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Előszó
Igazgatói köszöntő
„A gyermek vendég a házban,
akit szeretni és tisztelni kell –
sohasem birtokolni, hiszen ő Istené.”
(J. D. Salinger)

Mi is számomra az iskola?
A családfogalom logikájához hozzátartozik, hogy az már akkor létezik, amikor
még gyermekek meg sem születnek, és család akkor is, amíg a gyermekek
fölcseperednek, és akkor is az marad, amikor a gyerekek kirepülve új, más családot
alkotnak. Mert a család valójában: a két szülő, és azok egymás iránti szeretete.
Valahogy hasonlóképp csatlakoznak a gyerekek az iskolához. Ők ott növekednek,
bölcsebbé válnak. De tudnunk kell, és nekik is tudniuk kell, csak négy-hat évre
része az életüknek az iskola, ez az iskola; majd aztán ők továbbállnak, egy kis
darabkát visznek ugyan a diákévekből, mely beépül a felnőtt életükbe; de ők itt
csak átmenetileg voltak azért, hogy a felnőtt életre készüljenek.
Így hát számomra az iskola a tanári kar.
Nem kizárva ebből a gyerekeket, hanem éppen otthont teremtve nekik.
A tanári kar fölkészültsége biztosítja a diákok tudását. A tanári kar közössége
az alapja a diákok közösségének. A tanári kar hívő közössége alapja diákok
hitre nevelésének. Ha a tanárok tisztelik és szeretik egymást, úgy a diákok is
hasonlóképpen fordulnak egymáshoz.
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És így az óra a tanár.
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Vízhányó Zsolt Sch. P.
igazgató
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Mindezzel a felelősséggel kell tudnia élni és bánni a tanároknak, a belőlük alkotott
közösségnek, mely az iskolát jelenti, ahová szülők és gyermekek bizalommal
beléphetnek – társsá válhatnak négy-hat évre.
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A tanár fölkészültsége biztosítja a diák tudását. A tanár közösségre való nyitottsága
segíti a diákok közösségének kialakulását. A tanár hívő élete kell, hogy minta
legyen a diákok számára. Ha a diák szeretheti a tanárt, úgy a tanár a személyisége
megteremt mindent, ami kell egy órához, és azon keresztül mindent megadhat
neki, amire szüksége van a fejlődéséhez.
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Fenntartói köszöntő
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót!
Ismét eltelt egy iskolaév, a 2019–2020-as tanév eseményismertetéseivel ajánlom
évkönyvünket Tanulóinknak és Olvasóinknak.
Rendünknek, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának
karizmájához szorosan hozzátartozik az ifjúság oktatása, nevelése. A Szent Margit
Gimnáziumban minden lehetőséget biztosítunk, hogy a nálunk tanuló diákok – a
tudás átadásán kívül – valódi keresztény szellemű nevelésben részesüljenek, és
ebben kiteljesedjenek majd hivatásuk során az életben.
Ezekkel a gondolattokkal és meggyőződéssel végezzük napról napra apostoli
szolgálatunkat, együttműködve világi munkatársainkkal, hogy Egyházunknak és
Hazánknak értékes emberré váljanak a ránk bízott fiatalok.
A nevelés nehéz, sok áldozatot és türelmet kíván meg tőlünk, de tele van
számtalan örömmel, mert mindennap tanúi lehetünk egy olyan csodának, ahol
Krisztus engedi, hogy meglássuk őt minden diákban. Sokszor örömmel átélhetjük
azt az élményt, amikor a hozzánk érkező fiatal erősödik a hitében, keresi az Istent,
és vágyakozik a szentségek után.
Ezért minden évben igyekszünk egyre jobban, elkötelezettebben és
színvonalasabban végezni munkánkat, tanulni a hibákból, hogy iskolánk jó híre
minél több családhoz eljusson.
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Örömünkre szolgál, hogy az osztályok közösségei jó irányba haladnak. Az
összetartozást erősítették a kirándulások, színházlátogatások, fehér asztalos
találkozások és egyéb közös rendezvények. Ennek számos példájáról számolnak
be az osztályfőnökök az évkönyvben. Büszkeséggel tölt el, hogy iskolánk sok
mérhető eredményt is fel tud mutatni.
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Legyetek büszkék rá, hogy a Szent Margit Gimnázium tanulói lehettek, ahol túl
azon, hogy felismeritek tehetségeiteket, mindannyian érezzük, hogy az épületnek
van egy különleges iskolai légköre és egyházias szelleme, de ez elsősorban
Rajtatok és mirajtunk pedagógusokon múlik. Buzdítlak Benneteket, hogy a nálunk
eltöltött éveket használjátok ki a minél mélyebb tudás elsajátítására, és sok-sok
őszinte baráti kapcsolat kialakítására.

Sz

Előszó

Kedves Margitos Diákok!

Szent Margit Gimnázium

Az iskolánkat fenntartó szerzetesrend vezetőségének nevében szeretném
kifejezni őszinte elismerésemet és hálás köszönetemet az iskola igazgatójának
és tanárainak, valamint minden dolgozójának az egész évben végzett odaadó és
lelkes szolgálatáért. Mindannyian valóban igazi, egyházi küldetést teljesítünk.
Isten áldása legyen mirajtunk, kísérjen továbbra is utunkon bennünket és
mindazokat, akik valamilyen módon a Szent Margit Gimnázium nagy családjához
tartoznak.
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Birosz Erika Alfonza n. SDR
rendi igh.
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A tanév eseményei
A 2019–2020. tanév programjai, eseményei

Október
		
		

1-4
8
22

Gólyahét
Magyarok Nagyasszonya. Közös szentmise
Okt. 23-i iskolai ünnepély

November
		
		

16
Szalagavató
23
Nyílt nap az iskolában
26, 28 Tanári fogadóórák

December

7

Adventi lelkinap

Január		

6

Vízkereszt, közös szentmise

Február
4
		10-12
		22
26

Félévzáró konferencia
Szülői értekezletek
Margit Bál
Hamvazószerda – Közös szentmise

Március
4
		
10
		11
		
16

Nagyböjti lelki nap
Márc. 15-i iskolai ünnepély
Múzeumi nap
A digitális tanrend kezdete
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Szent Margit-nap
Első félév vége
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		17
		
24
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Veni Sancte
Szülői értekezletek
12. évfolyamosok osztálykirándulása
Gólyahét kezdete
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Szeptember 2
		9-10
		
18-20
		30

Sz

A tanév eseményei

Augusztus
26
Tanévnyitó konferencia, nevelési értekezlet
		28-30 Gólyatábor

Szent Margit Gimnázium

Április		
30
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyam számára
		
Május		
1
Ballagás
		
3-5
Írásbeli érettségik magyar nyelv és irodalomból,
			matematikából, történelemből
		
Június		
11-12 Szóbeli érettségi vizsgák
		14
Te Deum
		15
Virtuális bizonyítványosztás
		
17
Tanévzáró konferencia, nevelési értekezlet
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Gólyatábor 2019
Minket, a szervezőket már egy hónappal a gólyák érkezése előtt hatalmas izgalom
töltött el. A nyári szünet alatt megüresedett iskolát megbeszélések moraja töltötte be.
A vasútállomáson találkozhattunk először az akkor még táskájukat megszeppenve
szorongató gólyákkal. A kíváncsi tekintetek felidézték a bennem régen megbúvó
emlékeket, és tudtam, hogy amennyire lehetséges, felejthetetlen napokkal szeretném
átsegíteni őket a kezdeti nehézségeken. Az ismerkedés pillanata mindenkinek új helyzet
volt, hiszen számunkra is kihívást jelentett.
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Másnap, miután mindenki felkelt, ébresztő gyanánt egy gyors táncpróbát tartottunk,
majd az osztályok elkészíthették életük első közös fényképét. Rendeztünk egy kisebb
sportnapot, ahol mindenki felmérhette az ellenfelét az elkövetkező tesiórákra.

Sz

A tanév eseményei

A „gólyatánc” első próbájának alkalmával már kezdett felszabadulni a hangulat, de
csak utána kezdődött a valódi izgalom. Miután csapatokba rendeződtünk, felsőbb éves
tanulók segítségével akadálypályán mérettethették meg magukat az újoncok. Egy finom
ebéd után lelkesen készülődtünk a ránk váró játékestre. A nevetés nem maradhatott el,
ugyanis minden feladattal megbirkózva fergeteges előadásokkal álltak elénk az addigra
már összekovácsolódott csapatok. A rémisztő éjszakai túrát idegeket nem kímélve, de
mégis hősiesen teljesítettük.

Szent Margit Gimnázium

Indulás előtt még közösen megbeszéltük, kinek milyen gondolatai vannak, hogyan
élte meg a tábort, milyen gondolatokkal kezd neki az évnek. Hazafele úton már sokkal
nagyobb hangzavar volt a vonaton, hiszen akkor már barátságok kezdtek el kicsírázni.
A pályaudvaron bemutathatták a gólyák a szülőknek a tánctudásukat. Szerintem jól
sikerült a tábor, és ezzel a két nappal sikerült életre szóló élményt szereznünk a jövő
diákságának.
Domsits Olívia 10.b
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Osztályhétvége a Bakony fővárosában
Szeptember 27-én elindultunk hétvégi osztálykirándulásunkra, Zircre. A vonatút
ugyan hosszú volt, mivel Győr felé utaztunk, mégis tartalmasan töltöttük: beszélgetéssel,
viccelődéssel, voltak, akik hoztak társasjátékot is. Osztályfőnökünk megkért bennünket,
hogy ne telefonozzunk, inkább értékes időtöltést találjunk. Ezt szerencsére nem kellett
senkinek se taglalni, mindenki megértette elsőre.
Az útvonalunk festői volt. Áthaladtunk Pannonhalmán, a Magas-Bakonyon, és a
Cuha-völgyön is. Így kezdődött az osztályunk három napos kiruccanása.
Érkezéskor, egy kis séta után, a csomagunkat letéve, mentünk is az első programunkra,
a Bakonyi Természettudományi Múzeumba, ahol megismerkedhettünk az élővilág
szépségeivel.
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Ezt követően a szállásunkra mentünk, ahol lepakoltunk, és elmehettünk
szabadprogram keretében körülnézni a városban. Csoportokban mentünk, a mi
csapatunk talált egy pizzázót, ahova be tudtunk ülni beszélgetni. Mivel vacsora után
voltunk, nem tudtunk helyben enni, ezért elvitelre vettünk pizzát. Volt még időnk, tehát
felfedeztük a város többi részét. A szálláson még lámpaoltás előtt elfogyasztottuk a

Sz

A tanév eseményei

Ezek után megnéztük az apátság-bazilikát. Itt egy helyi ciszterci szerzetes, Kiss Péter
atya vezetett körbe minket, mesélte el a bazilika történetét. És hogy miért tetszett
ez annyira mindenkinek? A stílus zseniális volt. A beszédéből kihagyott egy részt, és
ezt azzal indokolta, hogy egyszer följelentették érte. Az idegenvezetés után páran
megkerestük az atyát, és megkérdeztük, elmondja-e nekünk a titkot. Ő persze habozás
nélkül elmondta a történetet, ami valójában az egyik freskó különleges múltjával volt
kapcsolatos.

Szent Margit Gimnázium

pizzánkat, megosztva a szobatársakkal, nagy örömükre.
Másnap Bakonybélbe utaztunk. A Pannon Csillagdában földrajzi és matematikai
ismereteinket bővíthettük a tartalmas és érdekes előadáson, ami a Naprendszerünkről és
a világegyetemről szólt. Ezt követte egy rövid filmvetítés. Délután a bencés monostorba
mentünk, megtekintettük a templomot, közösen imádkoztunk Baán Izsák helyi szerzetes

atyával. Osztályunk orgonaművész-kántora, Simon Tibor játszott egy szép darabot,
megtekintettük az egyháztörténeti kiállítást, végül pedig a szerzetesi mindennapokról
nézhettünk meg egy filmet. Nagy élmény volt testközelből is megismerni a bencések
különleges világát.
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A búcsúestünket a városban töltöttük, később értünk a szálláshelyre, ahol – az osztály
nagy örömére – lagzi volt, amibe kicsit „bekapcsolódhattunk”. Megengedték tanáraink,
hogy megnézzük az éjféli menyasszonytáncot, ami nagy sikert aratott a diákok körében.
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Vasárnap délelőtt a helyi hívekkel együtt szentmisén vettünk részt az apátságban,
melyen az osztályból többen is ministráltak, felolvastak. A szentmise után hazaindultunk,
délután érkeztünk Budapestre.
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Fantasztikus volt ez azosztálykirándulás, és ehhez a jó idő is sokat hozzátett. Nem csak
ismereteket bővíthettünk, hanem világnézetünk is szélesedhetett, és formálódhatott
az osztályközösség is. Nagyon örülünk, hogy megvalósulhatott ez a kirándulás! Innen
is köszönjük az osztályfőnökünknek, Veszelovszki Balázsnak és kísérőtanárunknak,
osztályfőnök-helyettesünknek, Bajcsi Gizella tanárnőnek!
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Bajkai Csák Csanád és Várnagy Ádám 8.b osztályos tanulók
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Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
Az októberi műsor megszervezése mindig nagy kihívás egy iskolában, hiszen
a tanév elejétől már hangolni kell a tanulók lelkületét egy nemzet drámájának és
szabadságharcának megértésére és megéreztetésére.
Idén arra vállalkoztunk, hogy 1956 budapesti eseményeit, egy olyan fiatalember
nézőpontjából mutatjuk be, aki abban az időben a Rádióban dolgozott. Felidéztük,
hogyan készített riportokat, miként látta az eseményeket, és hogyan játszotta le gyakran
Beethoven Egmont-nyitányát.

Erre az eseményre meghívtuk édesapámat, Hegedűs Valér zongoraművészt, és vele
négykezesben szólaltattuk meg ezt a művet.
A műsorban sok-sok tánc és ének is szerepet kapott. A 10.b osztály munkáját még a
11. évfolyamosok is segítették, természetesen a gitáros ének- és zenekarral együtt.
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Sz

A tanév eseményei

A műsor a számos mozgástól igazán lendületes volt, mégis a legemlékezetesebbnek
a Sztálin-szobor ledöntése bizonyult a diákok számára.

