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Margitos diáknaptár
Ellenőrző könyv

2019/2020

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.

Rajzok©
Kurali M. Dominika SDR. n.
és a világháló.

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: 13.10 – 13.55
7. óra: 14.10 – 14.55
8. óra: 15.05 – 15.50

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):
11102106-18228342-36000001
Az Ebédbefizetés számlaszáma (CIB bank):
1070 2215 – 1822 8342 – 5120 0002
Iskolánk alapítványa: IMNN Iskolaalapítvány
Számlaszáma: 11711034–20848026
Az Alapítvány adószáma (1%):
18230659-1-43

Név: ................................................................ Osztály:………
Tanáraim
Osztályfőnök:
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Hétfő
terem

Kedd

Órarend -

(terembeosztás) - elfoglaltságaim
terem Szerda terem Csütörtök terem

Péntek
terem

Irodák - vezetés
Igazgató:
Vízhányó Zsolt Sch.P.
Igazgatóhelyettesek: Szabóné Fenyvesi Katalin
Kóczán Gabriella CJ
Lobmayer András
IskolatitkárParéj-Farkas Katalin
tanárnők:
Simonfai Teodóra
A titkárságon óraközi szünetekben intézd ügyeidet
8-15 óra között!
Csak indokolt esetben gyere más időben!

Tanárok, osztályfőnökök
7.a Lobmayer András
7.b Dr. Sipossné Szabó Ildikó
8.a Márkiné Solnay Márta
8.b Veszelovszki Balázs
9.a Kiss Orsolya
9.b Szentgáli Zsolt, Dr.
9.c Pákh György
9.d Holczmann-né
Dr. Fehér Ildikó
9.e Ávár Barbara
9.nyd Urbán Diana
9.nye Seidler Gizella
10.a Kovács Eszter
10.b Bálint Katalin
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10.c Csontos Attila
10.d Csikai Klára
10.e Urbányiné Farkas Dóra, Dr.
11.a Reichardtné Szabó Marietta
11.b Dósa Márta, Dr.
11.c Horváth István
11.d Keményné Orbán Krisztina
11.e Szegedi Katalin
12.a Büki Pál
12.b Vámosi Judit
12.c Kornyilovné Dr. Máté Anita
12.d Holicsné Csejk Gabriella
12.e Pethő-Gazdag Cecília

Almási Miklós
Babos Péter
Bajcsi Gizella
Balla Lajos
Birosz Erika Alfonza SDR
Caprioli Alessandro p.
Csaplár M. Kinga SDR
Csepregi Csaba
Csutka Éva
Fumagalli Carlo p.
Furák Szandra
Gergely Gabriella
Harsányi Éva
Hegedűs Szabolcs
Jávor Gellért
Kaszásné Katona Györgyike
Kerényi Lajos Sch.P., Dr.
Kertész Ágnes
Király Ágnes
Kővári Annamária
Kővári György
Kujbus Attiláné

Murányi Ilona
Nagy Valter
Nagyné Margitán Gabriella
Németh Renáta
Nosedáné Farkas Ágnes
Oberrecht Ádám
Orovica Márkné, Dr.
Palotás László
Pável Rita, Dr.
Pintérné Puskás Erika
Rébay Lajos
Rizák Emma
Sáfár József
Somogyi Mihály
Szücs Anikó
Tanai Róbert
Tilless Béláné
Timáriné Zsámbéky Mária
Tóth Eszter
Trembeczki Mária
Váraljai Katalin
Vasas Géza, Dr.

Iskolapszichológus: Varga-Etele Orsolya
Gazdasági vezető: Bernula Zsuzsa
Pénztáros: Mezey Gyöngyvér
Gondnok: Atyafi Bálint
Orvos: Dr. Somodi Zoltán
Védőnő: Szabó Szilvia
A rendelési napok és időpontok havonta
a rendelő ajtaján megtalálhatók.
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Az iskola életét szabályozó
dokumentumok
20/2012 Emmi Rendelet; Köznevelési Törvény;
Érettségi Szabályzat; Középszintű érettségi
témakörök; a 2005. évi LXXXVIII. tv; Kerettanterv; Helyi tanterv; Pedagógiai Program;
SzMSz és mellékletei; Tanév rendje; NAT;
Házirend
Alapítvány
Iskolánk fejlesztését az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskolaalapítványa biztosítja.
Számlaszáma: 11711034-20848026
Ha a személyi jövedelemadó 1%-át kívánja valaki az alapítványra átutalni, a következő adószámot kell beírni: 18230659-1-43.
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Az osztályok jelölése
6 évf.: 7.a, 7.b, …… 12.a, 12.b
4 évf.: 9.c 10.c 11.c 12.c
5 évf. (nyelvi előkészítő): 1. év: 9.nyd 9.nye
majd, 9.d 9.e …… 12.d, 12.e
Néha célszerűbb az
érettségi évével jelölni egy-egy osztályt:
pl. 2025a v. 2020e
Vasárnapi diákmisék
Közösségünk nemcsak tanulóközösség, hanem egyházi is. Így nemcsak tanórákra, hanem az eukarisztia ünneplésére is összejövünk. Ugyanakkor diákjaink más egyházi közösségekhez is tartoznak, ezért évfolyamonként körülbelül öt ilyen vasárnap adódik.
A szentmisén érdemes akár a padokban, akár
ministránsként méltón és értőn részt venni.
Ezért olyan szolgálattevőket kell kijelölni,
akik szépen végzik feladatukat; és jó, ha a
felolvasók érthetővé és figyelhetővé teszik a
szentmise olvasmányait.
Jó, ha diákjainkat elkísérik szüleik, testvéreik, – sőt, a szentmise után egyre több osztály
rendez agapét is. Érdemes!
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A napok mellett található kódok értelmezése
t:
h:
m:
sz:
ü:

tanítási nap
hétvége
tanítás nélküli munkanap (diákoknak: sz)
szünet
ünnep

A reggeli szentmiséket szeptemberben tudod
beírni a naptárba.
Ágai Ágnes:
A felnőttekben azt nem bírom,
hogy olyan fontoskodóak,
meg vannak győződve róla,
hogy nélkülözhetetlenek.
Mindent „értem” csinálnak,
de semmit sem velem.
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2019. Szeptember
2. H.

t

3. K.

t

4. Sze.

t

5. Cs.

t

Veni Sancte

6. P.

t

7. Szo.

h

8. V.

h

Diákmise (12. évf. -- 12.a)

9. H.

t

Szülői értekezlet - 17:30 - a 11 és 12. évfolyamoknak

10. K.

t

Szülői értekezlet - 17:30 - a 7-10. évfolyamoknak
18:30 Előadás 7-10. évf szülőknek

11. Sze.

t

12. Cs.

t

13. P.

t

14. Szo.

h

15. V.

h

16. H.

t

17. K.

t

18. Sze.

t

19. Cs.

t

12. évf. tanulmányi kirándulás

20. P.

t

12. évf. tanulmányi kirándulás

21. Szo.

h

22. V.

h

Diákmise (10. évf. -- 10.a)

23. H.

t

Szakkörök kezdődnek (Kivéve kezdő osztályok)

24. K.

t

25. Sze.

t

26. Cs.

t

27. P.

t

28. Szo.

h

29. V.

h

Diákmise (9. évf. -- 9.a)

30. H.

t

Gólya hét kezdődik

Határidők: Emelt szintű képzés változtatás; Próbaérettségi
jelentkezés; Szakkörökre jelentkezés
Diákmise (11. évf. -- 11.a)

7. évf, 9c, nyd, nye: szakköri jelentkezés
Nyári KÖSZI munkák jóváírásának határideje - 15.00-ig.

2019. Október
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.

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.

ü

24. Cs.

t

25. P.

t

26. Szo.

h

27. V.

h

28. H.

sz

29. K.

sz

30. Sze. sz
31. Cs.

sz

Diákmise (7-8. évf. -- 8.a)

Közös szentmise - Magyarok Nagyasszonya

Diákmise (11. évf. -- 11.b)

Diákmise (10. évf. -- 10.b)
Okt. 23-i ünnepély
Próbaérettségi - Angol-Német - 12:05

2019. November
1. P.

sz

Mindenszentek

2. Szo.

h

Halottak napja

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.

t

14. Cs.

t

Diákmise (9. évf. -- 9.b)

15. P.

t

Pályázatok beadása a Szent Erzsébet alapra

16. Szo.

h

Szalagavató

17. V.

h

18. H.

t

19. K.

t

20. Sze.

t

21. Cs.

t

22. P.

t

Nyílt nap az iskolában 10.00-14.00

23. Szo.

t

24. V.

h

25. H.

t

Próbaérettségi - Magyar - 12.05

26. K.

t

Tanári fogadóórák

27. Sze.

t

28. Cs.

t

29. P.

t

30. Szo.

h

Tanári fogadóórák

2019. December
1. V.

h

2. H.

t

3. K.

t

4. Sze.

t

5. Cs.

t

6. P.

t

7. Szo.

t

8. V.

h

9. H.

t

10. K.

t

11. Sze.

t

12. Cs.

t

13. P.

t

14. Szo.

h

15. V.

h

16. H.

t

17. K.

t

18. Sze.

t

19. Cs.

Diákmise (12. évf. -- 12.b)

Lelki nap

Diákmise (7-8. évf. -- 8.b)

t

20. P.

sz

21. Szo.

h

22. V.

h

23. H.

sz

24. K.

sz

25. Sze.

ü

Karácsony

26. Cs.

ü

Karácsony

27. P.

sz

28. Szo.

h

29. V.

h

30. H.

sz

31. K.

sz

2020. Január
1. Sze.

ü

2. Cs.

sz

3. P.

sz

4. Szo.

h

5. V.

h

6. H.

t

7. K.

t

8. Sze.

t

9. Cs.

t

Újév; Szűz Mária, Isten Anyja

Mise - Vízkereszt
Osztályozó vizsgára történő jelentkezés határideje

10. P.

t

11. Szo.

h

12. V.

h

13. H.

t

14. K.

t

15. Sze.

t

16. Cs.

t

Próbaérettségi - Matematika - 12.05

17. P.

t

Szent Margit ünnepe - Iskolanap

18. Szo.

m

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.

t

30. Cs.

t

31. P.

t

Diákmise (12. évf. -- 12.c)
Írásbeli osztályozó vizsgák
Próbaérettségi - Történelem - 12.05

Első félév vége
Diákmise (11. évf. -- 11.c)

DÖK nap + Tematikus nap

2020. Február
1. Szo.

h

2. V.

h

3. H.

sz

4. K.

t

5. Sze.

t

6. Cs.

t

7. P.

t

8. Szo.

h

9. V.

h

Diákmise (10. évf. -- 10.c)

10. H.

t

Szülői értekezlet - 17:30 - a 11. és 12. évfolyamoknak

11. K.

t

Szülői értekezlet - 17:30 - a 8. és 10. évfolyamoknak

12. Sze.

t

Szülői értekezlet - 17:30 - a 7. és 9. évfolyamoknak

13. Cs.

t

14. P.

t

15. Szo.

h

16. V.

h

17. H.

t

18. K.

t

19. Sze.

t

20. Cs.

t

21. P.

t

22. Szo.

h

23. V.

h

24. H.

t

25. K.

t

26. Sze.

t

27. Cs.

t

28. P.

t

29. Szo.

h

Érettségire történő jelentkezés határideje

Diákmise (9. évf. -- 9.c)

Margitos Bál

Hamvazószerda - Közös szentmise

2020. Március
1. V.

h

2. H.

t

3. K.

t

4. Sze.

t

5. Cs.

t

Diákmise (7-8. évf. -- 7.a)

Lelki nap

6. P.

t

7. Szo.

h

8. V.

h

9. H.

t

10. K.

t

Ünnepély: Március 15.

11. Sze.

t

Múzeumi nap + Síelés

12. Cs.

sz

Síszünet

13. P.

sz

Síszünet

14. Szo.

h

15. V.

h

16. H.

t

17. K.

t

18. Sze.

t

19. Cs.

t

20. P.

t

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

Diákmise (12. évf. -- 12.de)

Pályázatok beadási határideje a Szent Erzsébet Alapra
(Szociális)
Diákmise (11. évf. -- 11.de)

Diákmise (10. évf. -- 10.d)
Tanári fogadóórák

2020. Április
1. Sze.

t

Osztályozó vizsgára történő jelentkezés határideje 12.00

2. Cs.

t

Tanári fogadóórák

3. P.

t

4. Szo.

h

5. V.

h

6. H.

t

7. K.

t

Diákmise (9. évf. -- 9.d)

8. Sze.

t

9. Cs.

sz

Nagycsütörtök

10. P.

sz

Nagypéntek

11. Szo.

h

Nagyszombat

12. V.

ü

Húsvét

13. H.

ü

Húsvét

14. K.

sz

15. Sze. sz
16. Cs.

sz

17. P.

sz

18. Szo.

h

19. V.

h

20. H.

t

21. K.

t

22. Sze.

t

23. Cs.

t

Osztályozó vizsgák

24. P.

t

25. Szo.

h

26. V.

h

27. H.

t

28. K.

t

29. Sze.

t

Ballagók miséje (Felelős: 12.c)

30. Cs.

t

Ballagás (1-4. órák vannak megtartva)

Diákmise (7-8. évf. -- 7.b)

2020. Május
1. P.
2. Szo.
3. V.

ü

4. H.

t

5. K.

t

Elkezdődnek a középszintű írásbeli érettségik
Magyar nyelv és irodalom 8:00 --- Tanítás 13. órátó
Matematika: 8.00 --- Tanítás 12. órától

6. Sze.

t

Történelem: 8.00 --- Tanítás 12. órától

7. Cs.

t

Angol: 8.00 --- Tanítás 12. órától

8. P.

t

Német: 8.00

9. Szo.
10. V.

h

11. H.

t

12. K.

t

13. Sze.

t

14. Cs.

t

15. P.

t

16. Szo.
17. V.
18. H.

h

19. K.

t

20. Sze.

t

21. Cs.

t

h
h

h

h
t

22. P.

t

23. Szo.
24. V.

h

25. H.

t

26. K.

t

27. Sze.

t

28. Cs.

t

Diákmise (10. évf. -- 10.e)
Kémia: 8.00
Földrajz: 14.00
Biológia: 8.00
Informatika: 8.00
Ének-z. + Művtöri: 14.00
Diákmise (9. évf. -- 9.e)
Latin: 14.00
Fizika: 8.00
Vizuális kultúra: 14.00
Francia: 8.00
Filozófia: 14.00
Nyelvi mérés (8. évf: Angol - Német)
Spanyol: 8.00
Mozgókép és m. + Dráma: 14.00
Tanulmányi kirándulás
Orosz + egyéb nyelv: 8.00
Tanulmányi kirándulás

h

29. P.

t

30. Szo.
31. V.

h
h

Olasz: 8.00
Országos mérés: 8. és 10. évf.
9-11. évf. KÖSZI lapok leadásának határideje
Pünkösd

2020. Június
1. H.

sz

2. K.

t

3. Sze.

t

4. Cs.

t

5. P.

t

6. Szo.

h

7. V.

h

8. H.

t

9. K.

t

10. Sze.

t

Első 5 óra van megtartva.

11. Cs.

t

Első 5 óra van megtartva.

12. P.

t

Első 3 óra van megtartva.

