnap

Ágoston, Mózes
Jegyzetek:

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