Hegedűs Szabolcs

Szent Margit Gimnázium

Rákóczi Szövetség: pályázataink és utazásaink
Iskolánk több tanára eredményesen pályázott ebben az évben
is a Rákóczi Szövetség tanév során meghirdetett három
diákutaztatási pályázatán. Az október 23-ai és a március 15-ei
nemzeti ünnepeinkhez, valamint a június 4-ei emléknaphoz
kapcsolódó program során egy- vagy többnapos kirándulásokat tehettünk az
országhatáron túl, melyeknek középpontjában a nemzeti összetartozás gondolata, a
megemlékezés és az országjárás szerepelt.
A program lényege, hogy a mi iskolánk diáksága találkozzon egy határon túli
iskola diákságával, a tanárok pedig az ottani tanárokkal, és rövid beszélgetés
keretében cseréljenek gondolatokat, majd emlékezzenek meg közösen nemzeti
összetartozásunkról. A már több évtizedes múltra visszatekintő lehetőség a Kárpát-

um

A tanév eseményei

medence területén élő magyarokra szorítkozik, az úti cél lehet a Felvidék, Kárpátalja,
Erdély vagy a Délvidék területe, és akár többnapos útról is lehet szó, ezt a szervezők
döntik el iskolai szinten, a szövetségtől kapott támogatás azonban csak az utazási
költségekre fordítható.
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A Felvidékre vitt az út október 23-án, melyet a szervezet támogatott. Fontos volt, hogy
úgy szervezzük meg a programot, hogy az ne legyen megterhelő egyik fél számára sem,
tehát nem egész napos ottlétről és iskolalátogatásról van szó ebben az esetben, hanem
ez a személyes találkozásra, gondolatébresztésre és a megemlékezésre szorítkozik.
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Az októberi út során tiszteletünket tettük és koszorúztunk Ógyallán, Feszty Árpád
sírjánál, majd a gútai vízimalomhoz mentünk, ahol a malom működését és fénykorát
idézte meg kedves idegenvezetőnk. Mivel ezúttal rövid volt az utazás, sikerült az utunk
során ezt a két megállót is beiktatni.
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Délelőtt érkeztünk meg Érsekújvárra, ahol elsőként az iskolába látogattunk,
megkoszorúztuk Pázmány Péter szobrát. A diákság már örömmel várta az anyaországi
diákokat, akikkel beszélgettek a helyi történelemtanár, iskolai igazgatóhelyettes
vezetésével, míg a tanárok az iskolavezetés többi tagjával találkoztak. Ezt követte
a közös megemlékezés az iskolában, ahol úgy a mi diákjaink, mint az ottani magyar
diákok mondtak verset és énekeltek.
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Úgy gondolom, hogy ez a program is bizonyítja: ma is meg kell ragadnunk minden
alkalmat, hogy kifejezzük a nemzeti összetartozást, ami nem valamiféle elvont
fogalom, hanem köztünk élő valóság. Bárki megtapasztalhatja, aki átlépi a trianoni
országhatárokat.
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Ezt követően bőséges és gazdag agapéval vártak minket
A délután további része már a diákok saját igénye szerint telt el, hiszen
szabadprogramot kaptak, így kiscsoportokban ismerkedhettek a várossal. Nagy
megelégedéssel tértek vissza, hiszen nem csak a nemzeti összetartozást, de az
osztályközösséget is erősíti egy-egy ilyen együtt töltött nap.

Sz

A tanév eseményei

A napunk a ferences templomban folytatódott, ahol mindkét iskola diáksága részt
vett, a margitos diákok ministráltak is Kovalcsik Cirill atyának, aki a szentendrei
Ferences Gimnázium tanáraként segíti az érsekújvári magyar hívek lelkipásztori
ellátását. A szentmise és a szentbeszéd is rólunk szólt, az összetartozásról, hiszen azon
részt vettek a diákokon túl a helyi egyházközség hívei is, valamint a helyi televízió
munkatársai is forgattak a megemlékezésről és a szentmiséről, riportot is készítettek
velünk.

Szent Margit Gimnázium

Szalagavató 2019
Ismét telt ház előtt került megrendezésre gimnáziumunk szalagavató ünnepsége
2019. november 16-án.
Az est nyitányaként az
öt osztály ünneplőbe öltözve bevonult az ünnepség
helyszínére nemzeti lobogónk mögött, majd elhangzott Lobmayer András
igazgatóhelyettes úr köszöntő beszéde. Ezután következett az ünnepélyes pillanat,
amikor is elsőként az osztályfőnökök, majd minden egyes diák megkapta a kitűzős
szalagot, amelyet ezentúl büszkén fognak viselni.

Az ünnepélyes rész után következtek a keringők és az osztálytáncok. Bizton
állíthatom, hogy nagyon szép táncokat láthattunk, és minden végzős lány gyönyörű
hölgy, minden végzős fiú pedig fess fiatalember volt.
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Egy rendhagyó színdarab Szent Margit-napra
Ha valaki csak úgy, felületesen beletekintett a szövegkönyvbe vagy bekukkantott az
egyik próbára, úgy gondolhatta, hogy ez nem ünnepi darab. Ez nem való Szent Margit
napra. Pláne nem arra a napra, mikor
iskolánk fennállásának 100. esztendejét
ünnepeljük.
Szent
Margitról
írták,
hogy
„Semmiképpen ő magát dicsérni
nemhagyja vala: magahányást és
hívságos szót mindenestül fogva megutál
vala.” Ezért gondoltam, hogy talán neki
is tetszene, ha nem őt méltatnánk,
hanem mindenféle pátosz nélkül
beletekintenénk azoknak az életébe, gondolataiba, akik úgymond, a kezeink között
nőnek fel. Akik itt immáron 100 éve jönnek, felnőnek s elmennek. A Megváltós
nővérek értük hozták létre az iskolát, és ma is értük dolgozunk itt mindannyian.
100 év iskola, száz év „Margit”. Nem csak Szent Margit, hanem „Kaffka” is. Akkor is
diákok százai jártak ide, akik sokszor ugyanúgy éreztek, mint a maiak. Ők a kamaszok.
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Eklektikus módon és nem mindig egyértelműen kapcsolódtak össze érzések,
hangulatok, történések. De egy láthatatlan szál mégis egybefogta az előadást. A
műfaji határok elmosódtak. Totálszínház volt ez, ahol a próza, a líra, a zene és a tánc
keveredett diákosan komolyan és halálosan komolytalanul. A közönség pedig úgy
érezhette, hogy neki is része van a darabban. Hiszen mi vagyunk. És nem véletlenül
vagyunk. Ez az ünnep.
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Így ajánlottuk a darabot Szent Margitnak és az ő Mesterének, az Úr Jézusnak, és
hívtunk mindenkit nagy szeretettel erre a rendhagyó előadásra.
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A darab jelentős részét a diákok írták. Ők ezúttal nem leckét mondtak fel, nem
megtanult tananyag szólt belőlük. Most ők voltak a lecke. Ők az anyag, a színház és a
kultúra.

Sz

A tanév eseményei

Ha valaki valakiért (valakikért) imádkozik és engesztel, meg kell ismernie annak
személyét, gondolatainak és motivációinak mélyét. Ehhez empátiára van szükség.

Szent Margit Gimnázium

És jöttek! Megtelt a díszterem. Voltak ott olyanok is akik még a nyolcvanas
évek „Kaffkájába” jártak. A nyitott ünnepi előadást két másik követte, amelyek
keretében az iskola diákjait örvendeztettük meg és gondolkoztattuk el.
Így alakult meg nagy lelkesedéssel és közfelkiáltással az iskola színjátszó köre: a
RANDOM Produkciós Iroda.
A darabot neveztük az Országos
Diákszínjátszó Egyesület fesztiváljára
is. De sajnos ez a karanténhelyzet miatt
elmaradt.
Nagyon jó visszajelzéseket
kaptunk. Álljon most itt néhány:
„Nem néztem az órámat, hogy mikor lesz
vége, inkább azt szerettem volna, hogy még ne legyen vége.”
„Szeretném őszinte gratulációmat kifejezni a tegnapi előadással kapcsolatban! Látom
mögötte az óriási vágómunkát, mind a videó, mind az audió tekintetében. Rengeteg
újszerű ötletet láthattunk. Nekem egyedülálló a vetítés és a színielőadás ötvözése. Az pedig
különösen megérintett, hogy a tanulók saját alkotásai is megjelentek, és az ő hangjuk is
teret nyerhetett az iskola színpadán! … Megható, ahogy a te életélményeid egybeolvadtak
a diákokéval.
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A színdarab szimbolikája nagyon hatásos
volt. Különösen a harag megjelenítése
tetszett, ami kötelékeket tesz az emberekre,
és az Jézusban oldódik fel. Rám ez tette a
legnagyobb hatást! Színdarabban még nem
láttam ennyi művészeti ág ötvöződését,
ahol a szépirodalom, képzőművészet, a
színészet és a zene is megjelenik. Nem
gondolnám elfogult véleménynek, hogy
azt érzem, ez a darab nem csak az iskolánk
színpadán állja meg a helyét! Minden részletét tekintve tanító jellegűnek tartom, ahol
hangsúlyossá válik az egymás iránti elfogadás, az útkeresésben, a személyiségben és a
gyengeségeket tekintve egyaránt. Nagyon köszönöm a meghívást! Örök élmény volt, hogy

21
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ott lehettem! Sokáig fog még kísérni ez az élmény! Remélem, a továbbiakban is láthatunk
majd hasonló műalkotásokat! Valóban a mindennapi csodák felnagyítását látom benne,
amitől ráeszméltem, milyen kiváltságos dolog embernek lenni és itt élni.”
„Olyan, mint mikor megérzed, hogy a jég alatt még rengeteg víz van.”
„Amit láttam Tőletek, igazi színház volt, a végére mégis egy olyan érzés és gondolat támadt
bennem, hogy ennek az értéke több annál. Közösségi, pedagógiai. Szóval, az iskola... ,
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„Mivel volt szerencsém múlt évben is Balla tanár úr keze alatt dolgozni, így elég régóta
tudtam a készülődő darabról. Rendkívül izgatott voltam miatta, és nagyon örültem, hogy
én is részese lehettem, hiszen az iskola fennállásának 100.évét ünnepeltük vele. A darab
maga zseniális, és nagyon érdekes volt látni egy előadás létrejöttének a folyamatát. […]
Valóban rólunk szól, és ezt az előadásban szereplő minden gyerek érezte, és tudtuk, hogy
valami különlegeset kell most színpadra vinnünk. A társaság nagyon jó volt, új barátságok
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Végezetül hadd álljon itt az egyik szereplő, Ottucsák Zsuzsi néhány mondata, amivel –
azt hiszem – a többiek, azaz több mint negyven diák érzéseit is tolmácsolja:

Sz

A tanév eseményei

mi vagyunk.”
„Azért volt jó, mert Rólunk szólt!”

Szent Margit Gimnázium

jöttek létre és láthatatlan kötelékként tart össze minket, hogy mi szerepelhetünk ebben a
darabban. Persze keményen kellett dolgozni a végeredményért. Rengeteg próba, gyakorlás
kellett hozzá. Két évfolyamtársam és én mint társrendezők segítettük a Tanár Úr munkáját,
így ránk dupla felelősség hárult, de úgy érzem, mindhármunk nevében mondom, hogy
nem bántuk meg. Számomra egy életre szóló élmény volt, és nagyon örülök, hogy a részese
lehettem.”
Köszönöm a drága diákoknak lelkes és odaadó munkájukat és a vidám próbákat!
Köszönet Hegedűs tanár úrnak a csodálatos zenei háttérért.
És köszönöm az iskola minden kedves dolgozójának, aki segítette a munkánkat.
Balla Lajos
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Különleges látogatás az Országházban
2020. március 3-án, kedden az egész osztály ragyogó reményekkel indult el a
Országház felé, bár szakadt az eső. Még akkor is, amikor a látogatóközpontba értünk,
úgy esett, mintha dézsából öntenék – de minket ez sem tántorított el. A látogatóközpont
előterében egy kedves hölgy várt ránk, és elvezetett minket a ruhatárhoz. A ruhatár
előtt átvilágítottak egyesével mindenkit, hogy még véletlenül se vigyen be senki
olyasmit, amivel bajt lehet okozni. Az átvilágítás után lepakoltuk a hátizsákjainkat és
a kabátjainkat a ruhatárban. Ezenkívül a ruhatárban mindenki kapott egy fülhallgatót,
amiben az idegenvezető hölgyet hallgathattuk egész kiemelkedően, különleges túránk
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Megérkeztünk a Magyarország alaptörvényét tartalmazó könyv felbecsülhetetlen
értékű eredeti óriáspéldányához. Miután kigyönyörködtük magunkat, tovább haladtunk
a szintén egyedi és gyönyörű delegációs terembe. Ez volt az Osztrák-Magyar Monarchia
közös ügyeinek tárgyalóterme. Itt aztán mindenki elfoglalta a terem főhelyét legalább
egyszer, kattanhattak a fényképezőgépek megörökítve a különleges alkalmat, pillanatot.

tM

Mikor továbbhaladtunk, elérkeztünk a Vadász terembe, amely az 1989-es ellenzéki
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Miután elhagytuk a ruhatárat, a Steindl Imre által tervezett gyönyörű épület
főlépcsőházában találtuk magunkat, mely szimmetrikus, mert az épületben kettő van
belőle a két oldalsó szárnyban. Fölmentünk a gyönyörű fehér és aranyozott lépcsőházban
egy pár emeletet, majd végighaladtunk a parlamenti folyosón.

Sz

A tanév eseményei

során. Ezután elkezdődött országházi látogatásunk izgalmas része.