13. Szo.

h

14. V.

h

15. H.

t

16. K.

m

Utolsó tanítási nap: Te Deum
Osztályőnöki órák - bizonyítványosztássa
Szóbeli érettségik

17. Sze.

m

Szóbeli érettségik

18. Cs.

m

Szóbeli érettségik

19. P.

m

Szóbeli érettségik

20. Szo.

m

Szóbeli érettségik

21. V.

h

22. H.

m

23. K.

sz

24. Sze. sz
25. Cs.

sz

26. P.

sz

27. Szo.

h

28. V.

h

29. H.

sz

30. K.

sz

Évvégi osztályozó vizsgák

1-2. órában matematika évfolyam dolgozat: 10.évf.

Diákmise (7-8. évf. -- 8.ab)

Szóbeli érettségik

2020. Július
1. Sze.

sz

2. Cs.

sz

3. P.

sz

4. Szo.

h

5. V.

h

6. H.

sz

7. K.

sz

8. Sze.

sz

9. Cs.

sz

10. P.

sz

11. Szo.

h

12. V.

h

13. H.

sz

14. K.

sz

15. Sze. sz
16. Cs.

sz

17. P.

sz

18. Szo.

h

19. V.

h

20. H.

sz

21. K.

sz

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

31. P.

sz

2020. Augusztus
1. Szo.

h

2. V.

h

3. H.

sz

4. K.

sz

5. Sze.

sz

6. Cs.

sz

7. P.

sz

8. Szo.

h

9. V.

h

10. H.

sz

11. K.

sz

12. Sze. sz
13. Cs.

sz

14. P.

sz

15. Szo.

h

16. V.

h

17. H.

sz

18. K.

sz

Nagyboldogasszony

19. Sze. sz
20. Cs.

ü

21. P.

sz

22. Szo.

h

23. V.

h

24. H.

sz

25. K.

sz

26. Sze. sz
27. Cs.

sz

28. P.

sz

29. Szo.

h

30. V.

h

31. H.

sz

Szent István Király

Iskolánk
Mottónk: „Bizalom és felelősségtudat”
Köszönésünk: „Laudetur Jesus Christus” „In aeternum. Amen.”
Az önmagát kereső oktatásügyből sokan jönnek, vagy épp
menekülnek egyházi iskolába – így hozzánk is. Úgy mondják,
„itt még lehet tanulni” – „itt még lehet tanítani” – „itt biztos
helyen vagyok”. És nemcsak hívő katolikusok, de akár meg
nem kereszteltek is nyitottak az általunk közvetített értékek
felé.
Örülünk annak, hogy van értéke a tanulásnak, házi feladatnak, a közös programoknak, az egymás iránti megértésnek és
tapintatnak.
Vannak közös miséink, lelki napunk és keresztút is – és
adódik idő túrára, kirándulásra akár három-négy naposra, sőt,
akár két osztálykirándulásra is egy évben. Vannak szakkörök,
korrepetálások, és vannak olyan felnőttek, akikhez bátran
fordulhatsz kérdéseiddel. Itt olyan osztálytársakra lelhetsz,
akikre valóban vágytál, amikor egy új iskolát szerettél volna
magadnak, elfogadó és megbízható társakat.
Ebben a naptárban megtalálod ünnepeink időpontját, a titkárság nyitvatartását, és még az ellenőrző könyved szerepét is
betölti – vigyázz hát rá!
Honlapunkon – www.szmg.hu – megtalálod hivatalos iratainkat, az aktuális információinkat, hirdetéseket és egyéb híreket.
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Diákétkeztetés

„Legyen asztalotok oltárrá, melyen az erdő, mező tisztái és
ártatlanjai áldozattá lesznek azért, ami az emberben
még tisztább és ártatlanabb.” (In: Kahlil Gibran: A próféta)
Ebédelni a tanítási órák után 11.45-től – 15.30-ig lehet, repeta
15.15-15.30 között kapható.
Az ebédosztást számítógépes rendszer segíti: a kártya-leolvasó segítségével megjelenik a monitoron hogy milyen menüt kértél, azt a
pultnál megkapod és helyet foglalhatsz. Az ebédet imával kezdd és
fejezd be. Illőn hagyj tiszta asztalt magad után.
Ebédelni szeptember 3-tól lehet.
FONTOS: e tanévtől új rendszer lép életbe!
A befizetéssel kapcsolatos minden információ megtalálható:
www.szmg.hu - „Ügyintézés – Információk” menüpont.
Rendelés - menüválasztás – módosítás - lemondás:
Az ebéd-nyilvántartó rendszer a szmg.eny.hu címen érhető el. Minden
fent említett tranzakció és a számlakiállítás is itt történik.
A havi étrend megjelenik a felületen.
Minden nap 3 menü közül lehet választani, amit a tárgynapot megelőző napon
10 óráig még lehet változtatni, vagy le
lehet mondani.
Segítség kérhető a (+36-1)-381-0909/202 v. 131 melléken, vagy az
ebed@szmg.hu email címen.
Vonalkód / Ebédkártya:
Vonalkódos ebédkártyát használunk. Az ebédkártyát az első befizetéskor díjmentesen adjuk, ezt meg kell őrizni a tanulói jogviszony
végéig. Amennyiben elveszett, 500 Ft-ért újat lehet kérni a pénztártól.
Fodor Ákos: Axióma
Akiben Isten
hisz: teljesen mindegy, hogy
hisz-e Istenben.
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Sportélet-sportkör
„A hüvelykujjunkkal már rendkívül jól „swipe”-olunk.
Érdemes elkezdeni testünk fennmaradó 99%-át is tornáztatni –
ha élni akarunk.”
Sportélet-sportkör
Öltözék a tanórákon: fehér, feliratos iskolai egyenpóló, sötét
(fekete vagy kék) rövidnadrág, fehér zokni, sportcipő, tisztasági csomag.
A 7-9. évfolyamokon heti egy néptánc-, a 7-10. évfolyamokon
heti egy úszás órát tartunk. A mindennapos testnevelés keretében bármely évfolyamon lehet még úszás óra.
Felmentések
Szülői fölmentést egy félévben egy alkalomra kérhet a szülő,
melyet a diáknaptárba kell beírni. (Papírokat nem áll módjában a testnevelőnek elfogadni.) Hosszabb időre szóló fölmentést háziorvos illetve szakorvos igazolásával fogadunk el. 2
hétnél hosszabb ideig tartó fölmentést az iskolaorvossal láttamoztatni kell. A teljes, illetve részleges fölmentést (gyógytestnevelésen résztvevők is) szeptember 20-ig kell elintézni,
láttamoztatni az iskolaorvossal és bemutatni a testnevelő
tanárnak.
A testnevelésórán mindig kötelező a részvétel, minden tanulónak. A csak gyógytestnevelésre járóknak és a féléves vagy
éves fölmentéssel rendelkezőknek nem kötelező jelen lenni az
órarendi testnevelés órán, ha az az első vagy az utolsó lenne.
Felszereléshiány
Akinek az órán nincs felszerelése, annak 8 munkanapon belül
egy plusz „mindennapos” testnevelésórán részt kell vennie,
így pótolva az elmulasztott órát. A digitális naplóba a felszereléshiányt beírjuk. Úszást úszással, testnevelésórát bármely
testnevelésórával lehet pótolni. A pótlást a diáknaptárba be
kell írni és aláíratni a sportfoglalkozást tartó tanárral. Ha a
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diáknak nincs felszerelése és 8 munkanapon belül nem pótolja
az órát/órákat valamelyik délutáni sportfoglalkozáson, a következő fokozatok lépnek életbe:
- 2 pótolatlan felszereléshiány: szaktanári figyelmeztetés;
- 3 esetén: szaktanári intés;
- 4 esetén: osztályfőnöki figyelmeztetés;
- 5 esetén: osztályfőnöki intés;
- 6 esetén: igazgatói figyelmeztetés;
- 7 esetén: igazgatói intés.
A digitális naplóban a felszereléshiány továbbra is benn marad. Úszás óra alól a lányok havonta egy egészségügyi fölmentést kérhetnek, melyet a diáknaptárba kell beírni a következő formában: Eü. felmentés, dátum, szülő aláírása. Ilyen
esetekben a diákok a velük párhuzamosan zajló testnevelésórán kötelesek részt venni.
A mindennapos testnevelés alól a hatályos jogszabály alapján
lehet fölmentést kérni. E fölmentési kérelem formanyomtatványát minden félév kezdetekor kiadjuk, és akkor szabjuk meg a
határidejét is. Az iskolában űzhető sportokról szeptemberben
adunk bővebb tájékoztatást.

Ancsel Éva: 194 bekezdés az emberről: XXXVII.
Aki szeret egy embert, az megeszi a főztjét akkor is,
ha odakozmált. S ez teljesen racionális,
hiszen úgy gondolja, hogy a másik ember lelke
fontosabb az ő gyomránál.
Különben is, a lélek a legfontosabb testrész.
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Tudnivalók a diákigazolványról
www.diakigazolvany.hu

„Néha csak a diákigazolvány az egyetlen hamis tanú arra,
hogy tanuló lény vagy…”
(Jogi alapok: az oktatási igazolványokról szóló
(XII.30.) 362/2011. kormányrendelet)
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;nye) 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
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igazolás. Az ideiglenes igazolást gondosan meg kell 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.
Amennyiben matricával ellátott diákigazolványt veszít el a
tanuló, úgy a második matricát már ki kell fizetni, melynek
összege 3500 Ft. (Ld. 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.

Ancsel Éva: 194 bekezdés az emberről: CLXXI
Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod:
ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.
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Boszikonyha
„Aki maga néz a tálba,
Azt az étel nem táplálja:
Több annak a gondolatja,
Mint amennyi jó falatja.”
Vörösmarty Mihály
„Boszorkánykonyha”,
bármit kifőzhetsz, ami
eszedbe jut!
Péntekenként, akinek van
kedve és ideje sütni-főzni
tanulni, az délután 3
órától megteheti. Annyi a
feltétel, hogy egész évben
részt kell venni a foglalkozásokon!
Jelentkezési lapok szeptemberben a portával
szemben található „Boszorkánykonyha” feliratú tábla zsebeiben lesznek! Töltsd ki, és ugyanoda tedd vissza! A Boszorkák
majd elragadják! Figyeld a zsebeket!
HAJGUMI használata kötelező! Mindenki saját névre szóló
kötényt kap, amit 12. év végén megkap emlékbe.
Figyelem! Mindenki saját „mosogatógépével” dolgozik a
foglalkozás végeztével. Mit főznél vagy sütnél szívesen? Ezt
is írd fel a jelentkezési lapra.
Anyagi lehetőséget, „a fazékba vagy tepsibe valót” az IMNN
alapítvány biztosítja.
Mindenkit szeretettel vár:
Viki nővér és Andi néni
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Idegennyelv-tanulás
Iskolánkban angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol
nyelvet tanulhatsz. A 7-8. osztályban egy, 9. osztálytól két
idegen nyelv tanulása kötelező. Hetedikben angol vagy német
nyelvet lehet választani. A 8. osztályban döntheted el, hogy
kilencediktől melyik nyelvet veszed föl „második nyelvként”.
Számolnod kell azonban azzal, hogy csak akkor indítunk el egy
nyelvi csoportot, ha megfelelő számú diák (ez kb. tizenkéttizenöt fő) jelentkezik rá. Hasznos az első „germán” nyelv
mellé valamelyik újlatin nyelvet választani – szélesebb látókört és tájékozódási lehetőséget biztosít ez a változatosság.
A második idegen nyelv csoportbeosztásánál adódhat úgy,
hogy egy csoportba túl sokan jelentkeznek, így néhány diák
nem az általa elsőnek választott nyelvet tanulja. Ilyenkor a
beosztáskor az előző félévi tanulmányi eredményt vesszük
figyelembe, és a jobb eredményt elért tanuló kerül kedvezőbb
helyzetbe.
Érdemes a középiskolai tanulmányok alatt legalább egy
nyelvvizsgát letenni. Ennek érdekében az iskola elősegíti
nyelvvizsgaelőkészítő tanfolyamok szervezését. Ezeken bárki
részt vehet, az iskola által ajánlott csoportban.
2020-tól a felsőoktatási intézményekbe történő bejutás
föltétele lesz a nyelvvizsga.

Továbbtanulás
Mindenkinek legalább öt tantárgyból kell érettségi vizsgát
tennie. Ezek közül kötelező a magyar nyelv és irodalom, a
matematika, a történelem és egy idegen nyelv. Az ötödik
tantárgy választható, de a választásnál figyelembe kell venni,
hogy a felvételihez mely tantárgyból tett érettségi szükséges.

30

Emelt szintű érettségit a felvételihez érdemes választani,
mert nehezebb ugyan, mint a középszintű vizsga, de többlet
pont jár érte; ezenkívül az egyetemek többsége, ha nem is írja
elő a emelt szintű érettségi vizsgát a szakterületének megfelelő
tantárgyból, az emelt szintű érettségihez való tudást elvárja, a
további tanulmányok során erre építenek. Ráadásul 2020-tól
az egyetemre bejutás feltétele a legalább egy emelt szintű
érettségi letétele.
A tizenegyedik év végén előrehozott érettségit lehet tenni
informatikából és (osztályozó vizsgával) idegen nyelvből.
Az érettségi követelmények és korábbi érettségi feladatsorok
megtalálhatók a www.oktatas.hu oldalon.
A felsőfokú tanulmányok megkezdésének feltétele 2020-tól
az államilag elismert középfokú (komplex B2) nyelvvizsga.
Hogy melyik egyetem miből vár el emelt szintű érettségit,
megtalálható a felvi.hu illetve az eduline.hu honlapokon.
A 10. évfolyam tavaszán érdemes kiválasztani legalábbis a
szakirányt, hol szeretnél továbbtanulni, és ehhez kiválasztani,
hogy mely tárgyakat tanuld emelt szinten az utolsó két évben.
Ezután a 12. évfolyam őszén az intézmények pontos kiválasztásával, az előző évek ponthatárait megismerve, a saját addigi
eredményeid figyelembe vételével tudsz dönteni arról, hogy
miből érettségizz emelt szinten.
Számíts arra, hogy felsőoktatásba csak az vehető fel, aki
legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik ÉS legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett.
A továbbtanuláshoz érdemes tanulmányozni a www.felvi.hu
honlapot. Ne feledd, hogy matematika a legtöbb helyre kell!
Ne feledd, hogy nem tehetsz érettségit, ha nincs meg a megfelelő számú közösségi szolgálatban végzett órád (ld. „Köszi”)!
Kóczán Gabriella CJ igh.
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Emelt szintű oktatás
A 11-12. évfolyamon lehet emelt szinten tanulni egy, két
vagy három tantárgyat. A 10.-es diák nehéz dilemmája: milyen tárgyat válasszak? Hát olyat, amiben jó vagy, mert az
emelt képzés nem korrepetálás, magas követelmények elé állít,
ami feltétlenül hasznos a felsőfokú tanulmányaidhoz. Az
egyetemre bejutás föltétele legalább egy emelt szintű érettségi
letétele (a művészeti képzés kivételével).
A matekot emelt szinten választók külön tanulják azt a középszintre járó osztálytársaiktól. Magyarból, történelemből,
idegen nyelvből, fizikából és biológiából együtt tanul az egész
osztály (csoport), erre jön heti két órában az emelt szintű
képzés. (Ebben az esetben is csak egy jegyet kap a tanuló az
adott tárgyból.) Van olyan tantárgy is – a kémia, az informatika –, melyet az utolsó két tanévben már csak emelt szinten
lehet tanulni. Tervezd a jövőd és alapozd meg azt!
A választott órákon a részvétel kötelező. Az emelt szinten
változtatni csak félévkor és év végén lehet – a tanév rendjében
meghatározott időpontokig.
Kóczán Gabriella CJ igh.
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Diáktanácsadó
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Ady Endre

