Kedves Gellértes!
Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó
füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent
Gellért Diákszövetségről. Amennyiben ennél is többet szeretnél megtudni rólunk,
keresd fel honlapunkat (www.szovi.hu), vagy vedd fel velünk a kapcsolatot a kiadvány vége felé található elérhetőségek valamelyikén.

Mivel foglalkozik a Szövi?
A Szent Gellért Diákszövetség – ismertebb nevén a ,,Szövi” – 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy összefogja és egy közösségbe gyűjtse a Gellért öregdiákjait. Az
alábbiakban röviden bemutatjuk a Szövi fontosabb tevékenységeit.

Szövitábor
Diákszövetségünk alakulásakor még az alapszabályban is rögzítettük, hogy minden évben nyári tábort rendezünk, ahová mind az egykori, mind az éppen aktuális
gellértes diákságot, valamint a gellértes tanárokat is meghívjuk. 2005 júliusában a Börzsönyben, Királyréten rendeztük meg a Szent Gellért

Öregdiák-különítmény a San Giorgio Maggiore szigetén
Gellért-nap, Velence / 2011. szeptember 23.

Diákszövetség első nyári nomád táborát. Az évek óta csak ,,Szövitábor”-ként emlegetett egy hét diákszövetségünk legismertebb programjává vált, 2005 óta táborainkban több mint 300-an fordultak meg. 2006-os táborunk a Zempléni-hegység
szívében, a Telkibánya melletti Hétforrási réten volt, rákövetkező évben a Mecsekben, Hetvehely mellett töltöttünk el hat napot. Az első, valóban egyhetes táborunk Jásdon volt (2008), majd’ száz résztvevővel. Az őrségi Szaknyéren, 2009-es
táborunk helyszínén feleennyien se élnek. Ráróspusztán (2010) úszva léptük át
a képzeletbeli országhatárt, mivel Litkéhez közeli rétünk oldalában folyt az Ipoly.
2011-ben visszatértünk a Zemplénbe, a nem hétköznapi nevű Makkoshotyka
mellé, tavaly pedig Héregen, a Gerecsében vertük fel (az olimpia-sátor köré) saját
sátrainkat.
Nyáron a Szövi szervezi az idén húszéves Gellért Jubileumi Nagytáborát, mely
2013. július 22-én kezdődik, és – az öregdiákok számára csak – 29-én ér véget.
Helyszíne a Bélapátfalva mellett található Lóczy-forrás tőszomszédságában lévő
táborhely. E tisztás nemcsak azért jelentős, mert tízéves fennállását is itt ünnepelte
iskolánk, hanem azért is, mert talán ezen a réten született meg a Diákszövetség gondolata is. A táborba szeretettel várunk minden jelenlegi és egykori gellértes diákot
és tanárt.

Kapcsolat az iskolával
A Szövi törekszik arra, hogy minél több alkalommal kapcsolódjon be az iskola
életébe. Önálló csapatként, több napos kirándulás keretében rendszeresen
részt veszünk a Gellért-nap alkalmából szervezett zarándoklatokon,
Rögtönzött hajvágószalon focikapuból és sörpadból
Szövitábor, Szaknyér / 2009. július 19.

de felbukkanunk a Magyar Nyelv Hetén és a Szép Szó Kávézóban, az évnyitón, a
ballagáson és a Te Deumon is. Ugyancsak állandó résztevői vagyunk a Gellért Bálnak, ahol több alkalommal gellértes öregdiákok zenekara csavarta fel a szőnyeget.

Díjak
2005-ben érettségizetteknek volt először lehetőségük arra, hogy általános iskola
első osztályától kezdve egészen az érettségiig a Gellértbe járjanak. A leghűségesebb
gellérteseknek a ballagáson adja át a Szent Imre-díjat a Diákszövetség elnöksége.
Ugyancsak évek óta a Diákszövetség adja át a Magyar Nyelv Hete versíróverseny
győzteseinek járó díjakat.

Öregdiák Találkozó
Újonnan induló kezdeményezésünk célja, hogy évente összegyűjtsük az alma mater falai között azokat az öregdiákokat, akiknek sokat jelentett és jelent a Gellért.

Szövi.hu
Diákszövetségünk hivatalos honlapján a legfontosabb aktualitások és információk
mellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a gellértes öregdiákságot, a gellértesek
egyéni és közösségi siekreit. Akár gellértes hírügynökségként is értelmezhető; itt (illetve belső levelezőlistánkon keresztül) értesülhetsz évközi programjainkról (pl.
kirándulás, sörözés, karácsonyozás stb.).

Program helyett vízicsata, tábornak álcázva
Szövitábor, Hetvehely / 2007. július 14.

A Szöviről mondták
Nekem
a Szövi a
gyerekkorom és
fiatalságom tovább
örökítése. Piri

Nekem
a Szövi a
Riviéra.
Bori

Nekem
a Szövi azt bizonyítja, hogy az
elballagott gellértes
mindig Gellértes marad
.
Marcell

Nekem
a Szövi a tábor. Ez
az első program, am
it beírok
a ,,nyári” naptáram
ba, hogy akkorra
ne tervezzek semm
it, és szólok az ismer
őseimnek, hogy lesz
egy hét, amikor nem
tudnak elérni, mert
nem leszek telefon/
internet/
civilizáció közelébe
n. Kell egy hét, amik
or
nem kell semmivel
se törődni, a telefon
a sátorban lapul, fris
s levegőn és jó
társaságban vagyok
.
Réka

Nekem
a Szövi azt
bizonyítja, hogy van
élet a halál után.
Nyáry Zsigmond

Nekem
a Szövi szövi
Gellért palástját.
Balázs

A
szövi számomi,
ra azt az érzést jelent
véamikor a tábor után
borhelyen,
gignézünk az üres tá
gy mi
és arra gondolok, ho
tném.
lenne, ha újrakezdhe
Púdy
A vitányi vár romjainál
Szövitábor, Héreg / 2012. augusztus 10.

Kapcsolat
Tagság
Ha Te is gellértes öregdiák vagy, szeretettel látunk a Szent Gellért Diákszövetség tagjai
között! A Szövihez azok a gellértes öregdiákok csatlakozhatnak, akik elfogadják az egyesület
alapszabályát, és belépési nyilatkozatot töltenek ki. E dokumentumok megtalálhatóak a
diákszövetségünk hivatalos honlapján, a www.szovi.hu-n. A 2013. évre fizetendő tagdíj
összege: 1200 Ft.

Elnökség
A Diákszövetség munkáját jelenleg öttagú elnökség irányítja: Réti László elnök, Dávid Gábor alelnök, valamint Harmati Bori, Oláh Gáspár és Szabó Tamás Ferenc elnökségi tagok.

Elérhetőségeink
Szent Gellért Diákszövetség
1016 Budapest, Gellérthegy utca 7.
Adószám: 18398892-1-41
Bankszámlaszám: Gránit Bank 12100011-10115064
E-mail: info@szovi.hu
Honlap: www.szovi.hu
Facebook.com/diakszovetseg

Zászlók a szélben
Szövitábor, Héreg / 2012. augusztus 6.
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