Szent Margit Gimnázium

kerekasztal tárgyalásainak helyszíne volt. Itt a régi Magyarország néhány fontos várának
képét csodálhattuk meg, valamint innen nyílt lehetőségünk kimenni a nagy teraszra.
Onnan gyönyörű kilátás nyílt a Dunára és annak partjára.
Ezt követően eljutottunk a Munkácsy terembe, ahol megtekintettük a Honfoglalás
című festményt, ami csak igen keveseknek adatik meg. Végighaladtunk egy káprázatosan
szép, arannyal díszített folyosón, ahonnan útközben beléphettünk a képviselőházi
ülésterembe. Miután mindenki megcsodálta, ismét a folyosón haladtunk tovább. Ezzel
eljutottunk az első főlépcső párjához
az Országház másik szárnyában,
ahonnan több emeleten keresztül
mentünk lefelé a vörös szőnyeggel
díszített márványlépcsőkön.
Különleges sétánk utolsó állomása
az 1956-ban az Országházban
működő Szabad Kossuth Rádió
egykori
stúdiójánál
elhelyezett
emléktábla volt. Nagy Imre miniszterelnök és Mindszenty József bíboros atya előtt
tisztelegve helyeztük el koszorúnkat itt.
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Miután mindannyian leértünk a hosszú lépcsősor aljára a kedves idegenvezető
hölgyet is beleértve, aki egész túránk során végigkísért bennünket és magyarázott,
bevezetett az Országház aljában található kis múzeumba. Mielőtt elköszönt volna
véglegesen az osztálytól, kedvesen megkérdezte, van-e valami kérdésünk, vagy volt-e
valami, amit nem értettünk a túra során. Ott sok érdekességet tudtunk megtekinteni,
többek között a valaha az épület kupolájának a tetején lévő nagy vörös csillagot és a
teljes Országház kicsinyített mását.
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A múzeumból kilépve az ajándékboltban találtuk magunkat, mely nagyon sok
érdekességet rejtett, és mindenki vett legalább egy kis apróságot emlékbe erről a
felejthetetlen látogatásról. Aztán búcsút intettünk az Országháznak, majd elindultunk
vissza az iskolába.
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Köszönjük a szervezést osztályfőnökünknek, Veszelovszki Balázs tanár úrnak, a
lehetőséget osztálytársunk, Haraszti Szabolcs családjának, akik segítettek a kibővített
túra megszervezésében, valamint Alfonza nővérnek, aki kísérőnk volt a látogatás során!
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Germuska Nándor Kristóf és Várnagy Ádám 8.b osztályos tanulók
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Megemlékezés az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc eseményeiről

Ebben a tanévben az iskolai síszünet miatt március 10-én emlékeztünk meg az
1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az előadás napján még
nem is sejtettük, hogy ez az utolsó nagyobb közösségi alkalom az iskolában, hiszen a
koronavírus-járvány miatt napokon belül át kellett állnunk a távoktatásra.
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Rövid kis színdarabunk megpróbálta bemutatni, hogy korszellemtől függetlenül
ezek a márciusi fiatalok sem terveztek meg mindent pontosan, nem voltak felkészülve
minden helyzetre, olykor meglepetten pislogtak egymásra, de mindemellett nagyon
lelkesen, hazaszeretettől átitatva a lehető legjobbat hozták ki az adott helyzetből. Ez
gyakran komikus megoldásokkal is járt. Így megtudhattuk, hogy Petőfi, a lánglelkű
költő, a Nemzeti dalt eredetileg „Rajta magyar!” felkiáltással kívánta kezdeni, de komoly
tiltakozásra sikerült elébb„talpra állítani”a magyart, így nyerhette el eme kiváló költemény
a mai formáját. Nem gondoltuk volna azt sem, hogy egy vásár-napra tűzték volna ki a
forradalmat, ha a bécsi polgárok elébb meg nem indulnak Metternich rendszere ellen.
Sőt, ki gondolta volna, hogy a hazafias Stáncsics túlzott aluszékonysága próbára tette
a forradalmárok találékonyságát, s végül – a darab szerint – egy szódásüvegnyi vízzel
sikerült felébreszteni? Ám a Nemzeti Színházban tartott esti díszelőadásig nem sikerült
így sem ébren tartani, és egy álszakáll segítségével Stáncsics szerepébe végül kiváló
írónk, az akkor már halálosan szerelmes Jókai Mór ugrott be. Petőfi Sándor és Szendrey
Júlia szerelmének gyümölcse, Petőfi Zoltánka pedig „minden bizonnyal” forradalmi

Sz

A tanév eseményei

A 12.b osztály lelkes diákjai vitték színre műsorunkat, akik időt és energiát nem
kímélve ebben az utolsó gimnáziumi félévükben igyekeztek megismertetni a forradalmi
eseményeket diáktársaikkal. Előadásunk megtervezése kapcsán elgondolkodtunk,
hogy napjainkban mit jelenthet a tizenéves fiataloknak a márciusi ifjak személyisége és
a forradalom eseménysora. Mennyire érzik közelinek Petőfi, Jókai, Vasvári vagy éppen
Irinyi alakját? Vajon ezek a huszonéves fiatalok romantikus hős lelkük indíttatásából
elhatározták, hogy pontosan hol és mikor rendeznek forradalmat, vagy, mint ahogy
napjaink fiataljaiban, bennük is volt némi spontaneitás?

Szent Margit Gimnázium

gyermek.
Ezúton is rendkívül hálásak vagyunk azoknak, akik segítettek életre hívni és kivitelezni
a darabot. Így a 12.b osztályfőnökének, Vámosi Judit tanárnőnek, Hegedűs Szabolcs
tanár úrnak és a kórusnak, a technikusoknak: Juhász Kristófnak és Sárközi Gergelynek
valamint Fábián Balázsnak a mikrofonok beállítását. Természetesen a Vezetőségnek
és a Kollégáknak is szeretnénk kifejezni köszönetünket, akiknek segítségével a
próbafolyamatot és az előadást zökkenőmentesen végig tudtuk vinni.
Reméljük, hogy 2021. március 15-én már valóban a forradalmi emlékezet hevülete
fog átjárni minket, és nem a járvány miatt érzett aggodalom.
Nagyon köszönjük a felejthetetlen 12.b osztálynak a felemelő színpadi játékot!
Paréj-Farkas Katalin és Simonfai Teodóra
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Ballagás
A 11. évfolyamosok búcsúja a végzősöktől
Drága Diáktársaim, kedves Végzősök!
Azt hiszem, életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult ennek a beszédnek a
megírása, hiszen az egész 11. évfolyam nevében kell elbúcsúznom a 12. évfolyamtól.
Miután elmentetek, mi 11.-es tanulók leszünk a legnagyobbak az iskola diákjai között.
Hát nem telik elképesztően gyorsan az idő? Még csak tegnap voltunk gólyák...
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iztos vagyok benne, hogy most kicsit féltek és aggódtok, de ezek mellett nagyon
boldogok is vagytok. Végre elérkezett ez az idő is. Fölállhattok az iskolapadból. Nagyon
vártátok, igaz? Elhagyni ezt a kis fészket és óvatosan nyitogatni a szárnyaitokat. Biztosan
sokan közületek már régóta dédelgetett tervekkel indultok: orvos, tanár, bölcsész,
építész, színész, sportoló... Hogy ezekből a tervekből mi fog megvalósulni, és mi marad
csak álom, az csakis rajtatok múlik! Tanuljatok keményen, és mutassátok meg a „margitos
mentalitást”!
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Az a felelősség, amely a tanáraitokon volt eddig, az érettségi után rátok hull. Kiléptek
egy olyan világba, ahol nincsen kötelező vasárnapi diákmise, nincsen iskolai egyenruha.
Ahol a lebukás kockázata nélkül lehet már telefonálni. Majd megérzitek a függetlenség
ízét – és annak árát is.

Sz

A tanév eseményei

A középiskolai tanulmányok befejezése, ahogy ezt állandóan halljuk, minden
ember számára igen nagy lépés az életben. Új időszámítás kezdődik: már nem fogtok
témazárókra készülni, ami emlékeztetett titeket arra, hogy tanulni bizony néha kell, az
SZMG ugyanis nem szabadidőközpont. Nem fog titeket rettegésben tartani a mindennapi
felelés fojtogató érzése például egy bioszóra előtt vagy történelemóra közben. Nem
fognak ijesztgetni matekórán azzal, hogy ez bizony benne lesz az érettségiben, és
tessék megtanulni a Thalész-tétel bizonyítását is! (Annak ellenére, hogy mindez benne
van a függvénytáblázatban…) Ám azért nem volt annyira rossz ez az iskola, nem igaz?
Próbáltak titeket nevelni szépre és jómodorra (ahogy tapasztaltam, azért valamennyire
sikerült). Megtanultátok, ha enni szeretnétek, akkor azonnal fel kell pattanni a kicsöngő
hallatán, és rohanni kell fejvesztve. Vagy a hetedik óra végén: éreztétek már a szabadság
ízét, de amint az aulába érkeztetek, hosszú sorok álltak, így türelmesen (vagy inkább
mérgelődve) megvártátok, hogy ti is sorra kerüljetek. Megtanultátok annak fontosságát,
hogy a szökőkútra nem ülünk, mert az műemlék.
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Éljétek meg a változás örömét, amely folyamatosan meghatározza majd életeteket!
Ne hagyjátok, hogy a negatív és visszahúzó szavak befolyásolják céljaitokat és
gondolataitokat! Ti mind különlegesek vagytok és egyediek. És a legfontosabb, hogy
margitosok voltatok, és mindig is azok lesztek.
Ez az év mindenki számára rendkívüli, nehéz és különleges volt. Sok nehézség
adódott, amit senki sem sejtett előre. Egy világjárvány kitörése mindent megváltoztatott,
amit megszoktunk mi, mindannyian. Ez volt az első megmérettetésetek – talán felnőtt
emberként is… És éppen akkor, amikor életetek eddigi legnehezebb lépései következtek.
De helytálltatok! Ez legyen erőforrás számotokra a jövőben, és ne feledjétek el, a Szent
Margit Gimnázium mindig tárt karokkal vár vissza titeket!
Búcsúzóul szeretném nektek idézni Aranyosi Ervin Búcsú című versét:

Messze mész és én búcsúzom,
az emléked, az itt marad!
Bárhol is járj, emlékezz rám,
s mindenütt érezd jól magad!
Nekem mindig jó volt veled,
boldog volt minden pillanat.
Ám, akit hív a messzeség,
azt rabbá tenni nem szabad…

Sz

en

tM

ar

gi

tG

im

ná
zi

um

A tanév eseményei

Bőhm Edit 11.b

29

Szent Margit Gimnázium

A végzősök „búcsúbeszéde”
Tisztelt Tanáraink, kedves Diáktársak!
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Tehát végső soron Isten segített végig minket ezen az úton, de aki járta ezt az utat,
az te voltál. Azt, hogy az úton jobbra, balra, előre vagy hátra mentél, azt te választottad.
És most itt állunk életünk egy nagy kereszteződésénél. Dönteni kell, merre megyünk
tovább. Ebben mindig segítenek a táblák, jelzőlámpák, az, hogy a KRESZ-t mennyire
tanultad meg, de azt, hogy mit veszel figyelembe, vagy esetleg megszeged-e valamelyik
táblát, az tőled függ. Ilyenkor mindig Lajos atya szavai jutnak eszembe: „Vállaltad vagy

en
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iszont élünk, itt vagyunk, mögöttünk sok-sok emlékkel, ahogy nemsokára mi is
azzá válunk az itt maradóknak. Az idő csak szalad, és ha nem is éppen vidám, akkor
is halad, sőt repül, mint szélben a kalap, és elszáll egy pillanat alatt. És tudjátok,
mennyi volt ez a pillanat? Több mint 35 ezer óra. De szerencsére, mivel tudjuk, hogy
az idő relatív, ezért rakhatunk egyenlőségjelet a pillanat és a 35 ezer óra közé. Jó, néha
45 perc is örökkévalóságnak tűnt, de túléltük. Hogyan? Nehezen… De segített, hogy
mi osztályközösséget alkotunk. Ez a közösség egyéniségekből áll, mindenki külön
személyiséggel. Mindnyájan látjuk a világot (érteni már annál kevésbé), de nem is elég,
hogy látjuk, értékeljük is azt. Mindenki máshogy. Sőt, minden tanár ugyanarról a világról
beszél, de ők is mind más szempontból. A matematika megtanít arra, hogy vannak
olyan tények, amelyek tőlünk függetlenül léteznek. A biológia megtanít arra, hogy az
élet csoda. A történelem megtanít arra, hogy a világot a pénz és az érdek irányítja. De
mégis kialakult egy összetartó erő közöttünk, ami nem más, mint a szeretet. Arra, hogy
mi a szeretet, engedjétek meg, hogy volt fizikafaktosként Einsteintől idézzek: „A szeretet
gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza. A szeretet erő, mert megsokszorozza
a jót. A szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A szeretetért élünk és halunk meg. A
szeretet Isten, és Isten a szeretet.”
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Amikor még 2020 februárjában erre a beszédre készültem, meg voltam győződve
róla, hogy májusban elballagunk. Aztán mindig rájön az ember, hogy az életben
semmi sem olyan biztos, mint ahogy azt mi gondoljuk. Egy volt margitos diák mondta
nekem egyszer, hogy az életben van két dolog, amire biztosan számítani lehet, hogy
bekövetkezik: az egyik hogy meghalunk, a másik, hogy adóznunk kell. Lássuk be, hogy
ezek a dolgok most sem változtak…
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nem vállaltad? Ha pedig vállaltad, akkor ne nyivogj, hanem valósítsd meg!” Erre persze
jön a kérdés, hogy csinálom én, de hogyan?! Mire Lajos atya: „Fiam, mindent csak
szerelmes szeretettel lehet csinálni.” És milyen igaza van…
Az életben annyi minden fog visszahúzni, az emberségedet próbára tenni. Az idegesítő
kolléga, az alkalmatlan főnök, az igazságtalanságok, és még sorolhatnám. De kívánom,
hogy soha ne veszítsük el azt a szenvedélyes, szerelmes szeretetünket, mely fiatalon
bennünk van. Azt az érzést, amely bennünk volt az első szerelmes csóknál, akkor, amikor
egy dolgozatot visszakaptunk, és rá volt írva, hogy „szép munka, gratulálok”, vagy akkor,
amikor focimeccsen belőtted a győztes gólt. És ne majd idős korodban, a kórházban
fekve jöjj rá, hogy elmúltak az órák, és elmaradt az élet! Mert nem az órák állnak össze
életté, hanem az órákban jelenhet meg az élet. Ezért köszönetet szeretnék mondani
azon tanárainknak, akiknek az óráján megjelent az élet, mert a tanulmányaink célja
valahol az, hogy egy-egy tanóra végén olyan konklúzióval és tudással legyünk többek,
amit felfoghatunk egy útmutatónak is az élethez. Innentől kezdve ott van a kezünkben
a recept, melyet vagy kiváltunk, vagy nem. De a siker legtöbbször vényköteles.
Viszont az is igaz, hogy a siker önmagában kevés. Nagy ökölvívónk, Kokó mondta
egyszer, hogy vannak, akik lejárnak a kondiba edzeni 10–15 évig, és amikor befejezik,
és megkérdezik tőlük, hogy na, és miben lettél ez idő alatt emberibb, gazdagabb,
nemesebb, igazabb, több, arra ezt válaszolják: „mi csak edzeni jártunk ide” – akkor
összeszorul a szíve. Lehet, hogy tizenöt év alatt az a valaki bajnok lett és sikeres, de
semmi több. Akkor feltehetjük a kérdést, hogy érdemes volt-e egyáltalán mindezt
végigvinni.