Az előző tanévben örvendetesen sokan fordultatok hozzám különböző iskolai, ill. magánéleti problémákkal kapcsolatosan. A
bizalmat ezúton is köszönöm, és remélem, hogy sokatoknak
tudtam segíteni. Szeptembertől újra várom azokat, akikkel elkezdtünk valamit, aminek az idő szűkössége miatt, vagy egyéb okból
nem értünk a végére. Mindenkit szívesen látok újra, aki csak
egyszer is eljött a Diáktanácsadóba, és megosztotta velem a problémáját! Ezen kívül várom az új megkereséseket is.
A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány helyzetet, amelyben hozzám fordulhatsz.
Jelentkezz,
 ha úgy érzed, hogy talán segíthetek
 ha úgy érzed, neked úgysem tud senki segíteni
 ha nagy a baj, és egyedül nem tudod megoldani
 ha összecsaptak a fejed felett a hullámok
 ha nem találsz barátokat, rosszul érzed magad az osztályodban, magányos vagy
 ha nehézségeid vannak a tanulásban
 ha nem találod a közös hangot tanároddal, osztályfőnököddel
 ha családi problémák nyomasztanak
 ha problémáid vannak a fiúkkal/lányokkal
 ha kérdéseid vannak a cigarettával, alkohollal, tudatmódosító
szerekkel kapcsolatban
 ha segítségre lenne szükséged a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban.
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De akkor is jelentkezz, ha olyan problémád van, amit nem
találsz ebben a felsorolásban.
Jelentkezhetsz
 személyesen az alagsori Diáktanácsadó szobában
(alagsor, 31-es szoba),
 vagy e-mailben: orsolyave@gmail.com
Kedves Tanárok és Szülők!
Az Önök megkeresését is szívesen fogadom, forduljanak
hozzám bizalommal.
FONTOS! A beszélgetéseken elhangzottakat diszkréten kezelem. Ez a diákokkal, tanárokkal és szülőkkel folytatott konzultációkra egyaránt érvényes.
Fogadási idő:
Hétfő: 10-15
Csütörtök: 9-15

Varga-Etele Orsolya
iskolapszichológus

FODOR ÁKOS
3 negatív szó:
nincs
semmi
baj.
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Diákönkormányzat
A DÖK egy csapat diák, akik az iskola tanulói közösségét, a
tanulók érdekeit képviselik. Feladatuk a kapcsolattartás az
iskola vezetőségével, a tantestülettel és az osztályokkal. Ötleteikkel és az általuk szervezett programokkal hozzájárulnak a
diákélet színesítéséhez. A diákközgyűlésbe minden osztály két
választott képviselőt delegálhat, akik részt vesznek a havi
rendszerességgel tartott gyűléseken. A diákközgyűlések minden diák számára nyilvánosak, de csak a választott képviselők
szavazhatnak. A gyűléseken a diákok felvethetik az iskolai
élettel kapcsolatos kérdéseiket, valamint a diákság igényei
alapján programokat tervezhetnek és szervezhetnek.
Mit ad a diákönkormányzat?
 lehetőséget az önkifejezésre, kulturált véleménynyilvánításra,
 gyakorlóterepet a demokrácia játékszabályainak elsajátításához,
 részvételi lehetőséget az iskola közéletében,
 erősíti a „Margitos” életérzést,
 kihívásokat,
 a csapatmunka élményét,
 közösségi életet az osztályközösségen kívül is.
DÖK elnök: Manczur Máté 11.c
Alelnökök: Batu Boglárka12.e, Czinkler Soma 10.c
A DÖK működését segítő tanár: Tóth Eszter
Szent Bernát:
Csak égni kevés,
csak világítani hiú dolog,
égni és világítani, ez a tökéletesség!

35

KÖSZI
(KÖzösségi SZolgálat az Iskolában)
„Az érettség egyik jele: önzetlen segíteni tudás”
Jogszabályi hátterét megtalálod a 8. oldalon felsorolt dokumentumokban.
Figyelem! „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele
ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása” (2011.
CXC. tv. 4§)
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 évfolyamot ez esetben szeptember 1-től számítjuk!
Iskolánkban három csoportba sorolható a közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége:
 Az egész éven át tartó, heti rendszerességgel történő szolgálat
o Kórházlátogatás
o Liturgikus szolgálatok
 Liturgikus asszisztencia
 Sekrestyési teendők ellátása
 Retorika
 Gitáros énekkar
o KeCsap
o Délutáni rendezvényszervezés, segítés; takarítás
o Korrepetálás
o Ügyelet a „Margit-sziget”-ben (fsz. üveges terem)
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A felkészítő és záró foglalkozások csak akkor számolhatók el,
ha a diák a megvalósítandó közösséget szolgáló projektben is
részt vesz. A diák élményeit, munkáját napló formájában
rögzíti, amitől csak tanári igazolás esetén lehet eltekinteni.


Tömbösített szolgálat
o Nyári iskolai szolgálat,
o Iskolán kívül szervezett, tanár által felügyelt szolgálat
o tankönyvosztás.
Meghirdetése mindig alkalmi, részleteit esetenként állapítjuk meg.



A harmadik lehetőség az 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 élményeit, munkáját napló formájában rögzíti,
melyet a szolgálat végeztével, rövid beszámolóval (1-2
oldal) kiegészítve lead az iskolavezetésnek.
o Kérés esetén 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; szülői hozzájárulás kitöltése, annak
aláírt példányának a felelős igazgatóhelyetteshez történő
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visszajuttatása), illetve be kell mutatnia a munkájáról végzett 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 15 naptári nappal. A
nyáron végzett szolgálatokról szóló dokumentumokat pedig
szeptember utolsó munkanapjáig.
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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Az iskolai könyvtár rendje
„Ez a könyv a könyvek könyve. Szegény ember drágagyöngye.”
A könyvtárossal személyesen, vonalas telefonon
(06-1-381-0904/122) vagy e-mailen teremtsünk kapcsolatot:
(pfuscher.emese@szmg.hu).
Köszönés és csend
A könyvtárban is érvényes a Laudetur … köszönési mód.
A könyvtárban, amennyire lehetséges halkan beszéljünk.
Ha lehet, kevesebb beszéd hangozzon el, hogy az elmélyülésben ne zavarjunk senkit.
Tankönyvek
Tankönyveket az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak
kaphatnak.
A tankönyveket az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak év végén vissza kell hozni.
Az érettségizők az atlaszt és a függvénytáblát hozzák vissza
legkésőbb a szóbeli napjáig.
A többiek számára megvehetők a tankönyvek.
Szakirodalom és szépirodalom
A könyvtárból egyszerre 4 különböző könyvet lehet kölcsönözni.
Ha valami elveszett, akkor a tanuló helyette egy ugyanolyan
könyvet hozzon, vagy sajnos meg kell térítenie az árát!
Pfuscher Emese
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Túrákhoz – felszerelés-ötletek
Jelölés: kötelező, ajánlott, inkább ne, tilos hozni
Gyalogtúrára hozandók (mindent nylonban):
Öltözet: bőrönd; meleg ruha (pulóver, melegítő alsó), minden
napra tiszta alsó és zokni, kétnaponta póló, sort, hosszú ujjú póló,
hosszúnadrág, fürdőruha, bakancs, váltás cipő (ha feltöri, legyen
mit felvenni), sapka (éjszakára jól jön), esőkabát, cumi, pelenka.
Tárca: pénz, diákigazolvány, TAJ másolat, anyakönyvi kivonat
Pipere: törülköző, szappan, fogmosó, fésű, körömvágó, dezodor
Szállás: hálózsák, polifoam matrac, pizsama, alvópárna, zseblámpa/fejlámpa, füldugó
Eü: saját gyógyszer, naptej, napszemüveg, napsapka, ragtapasz
(vízhólyagra), papír zsebkendő, szúnyogriasztó, WC papír
Konyha: kulacs, csajka, kanál, bicska, fülesbögre, konzervnyitó, öngyújtó
Műszaki: ruhaszárító kötél, csipeszek, tű, cérna, biztosítótű, fényképezőgép + tartozékai, szennyeszsák, bluetooth hangszóró,
dohánytermékek
Navigálás: tájoló, 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, GPS, főzőedény, fakanál, merőkanál, kenő- és kenyérvágó
kés, tűzgyújtó. Só, paprika, olaj, hagyma, tea, cukor, citromlé
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

Lobmayer András
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A Szent Gellért Csarnok
A Megváltós nővérektől az államosításkor elvették Európa
egyik legmodernebb iskoláját. Hatvannyolc évre rá visszakaptuk olyan állapotban, amelyben elvenni talán nem is akarták
volna. Az oktatás igényei az évek során igencsak megváltoztak, de az épület konokul maradt olyannak, amilyennek ingyen
adódott az akkori rezsimnek.
Elérkezett a változás ideje. Huszonhárom éve dolgozunk,
szépítgetjük az épületet, alakítjuk a modern elvárásokhoz.
Most elérkezett az az idő is, hogy hárompontos kosarat ne
csak a saját térfelünkről dobhassunk az ellenfélnek… Állami
és hatalmas rendi segítséggel egy olyan tornacsarnok épül,
amely megfelel a diákok, a szülők, az oktatásügy elvárásainak
is, és amely szerényen és mégis szemet gyönyörködtetőn
húzódik meg a műemlék iskolaépület mögött. Félig a hegybe
bújva válik Szent Gellért Csarnokká, óvja a hidegtől és melegtől sportolóit, félig megmutatva magát válik az öreg épület
fiatal testvérévé, és várja fiaitlányait üdítő mozgásra.
A zsoltáros mondja: „Ha az
Úr nem építi a házat, hasztalan
fárad, aki építi azt”. Az Úr keze
így nemcsak a mérnököké és
munkásoké, de mindannyiunké
is, akik segítünk szellemi és
anyagi támogatásunkkal megvalósulni a száz év utáni legnagyobb álmát a nővéreknek.
Iskolánk alapítványa: IMNN Iskolaalapítvány
Számlaszáma: 11711034–20848026
(Ez az adomány leírható az adóalapból,
igazolást ad az alapítvány)
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KeCsap CSöppek :)

r

„Hatalmas sivár hely, falakkal és ácsokkal. Velünk szemben
kb. 40 fogva tartott férfi. Fiatalok és öregek. Néhány buja tekintet,
visszafojtott beszólás…
Elkezdjük a műsort. Adventi üzenet, dicsőítés „szent”bűvészshow és pantomim. Isten különös kegyelme és Szent Lelkének ereje egyre inkább érezhetővé válik. Azok is figyelni kezdenek, akiknek korábban egészen máshol járt az eszük.”
„Miért vágtam bele?: Azért, mert szerettem volna örömet okozni
azoknak az embereknek, akik ott élnek. Igaz, hogy valami nagy bűnt
követtek el, de nekik is jár az újabb esély.
Milyen élmény volt?: Nagyon jó, pozitívan csalódtam, de örültem,
hogy nem kellett bent maradnom. Minden egyes börtönlakón a meghatottságot láttam, és ennek nagyon örültem.”
„A legfelemelőbb érzés volt szinte egész életemben azt
látni, hogy azok, akik az elején még beszólogattak, állandóan beszéltek, azok a végére, hogy átalakultak,
mosolyogtak, énekeltek, szinte boldogok voltak.”
„Bennem többféle érzés kavargott: félelem, kíváncsiság, izgatottság. Két ének
között elkezdtem feloldódni és elhinni, hogy tényleg nem lesz semmi baj, hisz a
rabok is velünk énekelnek. Nekem nagyon jól esett, hogy végig csendben figyelték a pantomim előadást…”

„Még ki se pihenhettük ezt a bevetést és, már készülhettünk
is egy újra, mert mehetünk máris a Kossuth Lajos Gyermekotthonba.”
„Mert a KeCsapnál nincs megállás!”
KALAND, KÖZÖSSÉG, HIT

KeCsap

Minden szerdán. Várunk téged is!
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Balla Lajos

