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Kedves Öregdiák-társunk!

Találd meg a helyed, fújd ki magad, és engedd, hogy a rég nem 
érzett és látott gellértes színek és szagok letámadják érzékszer-
veidet!

A mai este folyamán gazdára találnak az Arany Csempe Díjak, 
találkozhatsz tanáraiddal és iskolatársaiddal a rendhagyó ta-
nórák keretében, kicsöngetés után pedig beszélgess kötetlenül 
mindenkivel, sztorizz, nosztalgiázz és egyél-igyál bátran!

Az ellenőrzőt lapozgatva könnyedén eligazodhatsz a progra-
mok, helyszínek között. Érezd jól magad, érezzétek jól magato-
kat, érezzük jól magunkat! 

KöszöntőAz Öregdiák Találkozó programja

Szentmise  [tornaterem] 

Megnyitó, köszöntő beszédek [tornaterem]

Arany Csempe Díjak átadása [tornaterem] 

Csoportkép  [tornaterem] 

Rendhagyó tanórák [5 különböző helyszínen] 
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Kiadja: a Szent Gellért Diákszövetség
Felelős kiadó: a Diákszövetség elnöke

1016 Budapest, Gellérthegy utca 7.

E-mail: info@szovi.hu
Honlap: www.szovi.hu
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Szentmise énekek
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Szentmise énekek
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Bevonulásra

Jubilate Deo, omnis terra! 
Servite Domino in laetitia!
Alleluja, alleluja in laetitia! 
Alleluja, alleluja in laetitia!

Olvasmányközi ének

Te vagy a fény a szívemben, Jézus,
add, hogy ne szólhasson bennem a sötét.

Te vagy a fény a szívemben, Jézus,
Krisztus jöjj, te vezess utamon.

Felajánlásra

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est.
Ahol szeretet és jóság, 

ahol szeretet: ott van Istenünk.

Áldozásra

1.

Oculi nostri ad Dominum Deum.
Oculi nostri ad Dominum nostrum.

Urunk és Istenünk, Rád tekint néped.
Urunk és Istenünk imádunk Téged.

2. 

Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, 
remélj és bízz benne, jó az Úr.

Bonum est confidere in Domino, 
Bonum sperare in Domino.

Kivonulásra

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!
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Rendhagyó tanórák

Ember, kultúra, irodalom
Berár Mária

42 év pedagógiai tapasztalatával tér vissza a katedrára Berár 
Mária, iskolánk Virág Benedek díjas pedagógusa. „A mindenkori 
irodalom az adott társadalom lenyomata, látlelete. Bölcselet, 
azaz filozófia.”

Időjárás és történelem
Czike Gábor

A tavalyi előadói csapat egyelten újrázója ismét formabontó 
előadással készül. Történelmi események, történelmi folya-
matok, az időjárás tükrében. „Mindig, mindenki melegben akar  
lenni. Ez nagyon fontos motivációs erő.”

C z i k e  i s  C o m i n g
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Rendhagyó tanórák

A Szentföld - egy földrajztanár szemével
Hajna Ákos

Személyes élményekkel fűszerezett előadással vár ben-
neteket Hajna Ákos, aki Szent József Katolikus Általános  
Iskola és Gimnázium igazgatójaként tér vissza a Gellért falai 
közé.

Lieblingsmensch - németóra a digitális táblánál
Szende Ágnes

Talán a leginkább rendhagyó előadás mind közül: tegye fel a  
kezét, aki részt vett digitális táblánál tartott gellértes német-
órán. Na ugye.



(Diszkrét) matematikai játékok
Tegzes Kinga

Igazgatóhelyettesünk előadása a régi idők matek-táborainak 
hangulatát idézi fel. 45 perc, ahol a matematika játék, móka, 
esetleg kacagás. 

Terembeosztás

Berár Mária | Ember, kultúra, irodalom | 11. B

Czike Gábor | Időjárás és történelem | 11. A   

Hajna Ákos  | A Szentföld | 10. B

Tegzes Kinga | (Diszkrét) matematikai játékok | 10. A   

Szende Ágnes | Lieblingsmensch | NÉMET TEREM

Rendhagyó tanórák
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Az öregdiák jegyzetei
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Az öregdiák jegyzetei
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Az öregdiák jegyzetei
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Az öregdiák jegyzetei
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Meghívó

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

A hagyományos gellértes öregdiák karácsonyo-
zás, a Szövikarácsony idén 2017. december 21-én 
délután 6 órakor kezdődik a gimnázium épüle-
tében. 

A ritkábban jelentkező Szövi Klub változatos 
kulturális programokkal vár. Részeletek honla-
punkon.

A Szövi SE minden szerda este hét órától vár 
a gimnázium tornatermében egy jó kis futsal-
meccsre! 
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Pályaorientációs Napunk (PON) célja, hogy  
segítsük a jelenlegi gimnazistákat a tovább-
tanulásban. Ha szívesen részt vennél ebben a 
munkában, jelentkezz előadónak!
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Tagság

A Szent Gellért Diákszövetséghez azok a gellértes öregdiákok 
csatlakozhatnak, akik elfogadják az egyesület alapszabályát, és 
belépési nyilatkozatot töltenek ki. Ezek a dokumentumok meg-
találhatóak a találkozó információs pultján és holnapunkon, a 
szovi.hu-n is.

Levelezőlista

A Diákszövetség levelezőlistáján értesülhetsz leggyorsabban 
programjainkról. Amennyiben nem vagy rajta a listán, de szeret-
nél felkerülni rá, írj az info@szovi.hu címre.

Csatlakozás Térkép
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