um

A tanév eseményei

Most, hogy már mi is lejártuk utolsó alkalmunkat a „mentális kondibérletünkről” itt, a
Szent Margit Gimnáziumban, már csak egy kérdés maradt:

im

ná
zi

Te emberibb, gazdagabb, nemesebb, igazabb, valahogy több lettél-e ebben a négy,
öt vagy hat évben?
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Ballagás – helyett…
Igazgatói „beszéd”
Bevezető:
Jó napot kívánok!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Végzős Diákokat!
Sok iskolában most online ballagás van.
Az Önök esetében a vezetőség –
az Önök és osztályfőnökeik meghallgatása után
úgy döntött, hogy a ballagást egy későbbi időpontra halasztják.
Mégis fontosnak láttuk e tájékoztató megtartását,
hiszen Önök jelen esetben ha nem is ballagó,
de mégiscsak végzős diákok,
akik a gimnázium és a további élet közötti karanténban vannak.
Az igazgató úr ezért most a felmerülő kérdésekre fog válaszolni.
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Mi a törvényellenes magatartások vonatkozásában először csak
figyelmeztetünk, és csak utána jön a bírság, börtön.
Állítólag a fentiek könyörületesebbek – nagy kórházuk is van,
és állítólag abban a házban sok hely van,
de a végső szót mégiscsak ők mondják ki.
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másikkal személyesen még nem tervezem találkozni.
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Válasz: A magatartási szabályok betartatását illetőn mi
szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
Más nemzetektől eltérőn nekünk két törvényhozó testületünk van.
Az egyik épp mi vagyunk, a

Sz
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Kérdés: Sokan úgy vélik, hogyha kilépnek a zárt falak közül,
úgymond elballagnak onnan,
akkor megszűnnek a rájuk vonatkozó szabályok, törvények.
Mi a hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban?

Szent Margit Gimnázium

Kérdés: Mi a hivatalos álláspont a koronavírussal kapcsolatban?
Válasz: Élj úgy, mintha elkaptad volna, de
dolgozz úgy, mintha örökre immunis lennél.
Kérdés: Mi a hivatalos álláspont az érettségivel kapcsolatban?
Válasz: Gimnáziumi tanulmányaikra a végzősök az
érettségivel teszik fel a koronát.
Most még meg vannak ijedve tőle, és sokszor ez a félelem
megfertőzi a társaikat is, de néhány napon belül
kigyógyulnak ebből az izgalomból.
Kérdés: Egyházi iskolába járóknak a további vallásos életükkel
kapcsolatban mi a vezetőség javaslata?
Válasz: A személyes beszélgetésre – ők úgy mondják: imára – vonatkozón
a következő a hivatalos álláspont:
a főnökkel előbb-utóbb mindenki tárgyalni fog.
Azt javasoljuk tehát, hogy
érdemes a személyes kapcsolatot már
most fölvenni és folyamatosan fönntartani.
Kérdés: Ha elmúlik ez a vész,
mit tanácsol a vezetőség a csoportosulásokkal kapcsolatban?
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gyermekeket egy boldogabb világ reményében teremtsenek,
a szülőkre a hála és majdan a
gondoskodás jegyében gondoljanak honfitársaink.
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Kérdés: Mindenki volt diák. Mi az álláspont a tanárokat illetőn?
Válasz: A tanárokra vonatkozón tudni kell, hogy egy
szakértő tanári kar nem négy évre tervez.
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Válasz: A csoportosulások tekintetében az álláspont a következő:
Ezentúl barátot a közös munkában,
házastársat az egyirányba nézésben találjanak;
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Munkájuk gyümölcsét több ciklus után látják csak,
de szüretelni az utókor fog.
Ezért mi azt javasoljuk, hogy a tanárok legyenek türelmesek,
míg virágot és eledelt érlel a fa,
a diák polgártársaink pedig türelmesek, míg a néha
savanyú, keserű rügy édes tanáccsá érik bennük.
Kérdés: Mit tegyen egy fertőzött?
Válasz: A beteg ember először is ismerje föl magában a betegséget.
A következő feladata, hogy ne terjessze azt,
ne köhögjön föl semmi rosszat,
bántón ne érjen senkihez,
ne fertőzze meg a körülötte élők létét.
Nézzen magába, és találja meg a neki való orvost, aki
segít a felgyógyulásában.
Az főorvos munkatársai jellemzőn fehér kollárés
fekete védőruhában járnak a járvány ellen,
a főorvost kereszttel megjelölt épületben találják meg
legkönnyebben honfitársaink.
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állandó kapcsolattartással az
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Nagyon köszönöm a válaszokat. Az év végi helyzettel és a jövővel kapcsolatos
tájékozatónk ezennel véget ért.
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Válasz: Hivatalos álláspont szerint ideát mindenki hordozza
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Kérdés: Végül mit javasol a már felgyógyultaknak.
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Evezős túra a Szigetközben.
A veszélyhelyzet miatt már temettük az evezős túránk ötletét, de májusban, mikor
elkezdtek szivárogni a kedvező hírek, újra elővettük a kirándulás gondolatát kettős
lelkesedéssel: egyrészt maga az evezés vonzott bennünket, másrészt az, hogy több
hónapnyi szobafogság után újra láthatjuk egymást. Szerencsére a táborvezető is pozitív
visszajelzést adott, s így a túra szervezése zöld utat kapott. Természetesen mindent
online kellett intézni: Google űrlapok, megbeszélések a Meet szobában, ímélek stb.
Személyesen először a pályaudvaron találkoztunk az indulás napján – egy

rettenetesen esős júniusi reggelen. Ám a csapadék nem vette el a kedvünket, mindenki
ott volt a megbeszélt időben a megbeszélt helyen. Furcsa volt a maszkos utazás, amit
csak tetézett, hogy Győrben másik vonatra kellett átszállni, majd Mosonmagyaróváron
(és még kétszer) buszra.

im

ná
zi

um

A tanév eseményei

Végül megérkeztünk, sátrat vertünk, illetve a „nagyon városiak” elfoglalták a helyüket
a faházakban. Alighogy túlvoltunk ezen, máris indultunk helyi vezetőnkkel a vízhez,
hogy elsajátítsuk az evezési alapismereteket és balesetvédelmi oktatásban részesüljünk.
Időközben kiderült, hogy ezek után egyből vízre is szállunk. Ez néhányunkat megrémített,
de álltuk a sarat, és nem bántuk meg, mert életünk egyik legcsodálatosabb élménye lett
ez a néhány nap.
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Eveztünk széles ágakban és romantikus mellékágakban, sodrásirányban, sodrás
ellenében és állóvízben, haladtunk át zúgókon és átemeléseken, láttunk vad hattyúkat
és egyéb vízi csodákat, eveztünk esőben és napsütésben, de: egyszer sem borultunk be.
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Szerdán Dunakiliti felé indultunk, megnéztük a duzzasztóművet, megismerkedtünk
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a vízlépcső történetével. Csütörtökön pedig Cikola-sziget érintésével leeveztünk a
denkpáli hallépcsőig. Esténként tábortűz, sütés, főzés, nagy beszélgetések. A péntek a
táborbontásról és a hazautazásról szólt.

Különleges élmény volt ez a néhány nap a Szigetközben. Nem csak az evezés, a
gyönyörű táj miatt, hanem azért is, mert újra meggyőződhettünk róla, hogy nem elég a
digitális kapcsolattartás, a tartalmas emberi kapcsolatok létesítéséhez és fenntartásához
személyes találkozásra van szükség.
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Csontos Attila, a 10.c osztályfőnöke

Tanárok - Munkatársak

Tanított tárgy

Almási Miklós
Ávár Barbara
Babos Péter

informatika
angol
testnevelés

Bajcsi Gizella

német

Bálint Katalin
Balla Lajos
Birosz Erika Alfonza SDR
Büki Pál
Caprioli Alessandro p.
Csaplárová Kinga SDR
Csepregi Csaba
Csikai Klára
Csontos Attila
Csutka Éva

német, hittan
vizuális kultúra
hittan
olasz, történelem
hittan
hittan
testnevelés
angol
magyar
testnevelés

Dr. Dósa Márta

magyar, francia

Fumagalli Carlo p.
Furák Szandra
Harsányi Éva
Hegedűs Szabolcs
Holczmann-né dr. Fehér Ildikó
Holicsné Csejk Gabriella
Horváth István
Jávor Gellért
Kaszásné Katona Györgyike
Keményné Orbán Krisztina
Dr. Kerényi Lajos Sch.P.
Kertész Ágnes
Király Ágnes

hittan
testnevelés
német
ének-zene
angol, történelem
fizika
angol, történelem
földrajz
angol
angol, magyar
hittan
angol
angol

9.e
mnk. vezető
(német)
10.b

12.a

10.d
10.c
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Feladat,
osztályfőnökség

Név

Sz



A Szent Margit Gimnázium nevelőtestülete a 2019–2020. tanévben

Tanított tárgy

Kiss Orsolya

biológia, német

Kóczán Gabriella

fizika, hittan

Kornyilovné dr. Máté Anita

angol, történelem

Kovács Eszter
Kővári Annamária
Kővári György
Kujbus Attiláné

magyar, olasz
angol, orosz
testnevelés
matematika, fizika

Lobmayer András

biológia

Márkiné Solnay Márta
Mészárosné Trembeczki Mária
Meszesán György
Murányi Ilona
Nagyné Margitán Gabriella
Nagy Valter
Németh Renáta
Nosedáné Farkas Ágnes
Nyíri Andrea
Oberrecht Ádám

magyar, történelem
biológia
fizika
magyar
matematika
néptánc
testnevelés
angol
angol
ének-zene

Dr. Orovica Márkné

fizika

Pákh György
Paréj-Farkas Katalin
Dr. Pável Rita
Pethő-Gazdag Cecília
Pintérné Puskás Erika
Rébay Lajos
Reichardtné Szabó Marietta
Rizák Emma

matematika
történelem
német
biológia
német
angol
matematika, fizika
spanyol

Sáfár József

testnevelés

9.a
ig.h.; mnk.vezető (hittan)
mnk.-vezető
(angol); 12.c
10.a

ig.h; 7.a
8.a
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11.a

mk.-vezető
(testnevelés)
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Feladat,
osztályfőnökség

Név

Tanított tárgy

Seidler Gizella
Simonfai Teodóra
Dr. Sipossné Szabó Ildikó

informatika
történelem
matematika

Somogyi Mihály

kémia

Szabóné Fenyvesi Katalin
Szegedi Etelka Katalin
Dr. Szentgáli Zsolt
Szűcs Anikó
Tanai Róbert
Tilless Béláné
Dr. Timáriné Zsámbéky Mária

informatika
biológia, kémia
történelem, hittan
matematika, fizika
ének-zene, spanyol
magyar
kémia

Urbán Diana

matematika, fizika

Dr. Urbányiné Farkas Dóra
Vámosi Judit
Váraljai Katalin

matematika
magyar, német
református hittan

Dr. Vasas Géza

magyar, történelem

Veszelovszki Balázs

magyar, történelem, földrajz

9.nye
7.b
mnk.- vezető
(biol.-kémia)
ig. helyettes
11.e
9.b
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oktatástechnikus
laboráns
iskolatitkár
könyvtáros
iskolatitkár
laboráns
iskolapszichológus
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Fábián Balázs
Juhász Kristóf
Manga József
Paréj-Farkas Katalin
Pfuscher Emese
Simonfai Teodóra
Somogyi Rebeka
Varga-Etele Orsolya
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Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársak
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mnk.-vezető;
(mat.-inf.)
9.nyd
10.e
12.b
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üzemeltetési vezető
konyhai alkalmazott
konyhai alkalmazott
gazdasági vezető
portás
takarító
takarító
portás
portás
portás
takarító
takarító
konyhai alkalmazott
takarítási csoportvezető
portás
menzaügyintéző
takarító
bérszámfejtő, tb-ügyintéző
pénztáros
karbantartó
portai csoportvezető
üzemeltetési ügyintéző
takarító
üzemeltetési asszisztens
takarító
karbantartó
takarító
konyhai csoportvezető
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Ádám Attiláné
Benedek Erika
Bernula Zsuzsa
Bodony Béla
Darabos Istvánné
Domak Sándorné
Hegedűs István
Horváth Gábor Miklós
Jakubovics Edit
Kecskés Béláné
Körmendi Attiláné
Kozma Ilona
Kovács Andrea
Kövesdi Mihály
Makó Mirjam
Margit Tamásné
Markovics Tamásné
Mezey Gyöngyvér
Mészáros Sándor
Nagy Mihály
Pourné Jőrös Andrea
Rácz Anna
Sárközi Gergely
Szabó Istvánné
Szabó Miklós
Tóth József
Velis József

Sz

Tanárok - Munkatársak

Technikai munkatársak

Távoktatás
Beszámoló az iskola helyzetéről
2020. március 16 – június 15.
szmg.hu
A folyamat – heti bontásban
1) Az első hét (Március 16-20.)
Miniszterelnök úr március 14-i bejelentése nagy ribilliót okozott a közoktatás
udvarában, de legalább annyi hálás első szavazót szerzett a majd hálásan
emlékező diákság körében…
Mindenesetre a tanárságnak mindenképp összeszorult a gyomra – mitévők
legyünk?
És körülnézve a sok tanácstalan emberen, a legfontosabb a határozott és –
látszólag – már mindent átlátó irányítás volt – szintén összeszorult gyomorral.
Hétfő
Az első iskola nélküli iskolai napra kb. 30 főt hívtunk össze, négy csoportba
osztva őket, alaposan előkészítve a gondolkodási irányukat.
A kijelölt csoportok:
• Oktatás-felügyelet megszervezése
Témája az alapelvek, feladatok tisztázása, az új pedagógiai folyamatok
szabályozása, diákokkal történő kapcsolattartás rendje, módja, ideje; a tanügyigazgatási, tanügyi irányítási sarokpontok rögzítése; munkarend, felelősségekkötelességek tisztázása; kommunikáció kifelé, befelé.
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• Távoktatás – az oktatás módja, mikéntje
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Felkészülés az érettségire; ötletek, elvárások megfogalmazása a diákoknak,
érettségi témakörök, tételek; elvárható feladatmennyiségek – de leginkább az,
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• Érettségizők

Távoktatás
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Módszerek ajánlása, az infrastruktúrával és eszközökkel kapcsolatos ajánlások
megfogalmazása, tanácsok a képzési formák kapcsán; applikációk, programok,
oktató-felületek áttekintése; nettel, géppel gyatrán rendelkező diákok ügye;
katalógus, jelenléti ív lehetősége, diákok „jelenlétének” és hiányzásainak
számontartása; kollégák felkészítésének-oktatásának megszervezése.