Mitől jó diák a jódiák?
Fodor Ákos: Patt
ha elmondhatnám,
miért becsüllek nagyra:
vérig sérthetne
Vannak ilyen diákjaim. Belőlük gyúrtam össze egyet. Hívjuk őt „Ferinek.“
Szóval: „Feriben” van élet. Csibészes mosolyával képes
örömet okozni társainak és erre fogékony tanárainak egyaránt.
Humora nevettető, de sohasem sértő. Családjából, szüleitől
eredendő neveltséget kapott – akkor is tisztelettudó, ha éppen
kicsit „kilóg a sorból”.
„Feri” készül, a jegyei általában jók. De nem feltétlenül tartozik az osztály élbolyába. Azért van olyan tárgy, amiért tud
lelkesedni is. Vannak barátai – de azokkal szemben sem kirekesztő, akik nem tartoznak a legszűkebb értelemben vett
körébe.
„Feri” élete nem csak az iskola körül forog: edzésre is jár,
kirándulni is, vagy épp más közösségbe.
„Feri” néha jelentkezik, ha az osztályfőnök valamilyen elvégzendő feladatra keres önkénteseket, bár ezt kétségkívül
„nem viszi túlzásba”. Viszont a kifejezetten személyének
szóló felkéréseket soha nem utasítja vissza.
„Feri” egy kicsit küszködik önmagával, a világgal és Istennel is. De legbelül pontos az iránytűje.
„Feri” elsősorban nem másnak akar megfelelni, hanem önmagának – de a kritériumokat azért egyezteti mással, akár még
szülővel, tanárral is.
A 25 éves érettségi találkozón pedig „Feri“ tiszta szívvel fogja
elmesélni, mely kalandokon keresztül ért révbe az élete.
Dr. Szentgáli Zsolt
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Szülőknek - kamaszokról
Az egyik nap még hozzánk bújik, másnap azt vesszük észre,
hogy bújik előlünk. Az egyik nap még tanácsot kér, másnap már
keresetlen szavakkal tanácsol el bennünket.
Néhány gondolat, melyek talán segítenek a kamasz korú gyermekeket nevelő szülőkön, és azokon az olvasóinkon is, akiknek
azonnal kész válasza van minden alábbi mondatra…
Feszültségek márpedig lesznek. Ha minden konfliktusforrás elől
elmenekülünk, a gyerek nem ismeri meg saját korlátait és a világ
működését. A „mindent megtiltó” pedagógiánál már csak a „mindent megengedek” elve a károsabb.
Gyermekeink más szemüvegen keresztül látják a világot. Lehetséges cél a kompromisszum: bizonyos pontok mentén engedhetünk, hogy a fontos elvek mentén ne kelljen.
Még ha ráébresztenek is bennünket arra, hogy alapvetőn
lúzerek, lejárt szavatosságúak, sőt, senkik vagyunk, akkor is a
szülői példa a leghatékonyabb. Kerüljük az erőből uralt helyzeteket, a jó példa hosszútávon kifizetődőbb!
Minden látszat ellenére kamasz gyermeküknek szüksége van
ránk, ezért legyünk mellette minden helyzetben. Egy jó beszélgetés, amikor az igazán fontos, sorsot menthet.
Töltsünk minőségi időt együtt: találjuk meg azokat a programokat, amelyekhez szívesen csatlakozik egy kamasz gyermek is,
maradjunk részei az életének.
A századik vesztett harc után se adjuk fel. Ő sajnálná a legjobban. De úgyis neki van igaza, úgyis ő győz. Ha nem így van,
akkor vagy nagyon szerelmes, vagy azonnal vigyük pszichológushoz .
Az édesanyákkal a fiúk menetrend szerint 12-14 éves korban
összevesznek. Úgy kb. 4-5 évre. Ekkor is szeretni kell őket - de ha
ezt kimutatjuk, akkor még jobban megharagszik ránk – ha nem,
akkor azért. Türelem! Visszatalál!
Kitartás! Kellő humorral (és nagy-nagy szeretettel) egész jól
átvészelhető ez a „néhány” év – nekik is – nekünk is.
Márkiné Solnay Márta
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Hogyan tanuljuk a matekot?
Egy példán való gondolkodás ugyanúgy megvisel, mint ahogy
egy fizikai munka. Borzasztó nehéz összpontosítani – de gyakorolható. És amikor „belekerülsz” egy példába, és összpontosítva
foglalkozol vele, akkor az elvarázsol. De csak akkor, ha hagyod
magad, ha nem akarsz máshol lenni, ha nem akarsz más lenni, ha
nem akarsz már más időben lenni.
A matek tanulása a szellem játéka, de több is annál: különös
erőfeszítés. De mint bármely más művészet, szakácsművészet
vagy épp regényírás, minél többet gyakorolod, annál tökéletesebb
az alkotás eredménye, de legfőképp élménye.
Tehát hogy is érdemes?
A tanulás a tanórával kezdődik: ott csak Te vagy, a Tanár és a
MATEK. Less el, lopj el minden titkot, ötletet, trükköt a tanártól.
Amit fejből kell tudni, a könyöködön jöjjön ki. És meglátod,
összeáll belőlük a kép. Ha valami túl gyors, a margón kívül jelöld,
hogy annak utána kell járnod! Matekórát kihagyni főbűn – sütögetni fognak érte . De a legnagyobb baj, hogy ha valami kimarad, mert utána minden ingatag, és lassan úgy érezheted, mintha
kínai órán ülnél… Ekkor addig menj vissza az anyagban, ahol
elveszett a fonál.
A házi feladat az otthoni tanulás utolsó fázisa. Először nézd
meg a füzetet, takard le a definíciót, a megoldást, és mondd el
őket, írd le és oldd meg őket magadtól. Mikor ez már megy, akkor
vágj neki a házinak. Minimum az órai minta alapján tudd elkészíteni a házit, de a legjobb, ha már úgy érzed, hogy teljesen magadtól megy az.
Van „memoriter” matekból is. Általában rövid, de velős. Azt
legjobb, ha reggel még megkérdezed magadtól – és el is tudod
mondani.
Ne feledd, a rendszeres munka itt is sokkal többet ér, mint a
kampány-hajrázás mely utóbbival ugyannyi időt töltesz el, de fele
annyi sem marad meg az anyagból. Az előbbi kifizetődőbb…
Pákh György – Vízhányó Zsolt
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Körkérdés tanároknak:
„Kedvenc tantárgyam a gimiben”
Alfonza nővér
Gimiben kedvenc tartárgyam az orosz irodalom volt. Ma is előttem
van, ahogy szavalt nekünk a tanárnő, Puskin szerelmes verseit sokszor idézte, el tudott minket varázsolni, kamaszokat. Az irodalom
nagyjai, akik egészen elragadtak: Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov.
Őket bármikor szívesen kézbe veszem, megunhatatlan.
Ávár Barbara
Földrajz. Amellett, hogy szeretek utazni, számomra mindig fontos
volt, hogy tudjam értelmezni a környezetemet: a fizikai jelenségeket, a társadalmakat és az épített környezetet is. Vonzódom a térképekhez, amerre járok, fotózom, National Geographic gyűjteményemre büszke vagyok.
Bajcsi Gizella
Az elméleti líceumban, ahová jártam, több kedvenc tantárgyam is
volt. Természetesen szerettem az idegen nyelveket, amiket viszonylag könnyen is tanultam, valamint a magyar irodalmat. Az egyik
példaképem a magyar nyelv és irodalom tanárnőm volt. Nagyon
szigorú és következetes tanár volt, aki minden órájára készült és
mindig volt szóbeli felelés és memoriter is.
A fizikát pedig azért szerettem, mert a tanár úr nagyon jól, szuggesztíven magyarázott, és megértettem a tananyagot. Már csak tanulni és gyakorolni kellett. Nem véletlen, hogy az osztályból hárman is fizikusok lettek.
Bálint Katalin
A latin volt az egyik kedvenc tárgyam, mert csodáltam az akkor már
nyugdíjas tanárnőnk lendületét, dinamizmusát és vidámságát. Szinte
suhant a lépcsőn, míg mi vonszoltuk magunkat. Az óráin pedig az
első perctől az utolsóig gondolkodtunk, dolgoztunk, nem volt lazsálás. Lelkesedett azért, amit tanított.
Carlo Fumagalli atya
Gimiben kedvenc tárgyam volt a latin és a fizika. Miért? Talán mert
nagyon különböznek egymástól – aztán az egyetemen fizikus lettem
– a latint hobbyból tanultam tovább.
Csepregi Csaba
Kedvenc tantárgy a középiskolában? Testnevelés, töri, magyar.
Csontos Attila
A kémia. Talán azért, mert az atomok világában éreztem legközelebb magamhoz a világegyetem létezésének és működésének magyarázatát. Meg azért is, mert nagyon szerettem a számítási felada-
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tokat, rengeteget megoldottam, és komoly sikerélményt jelentett,
mikor a megoldókulcs megerősítette az én megoldásomat.
Dr. Dósa Márta
A József Attila Gimnáziumba jártam – a mai Szent Imre Gimnázium épületébe. Oda belépni ma is euforikus érzés… A francia nyelv
tanulása élmény volt, mert a családunkban többen is beszélték különböző szinten. Egy idő után én is csatlakozhattam a „nagyokhoz”,
amikor társalogni kezdtek jelesebb alkalmakkor, családi összejöveteleken. Sikerélmény is volt, mert jól ment, és segíthettem a többieknek is. Szerettem még a „Gyakorlati foglalkozást”, amelynek keretében heti 2 órában varrni tanultunk. Akkoriban a ruhaboltok fantáziátlan kínálata mellett a divatérzékeny lányok egyetlen reménye
volt, ha maguknak tervezhettek, alkothattak.
Holczmann-né dr. Fehér Ildikó
Általános iskolában és a gimi első éveiben a biológia. Nagyon érdekelt, alig kellett tanulnom, szinte „ragadt” rám minden információ.
Most is szeretem a természetet, az állatokat különösen. Végül mégis
más irányba fordultam a továbbtanulásnál, az érdeklődés azonban
továbbra is megmaradt, melyet valószínűleg a génjeimben hordozok, mert édesanyám, távoli nagybátyám és több rokonom orvos
volt. A történelem tanulmányozásakor nagyon megragadtak az egykori betegségek leírásai, a gyógymódokról, az orvosi eszközökről és
a korabeli higiéniai körülményekről való beszámolók.
Holicsné Csejk Gabriella
Az első évben a matek nem érdekelt, az irodalmat imádtam! Másodikban indult a fizika, s ez mindent megváltoztatott! Jöhetett az irodalom és az angol mellé a matek és a fizika minden mennyiségben
tanórán, szakkörön egyaránt. Érdekelt, és könnyen ment! Kitűnőre
érettségiztem. Poén is volt, nem tagadom!
Horváth István
Bár most történelem-angol szakos tanár vagyok, a gimiben szerettem a matekot is. Hogy miért? Számomra a matek olyan tantárgy
volt, amit nem igazán kellett tanulnom. Próbáltam odafigyelni az
órákon, gyakorlásképpen mindig megcsináltam a házit és király
érzés volt, ha jók lettek az eredményeim! .
Keményné Orbán Krisztina
Szaktárgyaimon kívül az ének volt a kedvencem. A tanárnő igazi
művészalkat volt, és lelkesen vezette a gimnázium vegyeskarát.
Ritka testvérkapcsolatai voltak, így utaztunk meghívásra Ausztriába, Németországba és Svájcba. Élveztük a szereplést, és nagyszerű
közösség alakult az énekléssel.
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Kinga nővér
A Magyar irodalom (és az irodalom általában) – kiskorom óta szerettem a verseket és az irodalmi műveket. Otthon is sok könyvünk
volt és később a könyvtárak rendszeres látogatója lettem. Szeretek
olvasni és az irodalmi művek bemutatják és engedik átélni nemzetünk történelmének fontos szakaszait, belépni az adott korba és végigjárni a leírt tájakat. És a fizika – érdekeltek ezek a témák, a tudomány lehetőségei és érdekes volt a szakkör is.
Kis Attila
Kémia: mert kiváló tanár tanította,
aki a stílusával, példáival és a kísérleteivel lenyűgözött minket. A
gyors és helyes megoldásokat elméleti sportszeletekkel jutalmazta,
amit érettségi után válthattunk be
igények alapján.
Magyar: mert megszerettette velem az olvasást. Nagyon sokat kellett olvasni (évi átlag 10-12
könyv), verset tanulni (évi átlag
20-25 vers). Megtanított a művek
értő olvasására, és hogy mindig
találjam meg, hogy az adott alkotás
nekem mit mond épp akkor, amikor olvasom.
Kóczán Gabriella
A gimnáziumban a matematika mellett kedvenc tárgyam a történelem volt. Bár hosszan nem tudtam (és nem tudom) az évszámokat
megjegezni, de nagyon megragadott az, ahogyan tanárunk összefüggéseket láttatott meg velünk. Ilyenekből álltak a témazárók „főkérdései”, valamint az érettségi tételek, amiket élvezettel dolgoztam
ki.
Kornyilovné Dr. Máté Anita
Gimiben a kedvenc tantárgyam a történelem volt, mert már kiskoromtól kezdve lebilincselt minden, ami a múlttal kapcsolatos. Bár jó
tanárunk is volt, a témák miatt vártam mindig az órákat, s ezért is
döntöttem úgy, hogy az egyetemen is a történelemmel fogok foglalkozni.
Kovács Eszter
Gimiben kedvenc tárgyam volt: az olasz. 13 éves korom óta rajongok a gyönyörű olasz tájakért, művészetekért, ételekért és az olasz
emberekre jellemző vidámságért, életszeretetért, családcentrikussá-
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gért. Mindez a középiskolában egy kiváló olasztanárral lett megkoronázva, akire a mai napig példaképként tekintek, és akinek köszönhetően végül magam is ezt a pályát választottam.
Kujbus Attiláné
Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban, a kedvenc tárgyam
alapján választottam tagozatos osztályt,14 évesen. Hogy mi volt az,
és mi az a mai napig is? Hát természetesen a MATEMATIKA. A
matematika-kémia szakos édesanyám és a remek tanáraim szerettették meg velem ezt a tárgyat.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját,
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.” (Németh László)
Lobmayer András
Biológia volt a favorit. Szakkörön növényt határoztunk és piarista
szerzetes tanárunk a mikroszkóp segítségével feltárta előttünk a
láthatatlan világot. Tovább erősített, hogy egy középiskolás biológia
pályázaton második helyezett lettem, és az állatkerti vetélkedőkön is
rendszerint jól szerepeltem.
Nagyné Margitán Gabriella
Gimiben kedvenc tárgyam a matematika volt. A matematika szeretete nálam szorosan összefonódott azzal, hogy kisiskolás korom óta
tanár szerettem volna lenni. Mindezt példaképemnek, anyukámnak
köszönhetem, aki maga is matematika tanár volt.
Murányi Ilona
Nem volt kedvenc tantárgyam, sőt…, de ez hosszú történet.
Oberrecht Ádám
A történelem. Mert az időpontok és események megjegyzése sosem
került külön energiába (most sem), így a tantárgy fontos részét jelentő, „mágikus erejűnek” vélt évszámok megtanulása sem volt nehéz, a többit meg szívesen tanultam hozzá. A történelmi ismereteimet a zenetörténet tanítása során is tudom kamatoztatni.
Pákh György:
Minden tárgyat alaposan és lelkiismeretesen tanultam, de a magyar
nyelv, az anyanyelv szépsége és nyelvtana teljesen elbűvölt. Drávay
Gizella magyartanárnő egyénisége, igazi mély hivatástudata tette
legkedvesebb tantárggyá a magyar nyelvet és irodalmat. Minden
magyar óra ünnep volt!
Paréj-Farkas Katalin
Kedvenc tantárgyaim voltak a gimnáziumban: magyar irodalom,
történelem, francia, német, ének-zene, testnevelés, művészettörténet. Hogy miért ezek voltak a kedvenceim, azt pontosan nem tudom. Talán mert „kamaszkori világmegváltásomhoz” ezek ismerete
elengedhetetlen volt…. Utóbb realizálódott bennem, hogy világot
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már nem kell váltani, viszont valamire azért csak jó lett, hogy elmélyültem ezekben a tárgyakban…
Pável Rita
Meglepő módon a német (helyesebben a német irodalom) és a történelem. Igazi szellemi kalandot és egyben mély lelki élményt jelentett, mikor a német irodalom nagyjait eredetiben olvastuk és elemeztük. Óriási ajándék, amikor a magas szintű nyelvtudás lehetővé teszi
számunkra, hogy eredetiben olvashassuk a világirodalom remekeit,
s egyben saját belső világunkat, meglátásainkat, gondolatainkat is
meg tudjuk osztani másokkal e nyelven.
Az emberiség és hazám történetének rejtélyei már általános iskolás
koromban izgattak, akkori történelemtanárom ültette belém tárgya
szeretetét, ami gimnazista koromban is hűségesen elkísért.
Pfuscher Emese
Gimiben kedvenc tantárgyam: a magyar irodalom volt és a történelem, mert már akkor is könyvtáros szerettem volna lenni és a művelődéstörténet érdekelt és persze a hitvédelem. Ezért is lettem hittan
tanár és könyvtáros.
Reichardtné Szabó Marietta
A gimnáziumban, de már általánosban is a kedvenc tárgyam a matematika volt. Már az első (9.) osztálytól kezdve kis létszámú fakultációs csoportba járhattam, ahol nagyon jó hangulatban dolgoztunk
együtt, és a nehéz feladatok megoldása közben is egymással versenyeztünk.
Simonfai Teodóra
Magyar irodalom, mert a mai napig nagyon szeretek olvasni és kíváncsi voltam ki, mit lát meg egy műben és ezáltal nekem milyen új
szempontokat ad. Egy jó mű mindig több rétegű, mindenkinek kicsit
mást mond. Ezen kívül, mint a legtöbb „rendes” kamasz én is írogattam, ez hozzátartozott a „világmegváltáshoz” és próbáltam ellesni a „nagyoktól” hogyan is kellene ezt jól csinálni. Nagyon szerettem a rajzot is, mert a tanár művészettörténetet tartott. Hihetetlen
széleskörű, érdekes és értékes tudást kapott az európai kultúráról.
Solnay Márta
Természetesen az irodalom. Magyartanárnőm egy csodálatos ember
volt, aki teljes személyiségével, hallatlan tudásával és hosszú évek
tapasztalatával tanított. Nem használt projektort, nem vetített filmet,
nem táncolt és énekelt, hogy lekösse a figyelmünket: csak mesélt és
mi tátott szájjal hallgattuk. Ő és az irodalom bőven elég volt.
Somogyi Mihály
Fizika, történelem. Fizikából általános iskolában volt kiváló tanárom, s a tárgy iránti elkötelezettségem megmaradt a gimnáziumi
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évek alatt is. A történelem gyerekkorom óta érdekel. Ha annak idején már lett volna ilyen szakpárosítás, lehet, hogy most fizikatörténelem szakos tanár lennék.
Szabóné Fenyvesi Katalin
Kedvenc tárgyam a gimiben a matematika volt, hiszen az informatika akkoriban még nem létezett . A matematikai feladatok megoldása mindig olyan volt számomra, mint a rejtvényfejtés, ezért szórakoztatónak tartottam, és kihívást jelentettek számomra, főleg a
nehezebb, logikus gondolkodást igénylő feladatok. Volt olyan feladat is, amin három hétig törtem a fejem, de végül is én győztem,
megoldottam!
Szegedi Katalin
Gimiben kedvenc tárgyam volt a biológia. Kollégistaként hétvégéken a tatai Öreg-tó és az Által-ér faunáját szorgalmasan vizsgáltam
tanáraim vezetésével. Vértesszőlősön (előember lelőhelye) idegenvezettem. Árendás Veronika és dr. Skoflek István meghatározó
személyisége nélkül más ember lennék.
Dr. Szentgáli Zsolt
Gimnáziumban kedvenc tárgyam természetesen a történelem volt.
Igazából kb. 6 éves korom óta tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Elsőben nagyon jó tanárom volt – akkori jegyzeteim sokáig
őriztem. Utána olyan tanárt kaptunk, aki jobban jeleskedett az „önmenedzselésben”, mint a tanításban, de kétségkívül szerette az osztályunkat, lehetett vele beszélgetni, az OKTV-döntőre pedig személyesen vitt el minket egy évfolyamtársammal.
Szücs Anikó
Kedvenc tárgyam a gimnáziumban a matematika volt. A korábbi
években is már szívesen magyaráztam osztálytársaimnak a feladatokat. A tárgy iránti érdeklődésem a későbbiekben is megmaradt.
Tanai Róbert
Általános iskolában még kevésbé, de középiskolában egyértelműen
a nyelveket szerettem legjobban tanulni: oroszt és németet, illetve
angolt szakkörben. Aztán valahogy mégis a spanyol nyelv lett a
legfontosabb. A nyelvtanulást nagyon fontosnak találom, új világra
nyílik szemünk bármilyen nyelv tanulásával.
Tilles Ágnes
A hajdani diákéveimben kedvenc tantárgyaim az irodalom, a matematika és az ének volt.
Timáriné Zsámbéky Mária
Kémia és német nyelv. A kémiában a természet sokszínűsége és
hihetetlen változatossága nyűgözött le, a németben pedig a tanárom
óriási műveltsége, intelligenciája és humora.
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Tóth Eszter
Kedvenc tantárgyam a történelem volt. Nagyon megszerettem a
forráselemzést, mert a tanárunk kérdezni és gondolkodni tanított
minket. Történelem faktos voltam, és nagyon motiváló volt még
több részletet megtudni, mint az alap törisek. Különösen a címertan
érdekelt, amit csak a faktos órákon vettünk.
Urbányiné Farkas Dóra
Valójában olvasni szerettem, válogatni a könyvtárban, könyvesboltban, szerettem az új könyv illatát. Amikor új regénybe kezdtem, úgy
éreztem, mintha új kalandra indulnék. Így nem csoda, hogy beszélgetni is szerettem róluk. Szerencsém volt, kiváló magyartanárok
formálták látásmódomat.
Varga-Etele Orsolya
Irodalom - szerettem olvasni, lírát és regényeket, bár többnyire sajnos nem a kötelezőket, de azért az órán is találtam "kincseket".
Megdöbbentett, hogy egyes szerzők hogy érezhették ugyanazt, amit
én - mondjuk száz évvel korábban, férfitestben és egy egészen másfajta életben, mint amit én éltem.
Veszelovszki Balázs
Nagyon nehéz választanom, több kedvenc volt. A legek közé a történelem tartozott. A tanárunk előadásmódja, színes órái, korrektsége
megszeretette velünk a tárgyat. Kedvessége, empatikussága, irányunkba való nyitottsága, érzékenysége az, ami a kedvencekhez
emelte nemcsak a tárgyat, hanem őt magát is.
Vízhányó Zsolt
A matek. Nyilván mert sikeres volt, és mert szerettem a tanárt. De
azért is, mert fejben bármikor lehet matekozni: buszon ülve, unalmas órák alatt, vagy épp altató gyanánt. Kezd már olyan lenni, mint
az imádság .

