Szent Gellért Diákszövetség
IV. Gellértes Öregdiák Találkozó

oszt. öregdiák

PROGRAMFÜZETE
2016. október 15.

Kiadja a Szent Gellért Diákszövetség.
www.szovi.hu

A találkozó programja
1700 Szentmise Sajgó Szabolcs SJ atyával.
Helyszín: Krisztina téri templom
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Megnyitó, köszöntő beszédek, az Arany Csempe
Díjak átadása. Helyszín: tornaterem

1830 Csoportkép. Helyszín: tornaterem

Köszöntő
Kedves Öregdiák-társunk!
Ma délután arra hívunk, hogy újraéld egy gellértes hétköznapodat! Kezdjünk iskolamisével, majd ellenőrzővel a kezünkben vonuljunk át a Gellértbe. Az „évnyitó” után üljünk be egy (rendhagyó) tanórára. Természetesen lesz lyukasóra is, a menza pedig
kiváló gulyással vár.

1900 Rendhagyó tanórák.
1945 Lyukasóra. (Bográcsozás, kötetlen beszélgetés.)
2200 Záróra.

Rendhagyó tanórarend
10. b terme

Bevezetés a szépirodalomba Nyáry Zsigmond

Mindannyian rendelkezünk emlékekkel a Gellértből: a mai délután ezek felelevenítéséről, megosztásáról szól. A sok emlék
mögött pedig ott van egy nehezen megfogalmazható közös
megélés, ami pusztán abból fakad, hogy mindannyian gellértesek voltunk.

fizika előadó

Érdekes kísérletek - Varga Antal

10. a terme

Az étkezés kultúrtörténete - Czike Gábor

9. a terme

Az én kertem - Jónás Anikó

Az Öregdiák Találkozó célja lehet a nosztalgia, a „találkozás egy
régi szerelemmel”. Diákszövetségünk küldetése azonban több
ennél. Fontosnak tartjuk, hogy akiben megvan a vágy, továbbra
is a gellértes család tagja maradhasson: új formában, új szerepekben. Ma nosztalgiázni hívunk. Ha jól érzed magad, csatlakozz a többi programunkhoz is!
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Szentmise énekek

Szentmise énekek

Bevonulásra

Felajánlásra

A szívem örül, jön az Úr,
Jön az Úr közel van már,
És Ő az én menedékem,
Az én menedékem.

In manus tuas, Pater commendo spiritum meum. ://
Sanctus
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea.://

Kyrie
Agnus Dei
Kyrie, kyrie, eleison. ://
Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!
Graduale
Az Úr hallja imám,
Hogyha hívom, válaszol,
Jó az Úr, benne bízom,
A nevét magasztalom.

Christe Salvator, Filius Patris, miserere nobis.
Christe Salvator, Filius Patris, miserere nobis.
Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem.
Communio
Ó Te vagy, Jézus, üdvösségem, boldogságom
Légy szívem mélyén kristálytiszta, élő forrás!
Áldott légy Uram! Szent neved áldja lelkem!
Áldott légy Uram, mert megváltottál már!
Kivonulás

Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia in laetitia. Alleluia, alleluia in laetitia.
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Rendhagyó tanórák

Rendhagyó tanórák

Az étkezés kultúrtörténete

Érdekes kísérletek

Czike Gábor

Varga Antal

Czike úr előadásán nem mindennapi kalandban lehet részetek.
Ételek, amik megváltoztatták a történelmet. “Mindig mindenki
enni akar. Minél többször, és minél jobbat. Lássuk be, ez nagyon
fontos hajtóerő.”

Korábbi igazgatónk, Varga Antal Öveges professzor nyomdokaiba lép, és olyan kísérletekkel vár benneteket, amit jó eséllyel
nem láthattatok gimnazistaként. “Korom miatt ez hozzám közelebb áll, mint az e-tábla.”

Bevezetés a szépirodalomba

Az én kertem

Nyáry Zsigmond

Jónás Anikó

Jelenlegi igazgatónk hosszabb kihagyás után ismét irodalomtanárként lép be az osztályterembe. Előadása az irodalom határait fogja kutatni. “23 éve tanítok, és még nem sikerült rájönnöm,
mi az, hogy szépirodalom. Azt várom ettől az órától, hogy itt
majd kiderül.”

Anikó néni egészen személyes hangvételű előadással vár benneteket. Bár saját bevallása szerint kicsit izgul, mi tudjuk, hogy
ezúttal is nagyszerű lesz.“Ha szombat este fáradtan meg sem
tudok szólalni, majd beszélnek helyettem a virágok, akiket ajándékba kaptam a Teremtőtől.”
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Az öregdiák jegyzetei

Az öregdiák jegyzetei
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Az öregdiák jegyzetei

Az öregdiák jegyzetei
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SE

A Szövi SE minden csütörtök este hat órától vár
a gimnázium tornatermében egy jó kis floorball,
futsal vagy röplabdameccsre! A pontos menetrendet holnapunkon találod.

PON

Pályaorientációs Napunk célja, hogy segítsük a
jelenlegi gimnazistákat a továbbtanulásban. Ha
szívesen bemutatnád szakterületedet november 11-én délelőtt, jelentkezz előadónak!

KLUB

A ritkábban, kb. kéthavonta jelentkező Szövi
Klub változatos programokkal vár. Legözelebb
november 5-én a Mindquest szobáiból fogunk
közösen kiszabadulni.

KARÁCSONY

Meghívó

A hagyományos gellértes öregdiák karácsonyozás, a Szövikarácsony idén 2016. december
22-én délután 6 órakor kezdődik a gimnázium
épületében.

ÖDH

Az öregdiák jegyzetei

A nyári Öregdiák Hétvége középpontjában a
kötetlen találkozás, a vízparti nyaralás és az
önfeledt vidámság áll. A rendezvényre szeretettel várjuk párodat, házastársadat, családodat is!
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Kapcsolat

Térkép

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 Találkozó információs pultján és
holnapunkon, a www.szovi.hu-n is.
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Levelezőlista

Szent Gellért Diákszövetség
1016 Budapest, Gellérthegy utca 7.
E-mail: info@szovi.hu
Honlap: www.szovi.hu
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A Szövi levelezőlistáján értesülhetsz leggyorsabban programjainkról. Amennyiben nem vagy rajta a listán, de szeretnél
felkerülni rá, írj az info@szovi.hu címre.
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