Sz
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hogy az érettségizők érezzék: nincsenek magukra hagyva.
•

Iskolaüzemeltetés – gazdasági és munkaügyek
Bérlők ügye; technikai dolgozók köre; takarítás; technikaiak munkarendje;
finanszírozás
kérdése,
épületüzemeltetési
tevékenységek
rögzítése;
épületfelügyelet, illetve a beléptetésre vonatkozó javaslatok, elvégezhető
javítások, műszaki ügyek; rezsi, fűtésszabályozás, uszoda.
Rengeteg ötlet került elő, számos nehézség fogalmazódott meg. De főként az
látszódott, hogy még keressük az utat, a leginkább alkalmas megoldásokat.

•

A kollégáknak erre a hétre rendeletben felfüggesztettük mindenféle
kommunikációját a diáksággal. Ez később lett érthető, amikor több helyről azt
hallottuk vissza, hogy partizánakciókkal az őrületbe kergetik iskolák tanárai
a diákságukat. Csak a magyar munkaközösség készíthetett egy „kötelező”
olvasmánylistát a diákoknak, melyet az első hétre ki is adtunk a gyerekeknek –
illetve elindult a foglalkozás az érettségizőkkel.

•

Nagyon szerencsésen már az első napon meg tudtuk fogalmazni, hogy az
elkövetkező „távoktatás”-ban nagyon sok akadályoztatása lehet a tanulónak,
ezért türelmesnek és megértőnek kell lenni – de leginkább megbízni a szülői
igazolásokban. Utólag látható, hogy ez kevés kivétellel jól működik, és nemcsak
sok terhet vesz le a családokról, de meg is nyugtatja őket.

•

Ajánlások készültek a számonkérésekre, a dolgozatokra. Szintúgy a leadott anyag
mennyiségére, az elvárható otthoni munkára.

•

Szintén látszódott, hogy a „videós” órák tartása, vagyis hogy a diákok kamerákkal
legyenek fölszerelve és képet közvetítsenek magukról – az adatforgalom
ellehetetlenítését, a korlátozott sávszélességek összeomlását okozta volna, és
adatvédelmi szempontból is kérdéses. Ez utóbbit később le is szabályoztuk.

•

Döntés született, hogy a megfelelő eszközökkel nem rendelkező tanárokat és
diákokat fölszereljük számítógéppel.

•

Az érettségiző diákoknak azonban már keddtől megfelelő anyagot kellett
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Egyértelművé vált, hogy a „tanítási idő” marad, vagyis a diákság felé azt
kommunikáljuk, hogy az órák – ha nincsenek is „megtartva” – a saját helyükön
maradnak.

en
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•

Sz

Távoktatás

Mindenesetre kikristályosodott már néhány szempont:
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küldeniük a tanároknak.
•

Egyéb szervezési ügyek
o Megszerveztük a diákok bejövetelét az iskolába, hogy haza tudják vinni az
iskolában maradt holmikat.
o A technikai dolgozók, portások és takarítók jelenlétét a gazdasági iroda
beosztotta – figyelembe véve az idősebb korúakat.
o Az iskola fűtését úgy szabályoztuk, hogy a lehető legkevesebbet fogyasszunk.
Mindazonáltal az első este még nem látszódott az alagút vége, még nem állt
össze egy olyan keret, mely korlátok között tartotta volna, egy irányba
terelte volna az oktatás folyamatát. De a cél ennek a megtalálása volt.
Másnapra már csak harmadannyi főt kellett behívni, a legrátermettebbeket, és
közösen kerestünk egy megnyugtató irányt – melyet aznap már meg is találtunk.

Kedd
Ez az az nap, amelynek végén kikristályosodtak a legfontosabb szempontok,
megnyugodva tudtunk hazatérni.
Habár a nap végére született meg a koncepció, talán ezzel érdemes kezdeni.
A legeslegfontosabb feladat még mindig az volt, hogy egy megbízható,
kiszámítható, egységes, megnyugtató „keretet” adjunk a diákságnak, tanároknak:
az oktatási folyamatnak. Még mindig úgy tűnt, hogy valami továbbra sincs
tisztázva: hiányérzetünk volt. Valahogy úgy tűnt, hogy a sok ló mind gyeplő és
kantár nélkül más-más irányba szalad, nincs kocsirúd, nincsenek befogva a lovak.
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Felügyelhető, egységes anyagkiadási, feladat-beadási rendszere van, nem
kell a diákoknak mindenféle felületet használni, nem kell sok-sok applikációhoz
alkalmazkodni. Logol, felügyelhető, időzíthető, enged video-audiós szobákat,
prezentálást tesz lehetővé, és még számtalan olyan funkciója van, mely egyrészt
hasznos, másrészt megóv a különböző rendszerek közti szétforgácsolódástól.
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Ráadásul tanügyi, csoportbeosztási szempontból is tökéletesen alkalmas a
távoktatásra.

Távoktatás

ná
zi

um

A megoldást a Google Classroom jelentette – Turi Gellért és Fábián Balázs látta
az alkalmazás értelmét, de néhány kolléga is jelezte korábban, hogy ez egy jó
lehetőség.

43

Szent Margit Gimnázium

„Szerencsénk” is volt – iskolánk 2015-ben kvalifikálta magát a Google oktatási
programjába (Google for Education), így nagyon jó helyzetben voltunk –
korlátlanul ki tudtuk használni a Google Classroom lehetőségeit.
Még a nap elején a Munkaközösségek másnapi (szerdai) munkáját határoztuk
meg, elvárásokat, megbeszélendőket fogalmaztunk meg számukra.
Nagyon fontos volt, hogy minden munkaközösség bírálja felül a tanmeneteket,
fogalmazza meg, hogy egységesen évfolyamonként – de hová, meddig akarnak
eljutni a tananyagban, az elmaradtakat mikor és hogyan pótolják. Beszéljenek
az érdemjegyek számáról; a számonkérések elvárható módjáról és a dolgozatok
beküldéséről, (fotózás, pdf stb.); anyagok diákság számára történő megküldésének
határidejéről, világos elvárás-rendszerről.
Szerda
•

Egyrészt a munkaközösségek konferenciáztak – sokan már online jelenléttel.
Meghatározták, hogy meddig jutnak a tananyagokban, azokat mikor, hogyan
pótolják. Mindehhez figyelembe vették a KAPI ajánlásait.
Meghatározták az ellenőrzési módokat, a feladatok beadásának mikéntjét.
Egységesen fontosnak tartották, hogy ne csak a kidolgozott házi feladatot küldjék
be a gyerekek, hanem az órai jegyzeteik pdf másolatát is – így ellenőrizhető, hogy
egy diák valóban „részt vett” az órán, ráadásul tényleg aktívan részt kell venniük a
gyerekeknek az órán – ha legtöbbször nem is annak valós idejében.
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A másik nagy feladat már az informatikusokra hárult.

ar

Létre kellett hozni 26 osztályra átlagosan osztályonként 10 csoportot, és
bontott csoportokat, összevont csoportokat… Mindehhez tanárokat rendelni…
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Végül egyértelmű ajánlások születtek az adminisztrációra.
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Megfogalmazódott az is, hogy bármennyire az iskola feladata a tanítás, most
nagyon sok feladat hárul a családokra, szülőkre.

Sz

Távoktatás

um

A tanárok számára is meghatározták, hogy milyen határidőkkel dolgozzanak,
hogy egy tananyagot mikor kell legkésőbb „feltölteni”, hogy egy kötelezőn
megtartott online órát mikor kell legkésőbb befejezni.
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Sőt, létre kellett hozni minden diák számára egy oktazonosito@tanulo.szmg.hu
címet, hogy egyáltalán tudják használni a felületet.
Csütörtök
Ezen a napon már a diákok jelentkeztek be a csoportokba. Elég ügyesek voltak,
kb. 5%-uknak volt csak valamilyen informatikai gondja. De ez az öt százalék is elég
feladatot adott az informatikusoknak.
Péntek
Ezen a napon kellett a tanároknak ellenőrizni a csoportjaikat, illetve
megbirkózni a Google Classroom által teremtett új kihívásokkal. Finoman szólva
jónéhányan már nem vagyunk „mai gyerekek”, igen sok kollégánk ritkán használta
ilyen mélységben és gyakran az informatikai eszközöket. De szerencsére mind az
informatikusok, mind a jártasabb kollégák készségesen segítették a többieket.
Ráadásul a technika ördöge olykor-olykor nagyon megpróbálta néhány
kollégánkat, de azért sikerült a rajtvonalhoz állítani az iskolát: mind a diákokat,
mind a tanárokat.
A 2. hét (március 23–27.) – Beindult az „online” iskola – a távoktatás.
Rögtön kiderült, hogy erősen kell fogni a„gyeplőt” mind magunknál, tanároknál,
mind a diákoknál – így e hét közepén megszületett az 1. kérdőív a diákok számára.
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Azonnal cselekedni kellett. Hogy valós képet kapjunk a helyzetről, és jelezzük
mindenkinek, hogy rajta tartjuk a kezünket a távoktatás mikéntjén, hogyanján,
hogy a gazda szeme mindent lát: nemcsak a Google Classroom csoportjainak
anyagát néztük meg, hanem szerdára elkészítettünk egy online kérdőívet a
diákságnak. Ez egyértelműn megnyugtató jelzés volt a diákoknak, és hasonlóképp
egyértelmű jelzés a tanárok számára is.
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Ahogy a tapasztalatlan középtávfutóknál történni szokott: a startpisztoly
eldörrenése után mindent beleadnak – de a táv közepén lefagynak. Hát velünk is
majdnem ez történt. „Végre taníthatunk.” Felbuzdulva azon, hogy a gyerekeknek
úgysem kell utazniuk, hogy most otthon rengeteg az idejük, hogy már rég látva a
fizimiskájukat kis ördögökből angyalokká szentültek lelki szemeink előtt, akik alig
várják, hogy rájuk zúdítsuk azt a töménytelen anyagot és elvárást, amely összegyűlt
bennünk az előző hét alatt – hát rájuk is zúdítottunk mindent. Volt is siránkozás és
fogcsikorgatás, kétségbeesett levelek az igazgatónak, osztályfőnököknek.

Sz

2)

45

Szent Margit Gimnázium

A kérdőívet a csütörtöki zárásra a diákság több mint fele kitöltötte, és azonnal
látszódtak a túlkapások, de a megfelelő működésmódok is. Átjött az is, hogy a
diákok őszinték, nem játszmáznak, éppúgy tudnak joggal kritizálni, ahogy dicsérni
is.
A kérdőív elemzése azonban rávilágított arra: nem elég ajánlásokat
megfogalmazni a tananyag mennyiségére, az online órák helyére és hosszára,
a határidőkre. Mindezt „törvénybe” kell foglalni, hogy mindenki megértse. Ezért
elkezdtük létrehozni a pedagógiai program ideiglenes módosítását.
3) A 3. hét (március 30. – április 3.): Pedagógiai program és adatvédelem; felvételi
véglegesítés
A tapasztalatok alapján, a szülők és diákok megnyugtatása érdekében; hogy a
távoktatás folyamata ne „öntsön ki”, hogy alkalmazkodjunk a családok megváltozott
helyzetéhez, a mégiscsak kisebb hatékonyságú oktatáshoz, a karantén-helyzethez:
elkerülhetetlenné vált a keretek egyértelmű és határozott megszabása, a távoktatás
gátak közé szorítása.
Sok-sok egyeztetés, vezetőségi megbeszélés, szülői (szmk) és a DÖK
véleményének kikérése, többszöri egyeztetés után sikerült egy olyan kiegészítést
tenni a pedagógiai programhoz, melyet nagy többséggel megszavazott a tanári
kar, elfogadott a szülői és diákközösség, és amit a fenntartó is aláírt.
Igaz, hogy gyorsan készült, de igencsak nagy idő- és munkaráfordítással, és az
idő igazolta, hogy semmiben sem fogott mellé, hogy nagyon jó szabály és mérce
mindenki számára.
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Ezen a héten kellett véglegesíteni a felvételiket a KIR rendszerben. Erről

Sz

Távoktatás

um

Egyértelművé vált, hogy foglalkozni kell az adatvédelemmel is. Szemben más
iskolákkal mi nem azt bizonygattuk, hogy miért és hogy is van joga az iskolának
ahhoz, hogy a diákokkal magukról fölvett anyagokat küldessen be, mi inkább
fölhívtuk a tanárok és diákok figyelmét a házirendünk XIII/2. pont első bekezdésére.
A dokumentum – bármily rövid is – alaposan át lett gondolva; több mintát,
példát elemeztünk előtte – végül egy merőben más szemléletű huszárvágással
rendbe tettük az adatvédelmünket is – mind a diákok, mind a tanárok oldaláról. A
távoktatásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatunkat minden érintett megkapta.
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csak annyit, hogy nagyon ügyesen kellett sakkozni, hogy minden arra érdemes
bekerülhessen hozzánk.
4)

A 4. hét (április 6–8.): 2. kérdőív a diákoknak
A negyedik hétre – a diákság biztatása érdekében, és a tanárok miatt („fiamnak
mondom, hogy a menyem is értsen belőle”) – újabb kérdőívet adtunk ki.
Beigazolódtak a várakozásaink: lehiggadtak a kedélyek, és a legtöbb helyen
rátaláltak a helyes egyensúlyra – tanárok, diákok.
Sok minden hozadéka volt ennek a kérdőívnek, de talán a legfontosabb
az, amit oly mellékesnek gondolnánk: ezt a kérdőívet már névvel lehetett csak
kitölteni (ellenőrizhető tanulo.szmg.hu-s címmel), mégis bátor, őszinte, tisztelettel
megfogalmazott kritikákat, elismeréseket olvastunk vissza, és a válaszadók létszáma
sem csökkent. Ez egy olyan fokú bizalmat jelentett, amelyre valóban méltónak kell
lenni, és örülünk, hogy ezt elértük a diákság körében. Sok-sok hozadéka van ennek
a vírushelyzetnek, de ez mindenképp egy óriási érték.