Körkérdés tanároknak:
„Kedvenc versem, kedvenc filmem”
Kedvenc vers
Alfonza nővér
Gyurkovics Tibor: Jézus
Mécs László: Vadócba rózsát oltok
Reményik Sándor: Templom és iskola
Ávár Barbara
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
József Attila: Reménytelenül
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Bajcsi Gizella
Horváth István: Tornyot raktam
József Attila: Altató
Bálint Katalin
Fodor Ákos haikui
Reményik Sándor: A szőnyeg visszája
Carlo Fumagalli atya
Radnóti Miklós: Éjszaka
Reményik Sándor: Kegyelem
Csepregi Csaba
Kalász László: Anyámnak kontya van
Arany János: Kertben
Csontos Attila
Kosztolányi Dezső: Számadás
Pilinszky János: Az ember itt
Dr. Dósa Márta
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
Michał Zabłocki: Valójában nem történik semmi
Holczmann-né dr. Fehér Ildikó
Mécs László: Vadócba rózsát oltok…

S. T. Coleridge: Rime of the Ancient Mariner (Rege a vén tengerészről)

Holicsné Csejk Gabriella
Tóth Árpád : Lélektől lélekig
Kosztolányi Dezső : Hajnali részegség
Horváth István
Arany János: Toldi
József Attila: Nagyon fáj
Keményné Orbán Krisztina
Radnóti Miklós: Tétova óda
Márai Sándor: Mennyből az angyal
Kertész Ágnes
Kiss Anna: A mese születése
Weöres Sándor: A teljesség felé
Kinga nővér
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
József Attila: Mama
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Kis Attila
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet?
Juhász Gyula: Trianon
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
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Kóczán Gabriella
Reményik Sándor: József az ács Istennel beszélget
Kornyilovné Dr. Máté Anita
Ady Endre: Az Úr érkezése
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd
Kovács Eszter
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú
Radnóti Miklós: Bájoló
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
Kujbus Attiláné
Arany János: Családi kör
Goethe: A boldogságot nem lehet ajándékba kapni
Lobmayer András
Balassi Bálint: Egy katonaének
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Nagyné Margitán Gabriella
Weöres Sándor: Valse triste
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú
Murányi Ilona
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
Pilinszky János: Azt hiszem; Magamhoz
Oberrecht Ádám
Goethe: Erlkönig
Pilinszky János: Harmadnapon
Pákh György
Veres Péter: Én nem mehetek el innen
Puskin: Téli reggel
Kölcsey Ferenc: Huszt
Paréj-Farkas Katalin
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
Kányádi Sándor: Előhang
Mécs László: A királyfi három bánata
Dr. Pável Rita
Hilde Domin: Die schwersten Wege
Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Pfuscher Emese
Móré Balázs: Egyre csendesebben…
Ady Endre: Az Úr érkezése
Reményik Sándor: Kegyelem
Reichardtné Szabó Marietta
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenesaljától

54

Simonfai Teodóra
Tóth Árpád: Álarcosan
Pilinszky János: Azt hiszem
Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért
Solnay Márta
Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal
Szabó Lőrinc: Semmiért egészen
Somogyi Mihály
Arany János: Bor vitéz; V. László
Szabóné Fenyvesi Katalin
Arany János: Toldi; Családi kör
Szegedi Katalin
Juhász Gyula: Ősz
Pilinszky János: Azt hiszem
Dr. Szentgáli Zsolt
József Attila: Íme hát megleltem hazámat…
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Szücs Anikó
Ady Endre: Karácsony
Weöres Sándor: Örök pillanat
Tanai Róbert
Radnóti Miklós: Bájoló
María Elena Walsh: (argentín költőnő) : La vaca estudiosa
(gyermekvers) Weöres Sándor: A birka-iskola c. versének
argentín megfelelője
Tilles Ágnes
Balassi Bálint: Borivóknak való (Áldott szép pünkösdnek
gyönyörű ideje...)
Kormos István: Nakonxipánban hull a hó
Weöres Sándor: Háromrészes ének (Harmadik szimfónia)
Timáriné Zsámbéky Mária
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Tóth Eszter
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?
Pilinszky János: Harmadnapon
Urbányiné Farkas Dóra
Nagy László: Ki visz át a Szerelmet
Pilinszky János: Sztavrogin elköszön
Varga-Etele Orsolya
Pilinszky: Négysoros
Apollinaire: Búcsú
Ady: Az Úr érkezése
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Veszelovszki Balázs
Petőfi Sándor: A Tisza
Arany János: Családi kör
Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
Vízhányó Zsolt
József A.: Magad emésztő… ill. Thomas Mann Üdvözlése
Sz. Jeszenyin: Kék tűzeső
Babits M.: Ősz és tavasz között
Kedvenc film
Alfonza nővér
Giulio Base: Péter a kőszikla
David G. Evans: The Grace Card (A kegyelem kártyája)
Ávár Barbara
Wim Wenders: Berlin felett az ég
Milos Forman: Amadeus
Sidney Lumet: 12 dühös ember
Bajcsi Gizella:
Krimisorozatok - Rex felügyelő, aminek elég sok részét megnéztem.
Lars Kraume: A néma forradalom című új /2018 /német filmet, nagyon jó.
Bálint Katalin
Michael O. Sajbel: Egy éjszaka a királlyal
Olivier Nakache, Eric Toledano: Életrevalók
Carlo Fumagalli atya
Clint Eastwood: Gran Torino
Csepregi Csaba
Harc a másodpercekért
Csontos Attila
Andrej Tarkovszkij: Andrej Rubljov
Robert Redford: Átlagemberek
Dr. Dósa Márta
Antonioni: Az éjszaka
Kim Ki-Duk: Tavasz, Nyár, Ősz, Tél... és Tavasz
Spielberg: A Nap birodalma
Holczmann-né dr. Fehér Ildikó
Tim Robbins: Dead Man Walking (1995)
Alfred Hitchcock: Vertigo (Szédülés) (1958)
Holicsné Csejk Gabriella
A könyvet is elolvasva: Leány gyöngy fülbevalóval
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Horváth István
Luc Besson: Az ötödik elem (1997)
Ridley Scott: Bor, mámor, Provence (2006)
Keményné Orbán Krisztina
Anthony Minghella: Az angol beteg
Baz Luhrmann: Ausztrália
Kertész Ágnes
Peter Glenville: Becket (1964)
Andrzej Wajda: Menyegző (1973)
Stanley Kubrick: 2001 Űrodüsszeia (1968)
Kinga nővér
Theodore Melfi: A számolás joga
Roger Young: Szent Pál
Jonathan M. Gunn: Hiszel? (Do you believe?)
Kis Attila
Jon Turteltaub: Ösztön
Peter Weir: Holt költők társasága
Barry Levinson: Jó reggelt Vietnám!
Kóczán Gabriella:
Enyedi Ildikó: Testről és Lélekről
John Crowley: Brooklyn
Kornyilovné Dr. Máté Anita
Roberto Benigni: Az élet szép
Robert Zemeckis: Forrest Gump
Kovács Eszter
Olivier Nakache-Eric Toledano: Életrevalók
Kujbus Attiláné
Federico Fellini: Országúton
Richard Curtis: Igazából szerelem
Lobmayer András
Gérard Oury: Jákob rabbi kalandjai
Alex Kendrick: A szerelempróba
Nagyné Margitán Gabriella
Zsurzs Éva: Abigél
Joe Wright: Büszkeség és balítélet
Murányi Ilona
Huszárik Zoltán: Szindbád illetve Csontváry
Oberrecht Ádám
Mihályfy Sándor: Indul a bakterház
Alfred Hitchcock: Meggyónom
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Pákh György
Tengiz Abuladze: Vezeklés
Sergio Leone: Volt egyszer egy vadnyugat
Billy Wilder: Alkony sugárút
Paréj-Farkas Katalin
Jean-Pierre Jeunet: Amélie csodálatos élete
Oliver Dahan: Piaf
Mihályfy Sándor: Indul a bakterház
Dr. Pável Rita
Jenseits der Stille (A csenden túl; 1996)
Love Actually
Pfuscher Emese
Rodriguez Endre: Kalotaszegi madonna (1944)
Mervyn LeRoy: Quo vadis (1951)
Patricia Riggen: Mennyei csodák (2016)
Reichardtné Szabó Marietta
Roberto Benigni: Az élet szép /La vita e bella/
Ken Kwapis: Négyen egy gatyában /The Sisterhood of the
Traveling Pants/
Simonfai Teodóra
Szabó István: A napfény íze
Tímár Péter: Csinibaba
David O. Russel: A napos oldal
Solnay Márta
John Curran: Színes fátyol (2006)
Brian Helgeland: Lovagregény (2001)
Somogyi Mihály
Luc Besson: Az ötödik elem
Kevin Reynolds: Robin Hood a tolvajok fejedelme
John McTiernan: A 13. harcos
Szabóné Fenyvesi Katalin
Bacsó Péter: A tanú
Szegedi Katalin
Jean-Pierre Jeunet: Amélie csodálatos élete
Gertler Viktor: Az aranyember
Dr. Szentgáli Zsolt
Frank Capra: Az élet csodaszép
Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét
Szücs Anikó
Luigi Magni: Legyetek jók, ha tudtok
Kevin Sullivan: Anna
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Tanai Róbert
Kafarnaum - A remény útja
Tilless Ágnes
Tarkovszkij: Andrej Rubljov
Enyedi Ildikó: Testről és lélekről
Gyalog galopp
Timáriné Zsámbéky Mária
Fonyó Gergely: Made in Hungária
Régis Warginer: Kelet-Nyugat Est/Ouest
Tóth Eszter
Alfonso Cuarón: Gravitáció
John Madden: Keleti nyugalom
Urbányiné Farkas Dóra
Sándor Pál: Ripacsok
Terry Gilliam: A halászkirály legendája
Varga-Etele Orsolya
Luigi Magni: Legyetek jók, ha tudtok
Taylor Hackford: Az ördög ügyvédje
Kevin Sullivan: Anna (4 részes)
Veszelovszki Balázs
Székely István: Hyppolit, a lakáj (1931)
Gertler Viktor: Állami Áruház (1952)
Vízhányó Zsolt
Dino Risi: A nő illata (1974)
Sydney Pollack: A lovakat lelövik, ugye?
Mr. Bean nyaral
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Szabályok az interneten
„Mielőtt beugrasz, tanulj meg úszni…”
(Felhasználva: internethotline.hu/cikk/15/Az_interneten_is_vannak_szabalyok)

Az internet nem jogmentes tér, sőt azonos szabályok vonatkoznak az ottani tevékenységünkre is, mint az offline életünkre. Érdemes az alábbiakat megfontolni…
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 egy 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, de megkér a törlésre, akkor távolítsd el
ezeket a felvételeket – csökkented a bajt!
Ne csúfolj, ne zaklass, ne sértegess másokat az online
térben sem!