5)

Az 5. hét (április 13–17.): Szünet
A tavaszi szünet úgy kellett tanárnak-diáknak, mint falat kenyér. Rendezni a
sorainkat, előre készülni, kicsit pihenni. Nehéz húsvét volt ez azért mindenkinek,
és biztosak lehetünk abban, hogy ez a húsvéti szünet nem csak a fáradalmak
kipihenéséről szólt, szólt az készületről, otthoni munkáról – legalábbis a tanárok
részéről mindenképp.

6)

A 6. hét (április 20–24.): Kérdőív a tanároknak
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7) A 7. hét (április 27–30.): A ballagás hete – és az iskola történetében először:
online konferenciák – valamint DÖK-igazgató online kérdezz-felelek

gi

Nagy dilemma volt a ballagás. Legyen, ne legyen, hogy legyen? Végül is az
osztályok és osztályfőnökök arra az elhatározásra jutottak, hogy ne legyen ballagás
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– majd valahogy később megoldják. Lentebb lehet minderről olvasni.
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A tanárokról sem feledkeztünk meg, nekik is egy megfelelő kérdőívet küldtünk
ki. Ebben a kérdőívben kérdeztük meg a kollégákat, hogy milyen mértékben tudnak
részt venni az érettségi felügyeletben, de itt számolhattak be arról is, hogy mennyire
leterhelő számukra ez az új rend, hogy mennyire látják hatékonynak az oktatást,
megbízhatónak a számonkérést, illetve a család és munka összeegyeztethetőségét.
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Az iskolavezetés azonban mégiscsak akart valami olyat, hogy a kecske is jóllakjék
– a káposzta is megmaradjon. Való igaz, ha nem lehet ballagni, akkor egy felemás
ballagás (mondjuk az igazgató és egy kolléga végigjárja a termeket és hasonlók)
nem lett volna szerencsés. Azonban a diákoktól az igazgatónak csak el kell
búcsúzni, csak kellett valami, ami jelzi, hogy igen, itt a vége. Így született meg
egy igazgatói búcsúzó, amely igyekezett nagyon elütni egy ballagási beszédtől,
és a ballagás hangulatától is – mégis igyekezett ünnepélyes lenni.
A hét szerdáján még volt egy DÖK – igazgató kérdezz-felelek online – erről is
lentebb lehet olvasni.
A „ballagás” napján, április utolsó napján volt a végzősök online osztályozó
konferenciája. Sohase volt még ilyen – de már az elsőnél azt tapasztaltuk, hogy soksok előnye van, hatékony és frappáns. Komoly felkészülést kíván mindenkitől, de
talán épp ezért eredményes. A „díjak” konferenciája is rendben zajlott, meglepőn jól
sikerültek az előterjesztések és a szavazások.
8)

A 8. hét (május 4–8.) A főbb tárgyak érettségije
Minderről alább olvashatunk.

9)

A 9. hét (május 11–15.) A kisebb tárgyak érettségije

10) A 10. hét (május 18–22.) A kisebb tárgyak érettségije
11) A 11. hét (május 25–29.)
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Sajnos ezen a héten egyértelművé vált: nem lesz már valós tanítás. Meg kell
mondani, hogy ez a tény nem jó hatással bírt a tanításra. Egy kötelező utolsó két
hetes megjelenés az iskolában hangsúlyt és komolyságot adott volna az online
tanításnak, a távoktatásnak – hiszen lett volna egy jól számítható vége, és egy
valós találkozás – megmérettetés. Kimondhatatlanul jót tett volna az oktatásnak

Sz

Távoktatás

um

Ezen a héten hirdettük meg a felvételizőknek az online nyelvi szintfelmérőt.
Az angol és német nyelvi munkaközösség-vezető nagyon alapos munkát végzett,
és olyan online kérdőíveket adtak le, amelyekkel gyakorlatilag alig volt munkánk.
Mindehhez azonban létre kellett hozni számukra is a megfelelő xxx@tanulo.szmg.
hu email címet, és hasonlóképp, ahogy a diákjainkkal, az informatikusok sokat
telefonáltak, leveleztek a digitális kompetenciában még nem igazán előrehaladt
diákokkal, családokkal. De természetesen minden megoldódott – sőt, már
könnyebb lesz az újakkal ez a típusú kommunikáció, kapcsolat.
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– nagyon sajnálatos, hogy az utolsó két hétben csak az óvodák és alsó tagozatos
iskolák nyithattak meg.
12) A 12. hét (június 2–5.)
Az emelt szintű képzésre történő jelentkezés végleges köre ezen a héten zárult.
Nagyon hatékony és könnyű feldolgozású a Google kérdőíves módszer.
Egyértelművé vált, hogy mivel nagyjából számítható, mely képzések indulnak,
így inkább érdemes minél későbbre tolni a jelentkezést, hogy minél valósabb
adatokhoz juthassunk. De hát tudjuk, a gyerekek még bizonytalanok és szeszélyesek,
máról holnapra változtatják az elképzeléseiket.
13) A 13. hét (június 8–12.)
Elfáradtunk. Tanárok, diákok.
Épp ezért erre a hétre megszüntettük az online órákat, a távoktatás természetesen
tovább folyt, feladatokkal, beadandókkal – de már nem volt élő, online óra.
Úgy tapasztaltuk, hogy hálás volt érte mindenki.
Az első három nap sikerült lezárni a jegyeket, megtartani délelőtt 9-től délután
5-ig az osztályozó konferenciákat.
14) A 14. hét (június 15–27.)
A hét kezdő vasárnapján (jún. 14.) volt a Te Deum. Online… Annak érdekében,
hogy mindenki bekapcsolódjék a szentmisébe, „csendes mise” volt, vagyis nem volt
orgona, mindent mondtunk – kivéve a mise utáni„évzárón” a Himnuszt és a Szózatot.
Fábián Balázs rendszergazdánk biztosította az online elérhetőségét, remélhetőn
nemcsak a jelenlévő díjazottak, hanem távolról is bekapcsolódtak diákjaink.
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Mindeközben mellesleg tanítunk is, nevelünk is :-)
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Valójában ami most történik, az nem home schooling. Ez bizonyos országokban
elterjedtebb, de ott sem jellemző. Inkább distance learning – távoktatás: mintha az
osztályban tanító tanár és a diákság közé betennénk egy falat, melyen igyekszünk
átkiabálni.
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Ennek a módszertanát, hatékonyabbá tételét valójában csak most tanuljuk.

Távoktatás

II)
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Június 17. Ilyen korán még sohasem volt tanévzáró értekezlet – de mindenki
számára világos, hogy egy ilyen felemás, furcsa tanév lezárását nem érdemes húznihalasztani.
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Természetesen minden kis feladatvektor az oktatás és a nevelés irányába
mutatott – hisz minden ezért jött létre.
Hogy miféle munkát ró ez a diákokra, tanárokra, arról személy szerint
annyit tudok mondani: durván megnövekedett az órára való készülés ideje; a
dolgozatok létrehozása (egy osztály sok csoportra bontása, minden csoportnak
teljesen más feladattal). Sajnos nyilvánvaló lett a dolgozatok, új mérőeszközök
teljes megbízhatatlansága bizonyos diákok esetében… Hiányzik a gyerekek
metakommunikációs visszajelzéseinek oktatást segítő dialektikája, az ezekre épülő
magyarázatok, visszacsatolások lehetősége, és még megannyi gond igencsak
megkérdőjelezi egy távoktatásra se nem berendezkedett, sem nem alkalmas
társadalom oktatását, nevelését. Sajnos az az olló, amelyet a jó diák – rossz diák
között igyekszünk a legszorosabban zárva tartani, az az olló nagyon szétnyílik.
Apró észrevétel, amely megvilágítja bizonyos diákok hozzáállását, „fölnövését”
a feladathoz: az első hetekben sorozatosan azt kezdték füllenteni, hogy nincs
mikrofon, hogy „nem jó a mikrofon”, csak hogy az online órán ne kelljen válaszolni.
Sajnos itt észnél és határozottnak kellett lenni, és nem szégyenlősködni: én
személy szerint egy idő után kizártam az ilyen diákokat az óráról. Másnapra lett
mikrofon…

III)
1)

Észrevételek, megjegyzések
Tanárok hozzáállása
Alapvetőn 99%-ban átállt a tanári kar a digitális oktatásra. Talán egyedül egy
idősebb kolléga van, aki nem használ számítógépet.
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Talán a legnagyobb gond az, hogy először azért nem kevesen „elvetették a
sulykot”, nem mérték föl a családok helyzetét, aránytalanul sok feladatot adtak,
lehetetlen határidőkkel. Folyamatosan figyelmeztetni kellett őket a kilengésekre.
Egyrészt érthető az anyag átadásának vágya, a haladni akarás – másrészt
különösen bájos volt az a paradoxon, amikor – nem is egy – kolléga egyik levelében
azt magyarázta, hogy miért kell olyan sok feladatot adni a gyereknek, miért

Sz

Távoktatás

um

Nehezebb volt azonban megértetni a tanárokkal a távoktatás „lényegét”. Még
ha – valljuk be – nem is igazán távoktatás, amit csinálunk, végképp nem „home
schooling”. Ez utóbbiakra nincs felkészítve a társadalom – a legnagyobb része nem
is lenne rá alkalmas –, sem a tanárok – rájuk szintúgy igaz az utóbbi megjegyzés.
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kéri, hogy ne csak a pedagógiai programban meghatározott időben kérhesse
számon online a gyereket, hogy minden órája után kérhessen azonnali beadandó
anyagot, ugyanakkor egy rákövetkező levelében pedig már arra panaszkodott,
hogy milyen szörnyű és embert próbáló a távoktatás, amikor osztozni kell otthon
a gépen, amikor a gyerekre kell főzni és segíteni a tanulásban.
Nem baj – előbb-utóbb mindenki rájött, hogy más tanári oldalról és más
családapai, családanyai oldalról nézni az oktatás menetét…
Talán az egyik legnagyobb kihívás számunkra, hogy megtaláljuk a
kiegyensúlyozott középutat elvárásban, anyagmennyiségben. Az, hogy tudjunk
néha nagyvonalúbbak lenni, hogy megértőbbek legyünk, hogy néha tudjunk
bizonyos dolgokat elengedni: a kevesebb néha több.
2)

A két informatikus
Turi Gellértet mint esztergomi kispapot a szeminárium a többi kispappal
együtt „hazaküldte”. Ő kérte, hogy nálunk lehessen erre az időszakra. Mindez még
március 14-én történt. És aztán aznap este jött a miniszterelnöki bejelentés… A
Jóisten cseppentette őt közénk.

um

Mind Fábián Balázs, mind Gellért emberfeletti munkát végzett, úgy, mintha
egyetlen és legfontosabb feladatuk a Szent Margit Gimnázium lenne. Az is volt. De
nem csak az informatikai háttér (software, hardware) biztosításában vettek részt,
hanem az érettségi előkészülettől kezdve a felvételi rangsor felvitelében, a V4ek munkájának előkészítésétől a túrapénzek visszafizetéséig, a kérdőívek formai
és tartalmi létrehozásától a tanárok és diákok oktatásáig, úszókapu szerelésétől
a Villányi úti személyi bejáró távvezérléséig. Vagyis MINDENBEN benne vannak,
mindenben segítik az iskolát.
Diákok hozzáállása
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Sajnos be kell vallani, hogy ez a személyes felügyelet nélküli oktatás olyan
erős felelősségtudatot kíván a gyerekektől, mely nem várható el tőlük. A csalás, a

Távoktatás

Ahogy már említettem: a társadalom nincs fölkészülve egy ilyen típusú
oktatásra – és nem is kell, hogy az legyen. Az oktatás személyességet igényel.
Ráadásul a családok berendezkedése, infrastruktúrája sem olyan, ami kedvezne
a távoktatásnak.

Sz

3)
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Nagyon hálásak vagyunk nekik. Nélkülük minden csak döcögne…
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lustaság, a kényelem olyan kézhez közeli számukra, hogy diák legyen a talpán, aki
ezekkel sikeresen megküzd. Mi több, talán túlérett, és koravén az ilyen diák. Lehet,
hogy egy csibészebb – akinek most annyi mindent szül ez az alkalom – később
talán sokkal többre viszi akár még emberileg is, hiszen nagyon sokat fog tanulni
abból a most keletkezett kárából, melyre csak később fog rájönni.
Természetesen a diákok többsége igyekszik eleget tenni a feladatoknak, de
azért lassacskán lanyhul a figyelem, fárad a szellem és a lélek. Nem beszélve a
kifáradt szemről, derékról, csuklókról. Ráadásul a társak hiánya nagyon-nagyon
megviseli őket – hisz ők a magányt általában kevésbé viselik jól, mint a felnőttek.
Adódik sajnos – a felmérésekből, osztályfőnöki jelzésekből látjuk – olyan
helyzet is, amikor jobb lenne, ha a gyerek nem lenne egész napra összezárva a
családtagokkal…
4)

Elvesző gyerekek
Külön érdemes szót ejteni az elvesző gyerekekről. Nem áll messze a „Runaway
Child”, a „Csellengők” kifejezéstől az a tapasztalatunk, amit ezekkel a gyerekekkel
éltünk meg. Habár otthon voltak, mégis olyanok voltak számunkra, mint az
otthonról elkódorgó, elkóborló gyerekek. Szomorú, de osztályonként akár kéthárom ilyen is akadt.
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Összességében nagyon komoly kihívást jelent ez a helyzet – leginkább a
családoknak. A szülők kénytelenek ráébredni arra, hogy milyen hatással bírnak
valójában is a gyerekekre. Megtanulják, hogy nem elég csak ételt-italt adni nekik,

Sz

Távoktatás

um

Biztos, hogy személy szerint ők is felelősek azért, hogy eltűntek az éterben,
hogy nem adtak be semmit, hogy semmiféle tanári, osztályfőnöki felszólításra nem
reagáltak. De sajnos – az az érzésünk – hogy hatalmas az otthoni felelősség. Igen,
van egy olyan szintje az otthoni családi gondoknak, van egy nagyon éles határa
annak, ahonnan a szülőnek nincs ráhatása a gyerekre, melyre csak most kezdünk
ráébredni. Van, hogy panaszkodnak a szülők, hogy nehezen hatnak a gyerekre,
hogy „már nem hallgat rám”, és ehhez hasonló fájdalmas tapasztalatok. De itt egy
„minőségi” (minőségtelenségi) ugrást tapasztaltunk. Mintha a gyerek egy várba
zárkózott volna, ahová nincs belépés sem személyesen, sem virtuálisan. Kizárta a
diák az iskolát, a tanárait az életéből – és valószínűleg ugyanígy a szüleit is. Csak
nagyon kevés esetben éreztük azt, hogy talán a szülő „tettestársa” a gyereknek.
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felruházni. Igenis, a gyerek életében jelen kell lenni. Sok jó hatása van ennek a
vírusnak…
Az iskolában pedig – ezek alapján nagyon hasznos lesz a havi egy „online”
tanítási nap, ahol az „elveszésre” hajlamos diákok szépen hozzászoknak ahhoz,
hogy akkor is vannak keretek, ha azok nem láthatók úgy, mint az iskola falai, és
nem hallhatók úgy, mint a csengőszó.

A Google Classroom felületről – röviden, közérthetőn
Iskolánk az országból az elsők között, 2015-ben kvalifikálta magát a Google
oktatási programjába, aminek köszönhetőn térítésmentesen vehetjük igénybe
azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a cég a vállalati partnereinek kínál
megvásárolható csomagok formájában. Az ebbe foglalt megoldásokat az
üzemeltetési osztályon, valamint a tantestület levelezésében vettük korábban
használatba, a szintén a csomag részét képező Google Classroom felületet eddig
nem kellett üzembe helyezni, hiszen nem kínált olyan funkciókat, melyek a normál
tanrendben nélkülözhetetlenek lettek volna.
A digitális oktatásra azonban ez a felület a leírások alapján nagyon alkalmasnak
tűnt, így a felkészülés második napján döntöttünk beindítása mellett. Külön
pozitívum volt, hogy a Google szolgáltatásai (Gmail, Drive, Calendar) széles körben
használtak a diákok és a tanárok körében is, így már egy sok szempontból ismerős
megjelenésű és logikájú környezetben kezdhették meg a digitális oktatási rendet.
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Minden „tanterem-szobához” tartozik egy „Meet-szobának” nevezett virtuális
tér, egy olyan felület, ahol az oda belépett felhasználók (diákok-tanár) egymással

Távoktatás
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A felület „virtuális kurzustermeket” tartalmaz, minden kurzus számára, azaz
minden osztály minden tanórája külön „teremben” zajlik. A tanárok ezekben a
szobákban tudják meghirdetni a tárgyhoz-órához kötődő feladatokat, amiket
a diákok saját egyedi azonosítójukkal belépve érnek el. Egy diák csak azokba a
„termekbe” mehet be, amelyik tárgyat ő valóban tanulja. A diákok szintén ezekben
a termekben adják le feladataikat a tanároknak, akik értékelni, jegyzetelni tudják
azokat, majd „visszaadják” a diáknak, aki áttekintheti munkája eredményét, a tanár
megjegyzéseit. A tanárok által kiadott feladatokról a rendszer egyedi, folyamatosan
frissülő „határidőnaplót” készít a diákoknak, akik ezt akár az okostelefonjukra is
telepíthetik, folyamatosan naprakészen tartva magukat feladataikról.

Sz

IV)
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csoportosan tudnak beszélni, kamerával, hanggal, illetve a tanárnak lehetősége
van saját képernyőjét közvetíteni minden résztvevő számára, prezentációt tartva.
Ez a szoba szintén csak azok számára érhető el, akik az adott órának a tanulói.
Szemben más rendszerekkel, itt nagyon sok diák részt tud venni, nem kell
feldarabolni az osztályokat. Időbeli korlátozás sincs, így nem csak az órarendi órák
időpontjában, hanem korrepetálásra, csoportmegbeszélésre is használhatók ezek
a „közösségi termek”.

V)
1)

Feladatok - ügyek
Tanárok, diákok ellátása számítógéppel
Már a 0. héten meghirdettük a tanároknak és a családoknak, hogy kérhetnek
számítógépet az otthoni munkához. Érdekes az emberek szerénysége: volt,
amikor csak hetekkel később merték jelezni, hogy mégiscsak nagy szükség lenne a
családban még egy számítógépre. Mindenesetre még mindig tudnánk biztosítani
gépet – de úgy tűnik, hosszú távra, akár egy újabb távoktatásra rendezkednek
be a családok, és akik megtehetik, azok ellátják a csemetéket a megfelelő
infrastruktúrával.

2)

Google Classroom útmutató létrehozása tanároknak, diákoknak
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A V4 megbeszélések alakulása

Az iskolai „élet” irányításának feladata megsokszorozódott, annak ellenére,
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Ezt a képes, szöveges útmutatót az informatikusok készítették elő igen sok
munkával, majd még egy tágasabb körben áttekintettük, javítgattuk, és kiadtuk
az érintetteknek.
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Létre kellett hozni mindkét fél számára egy olyan útmutatót, amely eléggé
alapos, mégis közérthetőn fogalmazza meg a lehetőségeket, és azok használatának
mikéntjét, hogyanját.
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A keretrendszerünket már hosszú évek óta fejleszti a Google, vélhetőn az
egész világon elterjedt távoktatás és homeschooling igényeit kielégítőn. Ennek
megfelelőn bármily kézre álló is, azért már elég bonyolult és sok funkcióval
rendelkező felület ahhoz, hogy bárki csak úgy azonnal átlássa, megértse. Ráadásul
igencsak nehéz személyes oktatást nélkülözőn elmagyarázni mindezt akár az
IKT eszközöket már jól használó tanároknak, diákoknak, nem beszélve azért a
többségről, akik az ilyen kihívásokkal nehezebben birkóznak meg.
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hogy bizonyos feladatok értelemszerűn megszűntek. Ezért gyakori online
vezetőségi megbeszéléseket tartunk, és hiába az alapos előkészületek, egy-egy
ilyen online meeting nagyon sok időt vesz igénybe – majd teremti meg az újabb
megbeszélések anyagát.
Ekkor fogalmazzuk meg véglegesre a rendszeresen küldött leveleket
tanároknak, diákoknak, érettségizőknek, felvetteknek is.
4)

Sítúrák, Devon
Két sítúra volt szervezve: egy Olaszországba, egy Ausztriába. Majdnem
százszázalékosan visszakaptuk a pénzt. A szervezők már nem tudták visszajuttatni
a családoknak a hirtelen beállt változás miatt, így az irodára hárult ez a feladat.
Devonba egy utazási irodán keresztül szervezett nyelvtanulás-nyelviskola
program szerveződött. Sajnos az is megszakadt. Itt is elvileg visszakapják a szülők
a befizetett összeg nagy részét.
Szerencsére a tanév végére beérkeztek a pénzek, így szinte hiánytalanul vissza
tudjuk adni azokat.

5)

Nehéz helyzetbe jutott családok alapítványi támogatása
Várható volt, hogy lesz néhány olyan család, akiket ez a néhány hónap nagyon
nehéz helyzetbe hoz. Az alapítvány ezért elkülönített 2M Ft-ot a támogatásukra.
A családoknak kiküldött pályázati levél egyben az alapítvány erre elkülönített
részéhez kért még támogatást a szülőktől.
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Nyiri Andrea tanárnő ppt-jéből kiindulva, sok-sok tanács, gondolat begyűjtése
után készítettünk a diákok-szülők számára egy színes kisokost arról, hogyan
érdemes beosztani a napot, illetve hogy mennyire fontos a pihenés, a szabadidő
aktív felhasználása, és hogy nem szabad elfelejtkezni a lelki életről sem. Reméljük,
hogy használható volt, ráadásul a szülők is megkapták azért, hogy segíthessenek
a gyerekeiknek.
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„Iskola Otthon – segítség diákoknak - szülőknek”

en
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Életet az iskolába - otthonra

Sz

VI)

um

Megható, hogy sokan adományoztak, és a támogatott családok hálája is
szívszorító. Néha akarva-akaratlan belelátunk családok életébe is, még ha csak
oldallagosan is. Jó, hogy működik az alapítvány.
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2)

M1 – Élő egyház
Jó hírét keltette iskolánknak az, hogy felfigyeltek arra, hogy eléggé alaposan
átgondolt és kézben tartott az átállás a távoktatásra. Így az M1 Élő egyház című
műsorának riportere az élesedett távoktatás második hetének hétfőjén riportot
készített velünk, bemutatva az előkészületeket és az online oktatást is. Mindez
többször látható volt a TV-ben.

3)

Magyar Hírlap
Az internetes újság fotoriporterei kétszer is voltak nálunk. Egyszer az üres
iskolát fényképezték, egyszer pedig az érettségit. Szerencsére egyik esetben sem
merültek föl személyiségjogi problémák. Az üres termek nem pereltek, a diákokat
meg maszk fedte…

4)

Pályázat
A húsvéti szünetre – hogy valamiféle változatosságot csempésszünk a diákok
életébe – művészeti pályázatot hirdettünk, melynek témája nem volt kötött ugyan,
de jeleztük is, és az élet is úgy hozta, hogy leginkább a „karanténnal” foglalkozott
minden pályamű.
A gyerekek nagyon hálásak voltak a lehetőségért, munkáikon látszódott, hogy
szívesen és sokat dolgoztak velük.
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Egy véletlen hozta, hogy rájöjjünk, érdemes a diákoknak valamiféle vidám,
de mégis a karanténiskolával kapcsolatos képes tájékoztatást adni. Az élesedett
távoktatás első napjaiban egy kacsapár jelent meg kora reggel az udvarunkon.
Gyors képeket készítettünk, és hozzájuk kedves észrevételt fűzve feltettük a
blogra. Látszódott a sikere, így azóta több, különféle képes történettel próbáljuk
vidítani a gyerekek unalmas hétköznapjait. (https://blog.szmg.hu/)
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6) A diákok is megváltoztak. Azt kell mondani, hogy bármilyen őket megszólító
iskolai levélre hálásan válaszolnak, jelezve, hogy örülnek annak, hogy törődik
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Blog

Sz

Távoktatás

5)

um

A bírálók Dr. Dósa Márta tanárnő és Balla Lajos tanár úr mellett Jelenits
István, Lukács László és Ruppert József piarista tanárok voltak. Nagy örömünkre
mindannyian komolyan vették a feladatot, és igencsak nagy szórás jelentkezett
– mindannyian nulla és tíz pont között értékeltek, és született is mindenféle
pontszám…

Szent Margit Gimnázium

velük az iskola. Régebben olyan egykedvűn vették az igazgató belépését egy
tanterembe, néha még cikázó szemekkel is találkozott az ember. De hát „Tempora
mutantur et nos mutamur in illis” – változnak az idők, és mi is változunk bennük…
7)

Diák kérdezz-felelek élőben – április 29. szerda
A mi részünkről indult egy igazgató-diák kérdezz-felelek fórum. Az érettségizők
utolsó tanítási napja előtt délután, facebook fórumon, élőben, videón válaszolt
az igazgató a diákok előre leadott, és az ott föltett kérdéseire. Az élő adás alatt
folyamatosan emelkedett a nézők száma, és később igen magasra nőtt.

Nagyon értékelték diákjaink az iskolának ezt a gesztusát.
8)

„Ballagás” ballagás nélkül
A diákok és tanárok egyértelmű kérésére a ballagást elhalasztottuk.
Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy igen sokan kíváncsiak arra, ugyan a Szent
Margit Gimnázium mit lép. Sok iskolában diákok nélküli bejárást, vagy épp otthoni
videókból összevágott, egymás vállát fogó virtuális ballagást rendeztek.
Mi úgy láttuk jónak, – hogy a kecske jóllakjék, de a káposzta azért maradjon
meg –, hogy nem akarjuk beerőltetni a ballagás szokásos varázsát – hisz azt nem
lehet; de valamiféle igazgatói búcsúzót készítettünk, hogy a diákok érezzék,
hogy ott van az iskola velük az utolsó iskolai napjukon. A diákoknak, kollégáknak
igencsak tetszett, egyértelmű volt róla, hogy ez tényleg alkalmazkodik az új
helyzethez, hogy nem akarja ellopni a ballagást, mégis jóleső és a maga módján
ünnepélyes és méltó.
Hogy a „valódi” ballagást hogy szervezzük meg – no azt még nem tudjuk.
Előkészületek

im
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Többszöri tájékoztató levelet küldtünk a gyerekeknek, nagyon alaposan
megfogalmazva, hogy az teljesen érthető, egyértelmű, mégis olyan rövid legyen,
hogy végigolvassák a gyerekek.

Távoktatás
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A szokásosnál több időt és energiát igényelt a szervezés. Mind a termek
beosztása, berendezése, az „útvonalak” kijelölése; mind a tanári felügyelet
megszervezése sok feladatot rótt Gabi nővérre és az informatikus-rendszergazda
csapatra.

Sz

1)

um

VII) Érettségik
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A szokásosnál alaposabban kellett megtervezni a beosztásokat: a diákok tíz
főnkénti elosztását, sőt még a tantermen belüli helyét is, a termeket fizikailag
berendezni, egyértelmű irányítótáblákat elhelyezni. De még a diákok érkezésének
„tól-ig”-jét is.
2)

Diákok érkezése – távozása
A diákok rendezetten jöttek mindennap, ráadásul elfogadták, hogy az első nap
még ünneplőben kell, hogy teljék. Ráadásul a Magyar Hírlap fotósai is itt voltak
– az első, „öltönyös” napra engedtük be őket csak. Mindenesetre amennyire mi
tettük a dolgunkat az épület kerítésén és falain belül, távol tartottuk egymástól a
diákokat, annyira nem váltotta be ígéretét a „rendszer” – nem igazán jelentek meg
rendőrautók az iskola előtt – pedig a fotók tanúsága szerint kellett volna.
Természetesen az épületbe lépve mindenki kapott maszkot – zsebre tették, jó
lesz az még valamire, hiszen volt eleve rajtuk – és kézfertőtlenítést. Az pedig már
nem ránk tartozik, hogy az utcán előtte nagy ölelkezések voltak… Való igaz, az
utcára nem mentünk ki hajkurászni a gyerekeket.