Ne higgy el mindent! Ha információt keresel, legalább 3
különböző oldalon nézz utána!
Online játék/ingyen szoftver: kémprogramok rejthetők el
benne: személyes adat lopás veszélye fenyeget!
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…
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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 könnyűszerrel 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
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 jelszódat
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.
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A kütyük támadása
„Először saját szemedből a gerendát;
majd a gyerekéből is ugyanazt.”
Kedves Fiam/Lányom!
Sajnos vesztésre állunk a kütyükkel szemben.
Nem tudom, hol siklott félre.
Talán akkor, amikor a neten néztem meg először a jegyed,
és már nem kellett szóban magyaráznod.
Vagy talán akkor, amikor az első szmájlinak jobban örültem,
mint az ölelésednek.
Vagy amikor először láttam az appon, hogy hol vagy éppen,
és az megnyugtatott; és nem kellett ott lennem.
Vagy amikor örömmel nézegettem a félperces képeket rólad,
de a fejedet már nem simogattam meg.
Kerestelek a közösségi oldalakon, de letiltottuk egymást.
Elvesztettelek két hírportál és egy munkahelyi chat között.
Nem talállak a világban.
A wifink közös, de már más oldalon vagyunk.
Más szervereknek szolgálunk,
más felhő takar el minket egymástól
Nem tudom, hogy hol siklott így félre.
Szeretnélek újra a valóságban szeretni.
Megyek. Próbálom rendbe tenni.
Ne félj, nem haltam meg. Csak leiratkoztam.
Megtalálsz élőben.
A konyhában.
Kiszedtem a levest.
Még forró. Lájkolhatod.
Ps. Vacsora van, ezért reggelig kikapcsoltam.
Ezen addig ne keress.
Vízhányó Zsolt
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Kórus - énekkarok
Szent Margit Gimnázium kórusa
A hagyományos énekkarok mintájára alapvetően többszólamú,
klasszikus kompozíciókat felvonultató vegyeskar. Feladata egyrészt a közös iskolai misék énekes szolgálatának ellátása, kiemelt
ünnepeken (pl. Szent Margit nap, karácsony, ballagás, nemzeti
ünnepek) az ünnep fényének emelése. Több éves hagyomány az
utolsó tanítási napon megtartott év végi koncert, melynek közreműködője szintén a kórus. A nagyobb lélegzetű zeneművek előadásához sokszor meghívunk vendégművészeket, professzionális
zenész szülőket, valamint rendszeresen visszahívjuk az öregdiák
kórustagokat is. Az utóbbi években több oratorikus művet is
megszólaltattunk, pl.: Vivaldi: Gloria, Charpentier: Te Deum,
Haydn: Kleine Orgelmesse, Mozart: D-dúr Missa brevis, Schubert: G-dúr mise.
Liturgikus kiskórus
Tagjai egyes hétköznapokon a reggeli osztálymisék énekes szolgálatát látják el. Feladatuk a liturgikus énekek előéneklése és a
népénekek vezetése. Így a tagok egy év alatt megismerkednek az
egyházi év egészének főbb énekeivel, valamint segítik és bátorítják a jelenlévő többi diákot is a közös énekes imádságba való
bekapcsolódásra.
Gitáros énekkar
A gitáros énekkar is ellát liturgikus zenei szolgálatot. Tagjai az
ünnepi alkalmakon, időnként pedig a reggeli osztálymiséken és a
vasárnapi évfolyammiséken is szolgálnak.
Szent Margit Kamarakórus
Bizonyos eseményeken, felkéréseken a Kamaraénekkar szerepel
(pl. tanári karácsony, látogatás idősek otthonában, passió). Tagjai
ezen kívül az iskolai zenés színdarabokban is közreműködnek
(Muzsika hangja, János vitéz, Valahol Európában).

Oberrecht Ádám és Hegedűs Szabolcs
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Lemorzsolódás és tanulószoba
„Mi nem haldoklunk. Mi így élünk.”
Mi a lemorzsolódás?
Ha a diák valamilyen okból nem tudja teljesíteni az iskola és
a közoktatás által felállított követelményeket, lehet, hogy el
kell hagynia az iskolát. A lemorzsolódás oka nemcsak tanulmányi elégtelenség, hanem magatartási anomália is lehet.
Iskolánkban egyik sem gyakori, de mindkettő előfordul.
A tanulmányi elégtelenség két okra vezethető vissza: az
egyik a képességek hiányos volta, a másik a tanulni akarás
hiánya. A képességbeli hiátus esetében a diák harcolhat azért,
hogy mégis itt maradhasson. Ezt a javító vizsgák, és az évismétlés teszi lehetővé. A másik megoldás az iskola elhagyása, a
lemorzsolódás.
A tanulni akarás hiánya érdekes eredményre vezethet. Előfordulhat, hogy a továbbtanulási tantárgyaiból kiemelkedően
teljesítő diák valamely, számára „mellékes” tárgyból megbukik, így nem tud jelentkezni az egyetemre, hisz a középiskola
kimeneti feltételeit nem teljesítette. Ez nemcsak egy nem
kedvelt tantárgy lehet, hanem egy önként választott, fakultatív,
és felvételi tárgy is. A diákok ízlése, tanulási étvágya és kedve
rendkívül szeszélyes tud lenni! 
Mi a tanulószoba?
A tanulószoba azért jött létre, hogy diákjaink számára lehetőséget biztosítson a tanulásra. Nyugodt, telefonoktól és számítógépektől mentes, a teljes odafordulást lehetővé tevő órákat biztosítunk azon tanulóknak, akiknek erre nyilvánvalóan
máskülönben nincs lehetőségük. Erre a tanulmányi eredményükből következtetünk. Átlagtól függőn heti két-három-négy
tanórát tölthet a tanulószobán a diák, ahol segítséget kérhet
társaitól, illetve a felügyelő tanártól.
Fenyvesi Katalin igh.
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Az idegen nyelvekről
Fantasztikus érzés, amikor megtapasztaljuk, hogy meg tudjuk magunkat értetni egy idegen nyelven. Nem véletlenül
tartja a mondás: „ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”.
Új világ nyílik meg előttünk, el tudunk olvasni különböző
szövegeket, egy prospektust, egy regényt, el tudunk igazodni
külföldön, új kultúrákat ismerhetünk meg, és nem utolsósorban, sokkal több emberrel kerülhetünk kapcsolatba. Az iskolában két idegen nyelvet is tanultok kötelezőn, s mivel kötelező,
megvan a veszélye annak, hogy elsikkad a belső motiváció, a
lelkesedés (vagy már kezdetben sem volt meg…). Enélkül
azonban nagyon nehéz bármit is tanulni. Először tehát meg
kell próbálni olyan témákat keresni a tanult idegen nyelven,
amelyek egyébként is érdekelnek: pl. a hobbiddal, kedvenc
együtteseddel vagy kedvenc sorozatoddal kapcsolatos dolgokat. Az interneten ma már minden megtalálható, csak egy
kattintás, s pl. eredeti nyelven nézheted a filmeket. Ha így még
nehéznek találod, nyugodtan nézd felirattal, de csakis idegen
nyelvűvel, mert amint magyar feliratot használsz, már nem
fogsz figyelni az elhangzó idegen nyelvű szövegre. A számítógépes játékokon keresztül is sok új szót jegyezhetsz meg, a
chat fórumokon pedig külföldiekkel beszélgethetsz. Ha pedig
sikerül felfedezned ezekben a tanórákon megismert nyelvtant,
az iskolai nyelvtanulásod is sokkal eredményesebb lesz.
Kornyilovné dr. Máté Anita
Ágai Ágnes: (in: Kamaszságok)
Ugye beengedsz, hogyha kopogok?
Ugye meghallasz, hogyha suttogok?
Ugye elhiszed, amit gondolok?
Ugye megtartasz, hogyha maradok?
Ugye elengedsz, hogyha akarok?
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Jubileum közeleg:
Szent Margit Gimnázium 1920-2020
Az Isteni Megváltó Leányai Szerzetesrend által alapított budai Szent Margit Gimnázium 1920 őszén kezdte meg első
tanévét a Váli utcai polgári iskola épületében, majd 1932
őszén költözött át az új épületbe a Villányi útra.
Az 1948-as államosításig az intézet virágkorát élte, keresetté
vált, hiszen alapos képzést kaptak itt a keresztény polgárcsaládok leányai, ugyanakkor a nővérek modern szellemisége
áthatotta a mindennapjaikat.
Az 1996-os újrakezdés után eltelt közel huszonöt év során is
a Megváltós Nővérek szellemi-lelki örökségéből táplálkozott
az iskola, választ adva az új kihívásokra.
Ezért a száz évért szeretnénk 2020/2021-ben hálát adni, és
emlékezni az elődök példájára, melyek átsegítettek a nehéz
időszakokon, s melyből a 21. század küszöbén is meríteni
lehet. Az emlékévre színes programokkal készülünk, melyek
reményeink szerint tanárokat, egykori és jelenlegi diákokat,
szülőket egyaránt megszólítanak majd. Az iskola százéves
múltjából merítve emléket szeretnénk állítani a kiemelkedő
nővér- és tanáregyéniségeinknek. Előadásokkal, emlékkönyvvel és tanulmánykötettel készülünk, melyek érdekes adalékokkal szolgálnak majd az iskola és a rend történetéhez. A jubileumi évben iskolánk újraindításának 25. és az Árpád-házi
királylány, Szent Margit halálának 750. évfordulójára is emlékezünk.
Paréj-Farkas Katalin
Popper Péter:
A hosszú és jó életet nem évekkel,
hanem élményekkel és megismeréssel mérik.
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Nekünk a legszebbik estét

Egyik legszomorúbb népdalunk, amely a bujdosó székelyek
ajkán fakadt. 1764. január 6-án, Vízkeresztkor a békésen
ünneplő és fejüket Madéfalván párnára hajtó székely vezetőkre hajnalban br. Siskovics altábornagy vad ágyútüzet bocsátott, mintegy 400 embert, köztük ártatlan gyermekeket és
asszonyokat mészároltak le. SICULICIDIUM latin szó, jelentése a székelyek lemészárlása, egyben számmisztika is, mert a
betűk értéke: 1764.
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Bérmálás
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 hittantanároknál, 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 időpontja minden év tavasza; a pontos dátum a
főpásztorral történő egyeztetés után kerül kihirdetésre.
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A Szentmise

ministrálás és liturgikus magatartás

A szentmise két fő részből áll: az igeliturgia és az áldozat
liturgiája.
Az igeliturgia fő helyszíne az ambó, a felolvasóállvány. A
felolvasók itt végzik szolgálatukat hangosan, artikuláltan. Az
evangéliumot állva, figyelmesen hallgatjuk. Az alleluja ill. az
evangélium előtti vers már ennek része.
Az áldozat liturgiája az egyetemes könyörgések után kezdődik, amikor a pap az oltárhoz megy. A ministránsok ekkor
viszik az oltárhoz a kelyhet, az ostyát, bort-vizet. Majd a
kézmosáshoz visznek vizet és üvegtálat. A szentmise csúcsa
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 teste és
vére”) a ministráns egyet csenget az oltárcsengővel, ezzel is
felhívva a figyelmet, hogy most fontos dolog kezdődik. Az
Úrfelmutatáskor 3 csengőszó hallatszik.
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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 a pap purifikál (azaz kiöblíti és megtörli a
kelyhet). Ehhez a ministráns vizet önt a kehelybe. Ezek után a
ministránsok az oltárról elviszik az áldozat liturgiájának eszközeit
A mise végén felállva fogadjuk a szentmise záró áldását.

www.iec2020.hu
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Fábry
Kornél atya egy 12 részből álló videoblog sorozatot készített a
szentmise kapcsán. Ajánlom figyelmetekbe a bit.ly/misevlog
oldalán megtalálható rövid videókat.
Kóczán Gabriella CJ igh.

Bálint Lea: (In: Boldogságom erdeje)
Besózták bennem az ördögöt
s akkorákat ugrál
hogy a feje minduntalan
kilátszik belőlem
és mindig a fejemre ütnek
az övé helyett.

70

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 magukra
maradt betegek mennyire rászorulnak mások segítségére és
megértő szeretetére.
Négyéves betegség után belső sugallatra megalapította az
Isteni Megváltó Nővéreinek Kongregációját szegény betegek
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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.
Hisszük, 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
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
újoncnők kiképzése azonban nagy nehézségekbe ütközött:
Niederbronn nagyon messze volt, az utazás nagyon 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.
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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,
 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.
www.megvaltosnoverek.hu
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
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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
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
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.
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.
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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,
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.
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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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Loyolai Szent Ignác: Fogadd el...
Fogadd el, Uram, szabadságomat, - fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat, - s emlékezésem.
Mindazt, amim van, és ami vagyok, - Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok, - egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korlátlan úr, - rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul: - szeretnem téged.
Csak a szeretet maradjon enyém - a kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém, - más semmi nem kell.

Ágai Ágnes:
Van egy kabalamacim,
de szégyellem hordani,
mert már kinőttem belőle.
Ezért csak a fürdőszobában veszem elő,
amikor azt vizsgálom,
végül is mikor borotválkozhatom.
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A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus imája
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.
Fodor Ákos: Axióma
A szeretésen
k í v ü l minden emberi
tett: romépítés…
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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
Himnusz
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:
Gömbbé vagyunk ítélve, akkor is,
ha csak egy palacsintányit engedünk ebből
megvalósulni.
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Esti ima
Himnusz
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.
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Az önismeret útján
Lelkiismeretvizsgálat a Szeretet szerint
Zakeus csaló volt. Magdolna utcalány. A jobb lator börtöntöltelék. Ugyanaz bocsát meg nekünk – aki nekik is. Szeretete
feltétlen. Inkább az a kérdés, hogy mi elfogadjuk-e őt.
Mi legyen a mérték, amihez újra és újra hozzá méred az életedet? Lehet a tízparancsolat is, de mi az Újszövetségben
élünk, ezért jobb, ha a szeretet főparancsához méred az életedet. Mert ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem
loptam”, hanem meg kell vizsgálni, „adtál-e” a rászorulóknak.
A szeretet arra késztet, hogy mindennap tedd a jót, légy segítőkész környezeted felé. Az alábbi lelkiismeret-vizsgálati
pontok a szeretet köré csoportosulnak.
Milyen mértékben szereted Istent, embertársaidat és önmagadat? Az erre a kérdésre adott válasz dönti el, hogy boldog
vagy-e, tudsz-e másoknak boldogságot adni és végül, hogy
örökre boldog leszel-e Isten Országában.
Jézus olyan szeretetről beszél, amely teljes szívből, minden
erőből és teljes elméből való (Lk 10,27). Ez azt jelenti, hogy
minden erőt, figyelmet, akaratot össze kell szedni, hogy a
szeretet ne csökkenjen, hanem mindennap megvalósuljon, sőt
növekedjen az életedben. Ez mutatja meg, hogy jó gyermek, jó
diák, jó sportoló, jó zenész, jó osztálytárs, jó testvér, jó barát
vagy-e. Mert ha a legfontosabb hiányzik belőled, semmit sem
ér az életed (1Kor 13,2) és minden fáradozásod hiábavaló!
Lelkiismeret-vizsgálat - Kérd a Szentlélek világosságát,
hogy fölismerd bűneidet (nem keresve mentő körülményeket)
és hogy igazán meg tudd bánni azokat – a megváltozás szándékával! Nézd végig az életedet és a másokkal való kapcsolataidat, főleg a szeretetparancs szerint: mert a szeretet a mi
Urunk, Jézus Krisztus főparancsa (Mt 22,37); mert a szeretet
elfogadása és tovább-ajándékozása személyiséged kulcsa;
mert a szeretet boldogságod forrása; mert a tettekben megnyilvánuló szeretet az utolsó ítélet mércéje (Mt 25,31-46).
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Isten és én

 Mennyire szereted az Urat? Figyelsz-e rá napi elfoglaltságaid
közben? Szívesen beszélgetsz-e Vele napi imáidban? Megteszed-e azt, amit kér tőled? Igyekszel-e örömet szerezni Neki?
Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét?
 Mi életed alapvető irányultsága: inkább szeretetből fakadó,
folyamatos ajándékozás vagy inkább önzésből fakadó folyamatos szerzésvágy, birtokolni akarás?
 Hálát adsz-e rendszeresen imádságaidban Istennek azokért az
ajándékokért, amelyeket Tőle kaptál?
Többiek és én
 Tudsz-e jószívű, türelmes, segítőkész lenni a körülötted élő
emberek iránt?
 Tiszteled-e szüleid, nagyszüleid, testvéreid, barátaid személyiségét, szabadságát, vagy szeretnéd irányítani őket; azt elvárni, elfogadni tőlük, amit te szeretnél; akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törekszel-e a körülötted élőknek örömet szerezni?
 Ha valaki segítségre szorul, bajban van, megbetegszik, törődsz-e vele, segíted-e vagy talán elfordulsz tőle?
 Mi alapján választod ki barátaidat? Milyen tulajdonságaik
miatt kedveled őket? A népszerűségük, vagy igaz értékeik
miatt részesíted előnyben őket?
 Kikkel vagy rosszban vagy haragban? Miért alakult negatívvá
a kapcsolatotok? Mi múlt terajtad ezekben?
 Van-e benned neheztelés, harag, elutasítás családod, rokonságod vagy osztályod egyes tagjai iránt?
 Mennyire szereted a másik embert? Keresed-e az alkalmat,
hogy szolgáld, segítsd, vigasztald, megerősítsd? Ha problémái
vannak, van-e időd meghallgatni őt? Észreveszed-e fájdalmait, örömeit? Van-e benned vendégszeretet? Együtt érzel-e vele
szomorúságában?
 Segíted-e azt, aki szükséget szenved?
 Előfordult-e, hogy elutasító, lekezelő, rosszindulatú, irigy,
gúnyolódó voltál valakivel szemben?

Feladataim és én
 Figyelsz-e a tanulmányaidra, kötelességeidre? Mi alapján
válogatsz a tananyagok, tantárgyak között?
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 Szívesebben választod-e a könnyebb megoldásokat: tanulmányaidban, iskoláidban, pályaválasztásodban?
 Van-e tartásod, erőd, bátorságod az előtted álló feladatok
(évek) teljesítéséhez? Kéred-e újra meg újra Isten támogató kegyelmét ehhez?
 Segíted-e, bátorítod-e diáktársaidat?
 Tudsz-e jó példával elöl járni társaid előtt tanulásban és
közösségi életben?
Önmagam iránti felelősségem
 Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e vissza testi adottságaiddal és képességeiddel: túlzott szellemi és fizikai megterhelés, túlzott szexuális érdeklődés (filmek, újságok, tévé, video, számítógép, stb.), túlzott étel-, ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szereted-e magadat annyira, hogy
megfelelő mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a lustaságot és a túlzott szórakozást?
 Szereted-e magad annyira, hogy gondoskodsz képességeid, személyiséged fejlődéséről, egészséged megőrzéséről?
Milyen a keresztény értékrended? Kész vagy-e arra, hogy
a teljes szexualitást csak a házasságon belül éld meg? Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt tartod-e, törekszel-e
magasabb szintre emelni a szolgáló szeretet, imádság, alkotás és önmegtagadás által?
 Önmagaddal szemben van-e benned harag, elutasítás,
önvád, kicsinyhitűség?
 Elkerülöd-e a csúnya beszédet, hazugságot, megszólást,
éles kritikát? Visszaélsz-e mások bizalmával? Féltékenységgel, lopással, megbántasz-e másokat?
Jövőbe tekintésem, jófeltételem
 Milyen területen tudnál azonnali, konkrét lépéseket tenni
lelki szabadságod érdekében?
 Például valakitől bocsánatot kérni, evést-ivást mérsékelni,
tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes értékrendet és napirendet felállítani? Újrakezdeni a tanulást? Akivel szemben
eddig elutasító voltál, irányában az elfogadás első lépéseit
megtenni?
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Gyónás előtt
Istenem, Atyám, megrendült szívvel térdelek Eléd és vallom
meg Előtted, hogy vétkeztem Ellened. Te képmásodra teremtettél engem és nagy feladatokra hívtál, én pedig megbántással
válaszoltam cselekedeteimben, beszédemben, gondolataimban, mulasztásaimmal. A pillanat örömeiért feláldoztam a Te
barátságodat. Indulataimnak, gyöngeségeimnek rabja lettem,
felületes, könnyelmű életet éltem. Te szeretetre hívtál engem,
bennem pedig annyiszor az önzés győzött. De most mindezt
Eléd akarom helyezni, Uram, és kereszten függő szent Fiadra
emelem tekintetem. Üdvözítőm és Megváltóm, bocsásd meg
bűneimet, és irgalmazz nekem! Tisztíts meg, moss meg értem
is ontott véreddel, és add, hogy újra szabad lehessek a jóra! A
Te segítségeddel képes leszek újra nagylelkűvé válni, áldozatkészen szeretni, és szeretetedről tanúskodni mások előtt. Tiéd
akarok lenni, Tiéd akarok maradni, mindörökre. Ámen.

Gyónás után
Uram, Jézus Krisztus, hatalmaddal és jóságoddal megtisztítottál engem. Irgalmadat kértem, s Te nemcsak megbocsátottál
nekem, hanem magadhoz is öleltél. Békével és örömmel töltöttél el, hogy erősebb legyek a szeretetben és önzésem, kényelmességem, kétszínűségem leküzdésében. Köszönöm,
hogy rám árasztottad kegyelmedet, és tiszta szívvel, új lendülettel ajándékoztál meg. Segíts, kérlek, hogy úgy viselkedjem
szüleimmel, testvéreimmel, osztálytársaimmal szemben, ahogyan azt Te kívánod tőlem, mert szüntelenül Téged akarlak
követni! Ámen.
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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:
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Jézust sírba teszik
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Ellenőrző könyv

2019/2020

Félévi értesítő helye

Mulasztások igazolása

napja

Oka.

aláírása

Kézjegye

utolsó

órák száma

első

Osztályfőnök
Szülő

Mulasztott

A mulasztás

Mulasztások igazolása

napja

Oka.

aláírása

Kézjegye

utolsó

órák száma

első

Osztályfőnök
Szülő

Mulasztott

A mulasztás

Mulasztások igazolása

napja

Oka.

aláírása

Kézjegye

utolsó

órák száma

első

Osztályfőnök
Szülő

Mulasztott

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
Időpontja

Tárgya

Szülő
Kézjegye

aláírása

Naptár

2019/2020

Szeptember 2-8.

2 Hétfő
Első tanítási nap
Veni Sancte
István, Ingrid, Renáta

3 Kedd

Hilda

4 Szerda

Rozália, Róza, Ida
Jegyzetek:

36. hét

5 Csütörtök

Viktor, Lőrinc

6 Péntek

Zakariás, Zakaria, Beáta

7 Szombat
Regina

8 Vasárnap
Diákmise 12. évf. (12.a)
Mária, Adrienn

Szeptember 9-15.

9 Hétfő
17:30 Szülői értekezlet: 11-12. évf.
Ádám

10 Kedd
17:30 Szülői értekezlet: 7-10. évf.
18:30 Szülőknek előadás
Nikolett, Hunor

11 Szerda

Teodóra, Igor, Jácint
Jegyzetek:

37. hét

12 Csütörtök

Mária, Irma

13 Péntek
Határidők: Szakkörökre történő jelentkezés;
Jelentkezés a próbaérettségire;
Emelt szintű képzés változtatása.
Kornél

14 Szombat
Szeréna, Ilma, Rozita

15 Vasárnap
Diákmise 11. évf. (11.a)
Enikő, Doloróza, Melitta

Szeptember 16-22.

16 Hétfő

Edit, Ditta, Kamélia

17 Kedd

Zsófia, Lambert, Hildegárd

18 Szerda

Diána
Jegyzetek:

38. hét

19 Csütörtök
12. évf. tanulmányi kirándulás

Szabolcs, Vilhelmina, Dorián

20 Péntek
12. évf. tanulmányi kirándulás

Friderika, Filippe

21 Szombat
Máté, Mirella, Ifigénia, Jónás, Maura

22 Vasárnap
Diákmise 10. évf. (10.a)
Móric

Szeptember 23-29.

23 Hétfő

Tékla, Lívia

24 Kedd

Gellért, Mercédesz, Gerda

25 Szerda

Eufrozina, Kleofás, Kende
Jegyzetek:

39. hét

26 Csütörtök

Jusztina

27 Péntek
Kezdő évfolyamok szakköri jelentkezése
Nyári KÖSZI munkák jóváírásának határideje - 15:00
Adalbert, Karola

28 Szombat
Vencel

29 Vasárnap
Diákmise 9. évf. (9.a)
Mihály

Szept. 30- Okt. 6.

30 Hétfő
Gólya hét kezdődik (DÖK)

Jeromos, Örs, Honória, Médea

1 Kedd

Remig, Malvin

2 Szerda

Petra, Örs
Jegyzetek:

40. hét

3 Csütörtök

Helga, Evald

4 Péntek

Ferenc, Hajnalka, Edvin, Zóra

5 Szombat
Aurél, Attila, Flávia, Galina

6 Vasárnap
Diákmise 7-8. évf. (8.a)
Aradi vértanúk napja
Brunó, Renáta

Október 7-13.

7 Hétfő

Amália

8 Kedd
Szentmise --- Magyarok Nagyasszonya

Koppány, Benedikta

9 Szerda

Dénes, Ábrahám
Jegyzetek:

41. hét

10 Csütörtök

Gedeon

11 Péntek

Brigitta, Gitta, Etel

12 Szombat
Mikes, Miksa

13 Vasárnap
Diákmise 11. évf. (11.b)
Kálmán, Ede, Edvárd

Október 14-20.

14 Hétfő

Helén, Heléna

15 Kedd

Teréz, Terézia, Auróra, Aranka

16 Szerda

Margit, Gál, Aurélia, Lehel
Jegyzetek:

42. hét

17 Csütörtök

Hedvig, Hédi, Rudolf, Rezső

18 Péntek

Lukács, Jusztusz

19 Szombat
Nándor

20 Vasárnap
Diákmise 10. évf. (10.b)
Vendel, Vitálisz

Október 21-27.

43. hét

21 Hétfő

Orsolya, Zsolt, Solt, Celina

22 Kedd
1956-os ünnepély
Próbaérettségi: Angol - Német - 12:05
Előd, Kornélia, Korinna

23 Szerda

Gyöngyi
Jegyzetek:
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24 Csütörtök

Salamon, Gilbert

25 Péntek

Blanka, Krizanta, Bianka

26 Szombat
Dömötör, Amanda, Armand

27 Vasárnap
Szabina, Antonietta, Szabrina

Okt. 28- Nov. 3.

28 Hétfő
Őszi szünet

Simon, Alfréd, Szimonetta, Szimóna

29 Kedd
Őszi szünet

Nárcisz, Melinda

30 Szerda
Őszi szünet

Alfonz, Stefánia
Jegyzetek:

44. hét

31 Csütörtök
Őszi szünet

Farkas, Rodrigó

1 Péntek

Mindenszentek

Őszi szünet

Marianna

2 Szombat
Achillesz, Tóbiás

3 Vasárnap
Győző, Szilvia, Hubert

Halottak napja

November 4-10.

4 Hétfő

Károly, Karola, Karolina

5 Kedd

Imre, Filótea, Tétény

6 Szerda

Lénárd, Leonardo
Jegyzetek:

45. hét

7 Csütörtök

Rezső, Csongor, Engelbert, Csenger

8 Péntek

Zsombor, Kál, Kolos

9 Szombat
Tivadar, Teodor, Szibilla

10 Vasárnap
Diákmise 9. évf. (9.b)
Réka, Ariel

November 11-17.

11 Hétfő

Márton, Atád, Tódor

12 Kedd

Jozafát, Asztrik, Jónás, Renátó

13 Szerda

Szilvia
Jegyzetek:

46. hét

14 Csütörtök

Alíz, Huba, Vanda

15 Péntek
Pályázatok leadási határideje
a Szent Erzsébet alapra
Albert, Lipót, Richárd

16 Szombat
Szalagavató
Ödön, Ottmár, Edmond

17 Vasárnap
Gertúd, Hilda, Gergő, Hortenzia

November 18-24.

18 Hétfő

Jenő, Noé

19 Kedd

Erzsébet, Zsóka, Liza

20 Szerda

Jolán, Bódog, Bulcsú
Jegyzetek:

47. hét

21 Csütörtök

Olivér

22 Péntek

Cecília, Célia

23 Szombat
10.00-14.00: az Iskola Nyílt Napja
Kelemen, Kolumbán, Klementina

24 Vasárnap
Emma, Flóra, Virág

Nov. 25- Dec. 1.

25 Hétfő
Próbaérettségi: Magyar - 12:05

Katalin, Liza, Katinka

26 Kedd
Tanári fogadóórák
Virág, Konrád, Leonarda

27 Szerda

Virgil, Virgínia
Jegyzetek:

48. hét

28 Csütörtök
Tanári fogadóórák
Stefánia

29 Péntek

Ilma, Taksony, Filoména

30 Szombat
András, Andrea, Andor

1 Vasárnap
Diákmise 12. évf. (12.b)
Elza, Blanka, Natasa

December 2-8.

2 Hétfő

Melinda, Aurélia, Vivien

3 Kedd

Xavér, Ferenc, Olívia

4 Szerda

Borbála, Barbara, Boróka
Jegyzetek:

49. hét

5 Csütörtök

Vilma, Csaba, Sába, Sebő

6 Péntek

Miklós, Leontina, Gyopárka

7 Szombat
Lelki nap
Ambrus, Ambrózia

8 Vasárnap
Mária, Emőke

December 9-15.

9 Hétfő

Natália, Filótea, Valéria, Natasa

10 Kedd

Judit, Lívia

11 Szerda

Árpád
Jegyzetek:

50. hét

12 Csütörtök

Gabriella, Fáni

13 Péntek

Lúcia, Luca, Otília

14 Szombat
Szilárda, Bertold

15 Vasárnap
Diákmise 7-8. évf. (8.b)
Valér, Detre

December 16-22.

16 Hétfő

Etelka, Aletta

17 Kedd

Lázár, Olimpia

18 Szerda

Auguszta
Jegyzetek:

51. hét

19 Csütörtök

Viola, Orbán, Oros, Violetta

20 Péntek
Téli szünet

Teofil

21 Szombat
Petra, Tamás

22 Vasárnap
Zénó, Jutta, Xavéria, Anikó

December 23-29.

52. hét

23 Hétfő
Téli szünet

Viktória

24 Kedd
Téli szünet

Ádám, Éva

25 Szerda

Anasztázia, Karácson, Eugénia
Jegyzetek:

Karácsony

26 Csütörtök

István, Előd

27 Péntek
Téli szünet

János

28 Szombat
Apród, Kamilla, Apor

29 Vasárnap
Tamás, Tamara

Karácsony

Dec. 30- Jan. 5.

1. hét

30 Hétfő
Téli szünet

Dávid, Hermina, Hunor

31 Kedd
Téli szünet

Szilveszter, Ajándék, Donáta

1 Szerda

Álmos, Fruzsina
Jegyzetek:

Szűz Mária, Isten Anyja

2 Csütörtök
Téli szünet

Ábel, Ákos

3 Péntek
Téli szünet

Gyöngyvér, Benjámin, Genovéva

4 Szombat
Angéla, Titusz, Leóna

5 Vasárnap
Simon, Emília

Január 6-12.

2. hét

6 Hétfő
Szentmise --- Vízkereszt
Osztályozó vizsgákra történő jelentkezés határideje

Gáspár, Menyhért, Boldizsár

7 Kedd

Rajmund, Attila, Ramóna

8 Szerda

Gyöngyvér, Szeverin, Szörény
Jegyzetek:

9 Csütörtök

Marcell, Juliánusz

10 Péntek

Melánia, Vilmos

11 Szombat
Ágota, Szalvia, Tasziló

12 Vasárnap
Diákmise 12. évf. (12.c)
Ernő, Erna,

Január 13-19.

13 Hétfő
Próbaérettségi: Történelem - 12:05

Írásbeli osztályozó vizsgák

Veronika, Vidor

14 Kedd

Bódog, Félix

15 Szerda

Lóránt, Lóránd
Jegyzetek:

3. hét

16 Csütörtök
Próbaérettségi: Matematika - 12:05

Gusztáv, Stefánia

17 Péntek
Szent Margit ünnepe - Iskolanap

Antal, Antónia

18 Szombat
Piroska

19 Vasárnap
Sára, Márió, Megyer

Január 20-26.

20 Hétfő

Fábián, Sebestyén, Tímea

21 Kedd

Ágnes, Ágnéta, Inez

22 Szerda

Vince, Anasztáz, Artúr
Jegyzetek:

4. hét

23 Csütörtök

Emese, Emerencia, Zelma, Rajmund

24 Péntek
Első félév vége

Vera, Timót

25 Szombat
Pál, Saul, Henrik

26 Vasárnap
Diákmise 11. évf. (11.c)
Paula, Vanda

Jan. 27- Febr. 2.

27 Hétfő

Angelika

28 Kedd

Tamás, Károly, Karola, Petra

29 Szerda

Adél, Valér
Jegyzetek:

5. hét

30 Csütörtök

Martina, Jacinta

31 Péntek
DÖK nap - tematikus nap

Marcella

1 Szombat
Ignác, Gitta, Szevér

2 Vasárnap
Kata, Karolina

Február 3-9.

3 Hétfő
Szünet

Balázs

4 Kedd

Ráhel, András, Csenge

5 Szerda

Ágota, Aliz, Ingrid
Jegyzetek:

6. hét

6 Csütörtök

Dorottya, Dóra, Réka

7 Péntek

Richárd, Tódor, Trisztán, Rómeó

8 Szombat
Aranka

9 Vasárnap
Diákmise 10. évf. (10.c)
Abigél, Apollónia, Alex

Február 10-16.

7. hét

10 Hétfő
17:30 Szülői értekezlet: 11. és 12. évf.
Elvíra

11 Kedd
17:30 Szülői értekezlet: 8. és 10. évf.
Bertold, Adolf, Maretta

12 Szerda
17:30 Szülői értekezlet: 7. és 9. évf.
Lídia, Lívia
Jegyzetek:

13 Csütörtök

Ella, Linda, Katalin

14 Péntek
Érettségire történő jelentkezés határideje
Bálint, Valentin

15 Szombat
Kolos, Georgina

16 Vasárnap
Diákmise 9. évf. (9.c)
Julianna, Lilla

Február 17-23.

17 Hétfő

Donát, Elek

18 Kedd

Bernadett, Simeon

19 Szerda

Zsuzsanna, Elza
Jegyzetek:

8. hét

20 Csütörtök

Aladár, Álmos, Paulina

21 Péntek

Eleonóra, Zakariás

22 Szombat
Margit bál
Gerzson, Zétény, Margit

23 Vasárnap
Alfréd, Szemere

Febr. 24- Márc. 1.

24 Hétfő

Mátyás, Edömér, Jázmin

25 Kedd
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Géza, Cézár, Vanda, Alexander

26 Szerda
Szentmise --- Hamvazószerda

Edina, Győző, Ottokár
Jegyzetek:

9. hét

27 Csütörtök

Gábor, Ákos, Bátor

28 Péntek

Elemér, Oszvald

29 Szombat
1 Vasárnap
Diákmise 7-8. évf. (7.a)
Albin

Március 2-8.

10. hét

2 Hétfő

Lujza, Henriett

3 Kedd

Kornélia, Kamilla, Frigyes

4 Szerda
Lelki nap

Kázmér, Zorán
Jegyzetek:

5 Csütörtök

Adorján, Adrián, Teofil, Virgil, Olívia

6 Péntek

Leonóra, Nóra

7 Szombat
Tamás

8 Vasárnap
Diákmise 12. évf. (12.de)
Zoltán

Március 9-15.

9 Hétfő

Franciska, Fanni

10 Kedd
Március 15-i ünnepély

Ildikó, Etele

11 Szerda
Síelők sportolnak
Többiek: Múzeumi nap
Szilárd, Konstantin, Tímea
Jegyzetek:

11. hét

12 Csütörtök
Síszünet

Gergely, Maximilián, Miksa

13 Péntek
Síszünet

Krisztián, Zsolt, Rozina, Ajtony

14 Szombat
Matild, Paulina, Tilda

15 Vasárnap
Kristóf
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Március 16-22.

16 Hétfő

Henrietta, Herbert, Vidor

17 Kedd

Patrik, Gertrúd, Patrícia

18 Szerda

Sándor, Ede
Jegyzetek:

12. hét

19 Csütörtök

József, Józsa, Bánk

20 Péntek
Pályázatok leadási határideje a
Szent Erzsébet alapra
Klaudia, Csák, Kötöny, Alexa

21 Szombat
Benedek, Bence

22 Vasárnap
Diákmise 11. évf. (11.de)
Beáta, Izolda, Lea

Március 23-29.

23 Hétfő

Emőke, Ottó

24 Kedd

Gábor, Karina

25 Szerda

Irén
Jegyzetek:

13. hét

26 Csütörtök

Emmánuel, Manuéla, Tormás

27 Péntek

Hajnalka, Auguszta, Alpár

28 Szombat
Gedeon, Johanna

29 Vasárnap
Diákmise 10. évf. (10.d)
Auguszta, Bertold

Márc. 30- Ápr. 5.

14. hét

30 Hétfő

Zalán, Amadé, Amadea

31 Kedd
Tanári fogadóórák
Árpád, Gujdó, Benő

1 Szerda
Osztályozó vizsgákra történő jelentkezés határideje
Hugó, Agád
Jegyzetek:

2 Csütörtök
Tanári fogadóórák
Ottokár, Áron

3 Péntek

Buda, Richárd, Sükösd

4 Szombat
Izidor

5 Vasárnap
Diákmise 9. évf. (9.d)
Vince, Irén, Teodóra

Április 6-12.

6 Hétfő

Vilmos, Biborka, Taksony

7 Kedd

Hermann

8 Szerda

Dénes, Valér
Jegyzetek:

15. hét

9 Csütörtök

Nagycsütörtök

Tavaszi szünet

Döme, Erhard, Dusán

10 Péntek

Nagypéntek

Tavaszi szünet

Zsolt, Ezekiel

11 Szombat

Nagyszombat

Szaniszló, Glória, Leó

12 Vasárnap
Gyula, Zénó, Sába

Húsvét

Április 13-19.

13 Hétfő

Ida, Hermina

14 Kedd
Tavaszi szünet

Tibor, Tiborc

15 Szerda
Tavaszi szünet

Anasztázia, Tas
Jegyzetek:

16. hét
Húsvét

16 Csütörtök
Tavaszi szünet

Enikő, Csongor, Joakim

17 Péntek
Tavaszi szünet

Rudolf, Izidóra

18 Szombat
Andrea, Ilma

19 Vasárnap
Emma, Malvin, Zseraldina

Április 20-26.

20 Hétfő

Tihamér, Tivadar, Töhötöm, Odett

21 Kedd

Konrád

22 Szerda
Osztályozó vizsgák
Csilla, Noémi
Jegyzetek:

17. hét

23 Csütörtök

Adalbert, Béla, Norma

24 Péntek

György, Fidél, Hunor, Debóra

25 Szombat
Márk, Márkó, Márkus

26 Vasárnap
Diákmise 7-8. évf. (7.b)
Ervin, Klétusz

Ápr. 27- Máj. 3.

27 Hétfő

Zita, Marianna

28 Kedd

Valéria, Nimród

29 Szerda
Ballagók miséje (Felelős 12.c)
Péter, Petur
Jegyzetek:

18. hét

30 Csütörtök
Ballagás

Katalin, Kitti

1 Péntek

Fülöp, Jakab

2 Szombat
Zsigmond, Zoé

3 Vasárnap
Tímea, Viola

ÁLLAMI ÜNNEP

Május 4-10.

4 Hétfő
8.00: Magyar írásbeli érettségi
Tanítás 13.00-tól
Flórián, Mónika

5 Kedd
8.00: Matematika írásbeli érettségi
Tanítás 12.00-tól
Györgyi, Gotthárd, Júlia

6 Szerda
8.00: Történelem írásbeli érettségi
Tanítás 12.00-tól
Ivett, Frida
Jegyzetek:

19. hét

7 Csütörtök
8.00: Angol nyelv írásbeli érettségi
Tanítás 12.00-tól
Gizella, Bendegúz, Gusztáv

8 Péntek
8.00: Német nyelv írásbeli érettségi

Győző, Mihály

9 Szombat
Gergely, Édua

10 Vasárnap
Diákmise 10. évf. (10.e)
Ármin, Jób, Pálma

Május 11-17.

11 Hétfő

Ferenc

12 Kedd
8.00: Kémia írásbeli érettségi
14:00: Földrajz írásbeli érettségi
Pongrác, Gyöngy

13 Szerda
8.00: Biológia írásbeli érettségi

Szervác, Imelda, Imola,
Jegyzetek:

20. hét

14 Csütörtök

Bonifác, Gyöngyi

15 Péntek
8.00: Informatika (ksz.) írásbeli érettségi
14:00: Ének-zene; Művtöri írásbeli érettségi
Zsófia, Szonja

16 Szombat
Botond, Mózes

17 Vasárnap
Diákmise 9. évf. (9.e)
Paszkál, Ditmár, Szalók, Dobát

Május 18-24.

18 Hétfő
14.00: Latin nyelv írásbeli érettségi

Erik, Erika, Alexandra, Szandra

19 Kedd
8.00: Fizika írásbeli érettségi
14.00: Vizuális kultúra írásbeli érettségi
Ivó, Milán

20 Szerda
8.00: Francia nyelv írásbeli érettségi
14:00: Filozófia írásbeli érettségi
Nyelvi mérés 8. évf.
Bernát, Felicia
Jegyzetek:

21. hét

21 Csütörtök
8.00: Spanyol nyelv írásbeli érettségi
14.00: Mozgókép és m. + Dráma írásbeli ér.

Tanulmányi kirándulás
Konstantin, Szilárd

22 Péntek
8.00: Orosz + egyéb nyelvek írásbeli érettségi

Tanulmányi kirándulás
Rita, Júlia, Emil

23 Szombat
Dezső, Dézi, Mikes

24 Vasárnap
Eszter, Eliza

Május 25-31.

22. hét

25 Hétfő
8.00: Olasz nyelv írásbeli érettségi

Orbán

26 Kedd

Fülöp, Evelin

27 Szerda
Országos Kompetenciamérés (8. és 10. évf.)

Hella, Pelbárt
Jegyzetek:

28 Csütörtök

Emil, Bod, Csanád

29 Péntek
KÖSZI lapok leadási határideje (9-11. évf.)
Magdolna, Magdaléna, Léna

30 Szombat
Janka, Nándor, Zsanett

31 Vasárnap
Angéla, Petronella

Pünkösd

Június 1-7.

1 Hétfő
Szünet

Tünde, Kund

2 Kedd
Évvégi osztályozó vizsgák

Kármen, Anita

3 Szerda

Klotild
Jegyzetek:

23. hét
Pünkösd hétfő

4 Csütörtök
Nemzeti összetartozás emléknapja

1-2. óra: Matematika évfolyam-dolgozat: 10. évf.
Bulcsú, Kerény

5 Péntek

Fatime, Regináld

6 Szombat
Norbert, Cintia, Norman

7 Vasárnap
Diákmise 7-8. évf. (8.ab)
Róbert, Roberta, Grácia

Június 8-14.

8 Hétfő

Medárd, Helga, Zaránd

9 Kedd

Félix, Előd, Annamária, Annabella

10 Szerda

Margit, Diána, Gréta
Jegyzetek:

24. hét

11 Csütörtök

Barnabás, Barna, Barabás

12 Péntek

Villő, Adelaida

13 Szombat
Antal, Anett, Antónia

14 Vasárnap
Vazul, Hedvig, Herta

Június 15-21.

15 Hétfő

25. hét
Te Deum

Utolsó tanítási nap
Szóbeli érettségi vizsgák
Jolán, Vid

16 Kedd
Szóbeli érettségi vizsgák
Jusztin, Jusztina, Ajtony

17 Szerda
Szóbeli érettségi vizsgák
Laura, Adolf, Marcián
Jegyzetek:

18 Csütörtök
Szóbeli érettségi vizsgák
Arnold, Levente

19 Péntek
A független Magyarország napja

Szóbeli érettségi vizsgák
Romuáld, Gyárfás, Julianna

20 Szombat
Szóbeli érettségi vizsgák
Ráfael, Florencia

21 Vasárnap
Alajos, Alojzia, Lujza, Leila

Június 22-28.

22 Hétfő
Szóbeli érettségi vizsgák

Paulinusz, Paulina

23 Kedd

Zoltán, Etel

24 Szerda

Iván, Levente
Jegyzetek:

26. hét

25 Csütörtök

Vilmos, Vilma, Viola, Maxim

26 Péntek

János, Pál

27 Szombat
László, Sámson, Ulászló

28 Vasárnap
Levente, Irén, Loretta

Jún. 29- Júl. 5.

29 Hétfő

Péter, Pál

30 Kedd

Pál

1 Szerda

Tihamér, Áron, Annamária
Jegyzetek:

27. hét

2 Csütörtök

Ottó, Ottokár

3 Péntek

Kornél, Soma

4 Szombat
Izabella, Ulrik

5 Vasárnap
Emese, Sarolta

2020. Szeptember
1. K
2. Sze
3. Cs
4. P
5. Szo

h

6. V

h

7. H
8. K
9. Sze
10. Cs
11. P
12. Szo h
13. V

h

14. H
15. K
16. Sze
17. Cs
18. P
19. Szo h
20. V

h

21. H
22. K
23. Sze
24. Cs
25. P
26. Szo h
27. V
28. H
29. K
30. Sze

h

2020. Október
1. Cs
2. P
3. Szo

h

4. V

h

5. H
6. K
7. Sze
8. Cs
9. P
10. Szo h
11. V

h

12. H
13. K
14. Sze
15. Cs
16. P
17. Szo h
18. V

h

19. H
20. K
21. Sze
22. Cs

Ünnep

23. P
24. Szo h
25. V

h

26. H
27. K
28. Sze
29. Cs
30. P
31. Szo h

2020. November
1. V

h

2. H
3. K
4. Sze
5. Cs
6. P
7. Szo

h

8. V

h

9. H
10. K
11. Sze
12. Cs
13. P
14. Szo h
15. V

h

16. H
17. K
18. Sze
19. Cs
20. P
21. Szo h
22. V

h

23. H
24. K
25. Sze
26. Cs
27. P
28. Szo h
29. V

h

30. H

h

2020. December
1. K

h

2. Sze
3. Cs
4. P
5. Szo

h

6. V

h

7. H
8. K
9. Sze
10. Cs
11. P
12. Szo h
13. V

h

14. H
15. K
16. Sze
17. Cs
18. P
19. Szo h
20. V

h

21. H
22. K
23. Sze
24. Cs
25. P
26. Szo h
27. V
28. H
29. K
30. Sze
31. Cs

h

Karácsony
Karácsony

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

Szent Margit Gimnázium
OM: 035 239
adószám: 18228342-2-43
1114 Budapest, Villányi út 5-7.
+361 381 0909
titkarsag@szmg.hu