3)

Tanárok beosztása
Mindenekelőtt arra figyeltünk, hogy a helyettesek és a két iskolatitkár tanárnő
közül egynek-egynek egyáltalán ne kelljen részt venni az érettségin, az iskola
mindenkor biztonságos működtetése érdekében.
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Szinte érthetetlen, hogy a döntéshozók miért redukálták 10 főre az
egy helyiségben tartózkodó érettségizők számát – hiszen tornateremben,
díszteremben még több fő esetén is tudtuk volna tartani az előírt távolságot,

en
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A felügyelet beosztásával, váltásokkal kapcsolatos rengeteg munka
okafogyottá vált, amikor kiderült, hogy nem kell óránkénti váltás a felügyeletben
– habár mi eleve így szerettük volna; de mint az várható volt, az utolsó pillanatban
jött meg a döntés, mire minden kész volt már.

Sz

Távoktatás

um

A kollégák esetében szintén nagyon ügyeltünk arra, hogy az idősebbeket,
krónikus betegséggel küzdő, vagy abból korábban kigyógyultak ne legyenek
jelen, sőt, még a távollévőkre is tudtunk figyelni. Tiszteletreméltó volt a behívott
kollégák hozzáállása: a korábbiakkal ellentétben most egyetlen „duzzogás” sem
volt, hogy kit, miért, hová, meddig osztunk be. Sok jó hatása van a koronavírusnak
– sokat tanulunk, alakulunk.
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ugyanakkor a kevesebb tanár mozgatása kisebb rizikófaktorú lett volna.
4)

Írásbeli érettségik
Mondhatnánk: unalmas érettségi volt. Nem történt semmi rendkívüli esemény
vagy késés – csak egyszer láttunk száguldani egy lányt át az udvaron, de ő is a
kezdés előtt negyed órával már a helyén ült.
Sajnos a „fő” hét szerdáján az építkezés kapcsán csöveket vittek a lépcsőházban
a padlásra, ezért kérnünk kellett a művezetőt, hogy azt abban a három napban
függesszék föl az érettségi idejéig. Természetesen mindez belekerült az építési
naplóba…

5)

Szóbeli érettségik
Ezek június 11–12-én lettek megtartva. Gabi nővér tartotta mindet kézben.
Minden elnök megvolt. Szerencsére csak néhány tárgyból volt szóbeli érettségi
(hittan, testnevelés). Az elnökök elfogadták, hogy Lajos atya online feleltet, de
természetesen a vonal ezen a végén ott van a diák, az elnök, a bizottsági tagok, és
a biztonság érdekében Gabi nővér is, aki ha kell, be tud ugrani vizsgáztatni. Végül
nem lett erre szükség, még a 93 éves Lajos atya is bejött szóbeliztetni.
Csütörtökön három, pénteken két osztály vizsgázott. Mivel csak hittanból és
testnevelésből volt szóbeli, így hamar és gördülékenyen lezajlottak.

VIII) Építkezések – iskolai szemszögből
Tornacsarnok

um

Az építkezés most már rohammunkában folyik. Egyszerre több folyamat is,
minek következtében az építkezés ölében néha fejetlenség kap lábra… A már
betemetettet újra ássák, beletesznek valamit, majd újra tömörítik. A földben
elhelyezett kábeleket néha kiszaggatják, néha újrafektetik.
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Ha van olyan iskola, amely profitált a koronavírusból, hát az mi vagyunk. Április
közepe óta nem tudnánk ételt adni a gyerekeknek, mert az ebédlő csatornáját
újraépítik – és a csatornabekötés, a zsírfogó véglegesítése csak június utolsó
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Az ablakkereteket akrobatikus mutatványokkal – a munkavédelmis Murányi
Gyula bátyánk dörzsölte volna a kezét – állították és tették a helyükre. A ki-be
ásott gödrök is néha csapdát állítottak egy-egy munkásnak… Egyelőre még
nincs baleset. Sajnálhatják a gyerekek, hogy mindezt nem követhetik nyomon az
ablakokból. Néha szórakoztatóbb, mint egy jó kabaréjelenet.

Sz
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hetére készül el. Az udvarra nem tudnánk beállni autókkal, mert a gépek, az épp
ott tárolt hatalmas ventilátorok, zsírelszívó, ablakkeretek, WC kagylók és hasonlók,
ráadásul a dolgozók autói teljesen ellepik azt. Vagy ha azok nem, akkor kisebbfajta
árvizek.
Néha a zaj is nagy – de ez nem befolyásolja a tanítást… Nem kell veszekedünk
a bérlőkkel, hogy zaj van, és hogy nincs számukra sem a bérbe belekalkulált
parkolóhely… Ha a Jóisten becsuk egy ajtót, akkor kinyit egy ablakot.
2)

Iskolai munkálatok
Az iskolában egy „komolyabb” átalakítást végzünk. A vírusnak „köszönhetőn”
már a tanítás alatt elkezdhettük a 3. emelet keleti oldalán található három
legkisebb termünk két válaszfalának lebontását, és egy új felépítését. Így az
eggyel kevesebb osztály miatt lehetőség nyílt a három kis teremből kettő alkalmas
méretűt kialakítanunk.
Folyik a legfontosabb javítandók felmérése, így a teraszok és a műkövezett
területek, díszek statikai vizsgálata.

IX)
1)

A zárások
Év vége
A konferenciákat – online – az utolsó teljes hét elején tartottuk. Régen emiatt
nagy felhördülés lett volna, jómagam is úgy vagyok, hogy amíg iskola van, addig
tanítsunk. De hát most rendkívüli időket élünk, és senki sem ütközött meg ezen.
A bizonyítványok írása leginkább otthon történt. Az összeolvasások alapvetőn
élőben tartották meg a kollégák.
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Mivel Te Deumra csak az iskola előtt díjazott diákokat hívtuk be, ezért június
15–17. között jöhettek be a titkárságra azok a diákok, akik a valóságban is átvették
a „bizonyítványosztáskor” kapott könyvjutalmukat, oklevelüket, emléklapjukat.

tM

Ebben a három napban kellett minden diáknak visszahoznia az ingyentankönyvet is.
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Természetesen szokott lenni „beiratkozás”. Elvileg ez egy paradox helyzet:
hiszen aki hozzánk jár, az be van iratkozva. Azért szoktuk kérni, hogy kiderüljön,
hogy ki akar elmenni az iskolából. Most fordított volt a helyzet: csak az jön be érte,
aki más iskolába akar menni…

Sz
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um

A bizonyítványosztás június 15-én volt, a 2–4. órában. A diákok a digitális
másolatot kapták meg.
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2)

Újonnan felvettek beiratkozása
Azonban az újonnan felvetteket be kell hívjuk: nemcsak beiratkozás lesz,
de egyenruha-méretvétel is. Ráadásul ott derül ki végleg, hogy mindenki
megjelenik-e…

X)
1)

Az egész helyzet hatása, hozadéka, kihívásai
Kapcsolatok – átláthatóság
Nagyon sokat beszélgettünk és tárgyaltunk. A legfontosabb attitűd most
megbízni a másikban – és úgy élni, hogy megbízhassanak bennünk látatlanul is.
Ez mindenkire vonatkozik – diákra, tanárra, vezetőségre.
Nagyon jóleső érzés, hogy mindenki „felnőtt” a helyzethez – meglepő helyekről
kapok kritika nélküli visszajelzéseket – melyeknek eddig híján voltunk…
Kicsit kinyílt a „tanterem” ajtaja, gazdagabb a nyilvánosság és visszajelzés. Az
online órák másik felén sokan ülnek néha, és hallgatják, figyelik a tanárt…
Felerősödik a személyes kapcsolatok és találkozások szerepe: sokszor a jót nem
vesszük észre, csak annak hiányát. Most tényleg elkezdett hiányozni tanárnak,
diáknak a személyes kapcsolat, a szemtől-szembeni kontaktus. Felértékelődik,
és talán így is marad a tanár szerepe a diák életében, szintúgy a társakkal való
kapcsolat.
A nevelés-oktatás helyzete
Megosztott tudástár alakul ki – nem csak közzétesszük a saját kis„adatbázisunkat”,
de elkezdett bennünket érdekelni a másé is, és sokat „plagizálunk” – engedéllyel.
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Sajnos a leszakadó diákok helyzetét egyelőre nem tudjuk kezelni. Ez esetek egy
részében sajnos úgy tűnik, hogy a szülők százszázalékosan felelősek: falaznak. De
vannak olyan családok is, ahol most derült ki, hogy a gyerek mennyire elszakadt
a szülőktől. Az okait nem itt érdemes most keresgélnünk. Ugyanakkor fájdalmas
tanulság ez gyereknek, családnak, szülőnek. Még szerencse, hogy épp időben.
Nincs olyan csorba, melyet ne lehetne kiköszörülni.
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A szülők bevonódnak az oktatásba – remélhetőleg így is marad. A szülők is
átélik, hogy mennyire fontos, hogy együttműködjenek velünk, és azt is, hogy nem
elég az iskolás iskola, ahogy most, úgy majd az igazi oktatás idején is többet kell
foglalkozni a gyerekkel – és ez a „több” valójában „csak az elvárt”.

Sz
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3)

Kihívások – lehetőségek
Nagyon fontos a saját és mások kimerültségének érzékelése – és ebből
kifolyólag a megkímélése. A kevesebb ma több.
A „felügyeletnélküliséghez” nagyon érett személyiségi jegy szükséges még a
felnőttek részéről is; ugyanakkor ez az érettség nem várható el a diákoktól, sőt
– bármily furcsa kimondani – koravén és túlérett az a gyerek (legalábbis a 7–10.
évfolyamban), aki képes egyedül dolgozni oly kitartón…
A személyes találkozások hiányát a virtuális nem tudja pótolni. Nem látjuk, hogy
ez hová vezet, de annyi biztos, hogy érzelmileg kiszolgáltatottabbá, labilisabbá
válik az ember azáltal, hogy nem kap egyenes és metakommunikációs visszajelzést
a tetteire, a viselkedésére – legyen az bármily jó és rendezett is. Bizonytalanságot
és instabilitást eredményez ez az elszigeteltség.
A családok – főleg a nagycsaládok – életét emberpróbáló lehet megszervezni.
Ez közvetlenül ránk nem hárul, de közvetetten erősen befolyásolja az iskola életét
– hiszen vannak nagycsaládos tanáraink, és az oly rendes és jó diákok számára
különleges kihívást teremt nemcsak a távoktatás, de a rájuk háruló otthoni
feladatok, tennivalók – horribile dictu – háborúk.
A pasztorális gondozás szintén nagyon nehéz helyzetben van: eddig a
személyes találkozásra épült, és sajnos nem nagyon működi az másképp.
Az időbeosztás fontossága és jelentősége megnőtt. Sajnos itt nagyon szétnyílik
az a bizonyos olló: ha egy gyerek (a családja) képtelen beosztani az életét, akkor az
úgy kipereg a kezei közül, hogy azt észre sem veszi.
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Nyelvválasztás, emeltszint-választás, bejövők nyelvi felmérője: mindez
ezentúl már online felületen fog történni.
Hasonlóképp a konferenciák egy részét is hatékonyabb és családbarátabb
élő online felületen tartani.

c)

Kiderül, hogy bizonyos „értesítésekhez” nem kell ezernyi borítékos levelet
küldenünk – ha most elég volt drótpostán, reméljük, hogy a jövőben is
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Rendeződött a diákság szmg-s címe, és így az elérhetősége is.

Sz
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4) Áttérés – vagy annak megfontolása – sok mindenben az online felületekre;
internetes levelezésre, illetve az IKT erősödése
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elég lesz. De hát ki tudja. A bürokratizmus megteremti és szereti el is
tartani a saját sleppjét…
d)
5)

Sok tanár most talán annyira beleszeret a jó IKT alkalmazásokba, hogy
remélhetőn az értéket átmenti az igazi iskolába is. Nagyon bízunk ebben.

Havi egy „online” nap
Annak érdekében, hogy ne vesszék a feledés homályába a most megszerzett
tudás, sőt, mindazt javítsuk, csiszoljuk, havi egy „online” tanítási napot vezetünk
be. Ennek részleteit még kidolgozzuk. Sok egyéb hatása sem lekicsinylendő.
Mindenekelőtt felkészítjük vele a gyerekeket olyan felsőoktatási munkára, ahol
már sok helyen, több területen online előadásokat vezetnek be a jövő tanévtől.
Fontos, hogy a korábban említett „elvesző” gyerekek is hozzászokjanak ahhoz,
hogy az „online” tanítási nap után is van élő, személyes, számon kérő tanítási nap…
Nem utolsósorban biztosak lehetünk abban, hogy így nem csak jók és modernek
vagyunk, de látszódunk is annak – hisz erre is nagy szükség van.

6)

Gazdasági veszélyeink
a)

Sajnos a bérlőink csak mostanában szivároghatnak vissza…

b)

Az iskola átalánydíjas áramot fizet – akár a szomszédokat is megkínálhattuk
volna ebben az időben egy kis árammal.

c)

A technikai dolgozókat nem küldjük el – azért egyházi iskola vagyunk,
és igyekszünk a szabadságukkal is úgy élni, hogy a legkevésbé fájdalmas
legyen nekik.

XI) Iskolánk jelmondata: „Bizalom és felelősségtudat”
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Talán az egyik legnagyobb kihívásra ad választ iskolánk jelmondata: „Bizalom
és felelősségtudat”. Ennél illőbb és aktuálisabb jelmondata most nem is lehet egy
iskolának. Mindannyian érezzük, hogy ez a helyzet sok-sok kísértéssel jár – és csak
reméljük, hogy jól jön ki belőle mindenki.
Végezetül a honlapunk „Mindennapi gondolatok” felületén közzétett rövid
szöveget érdemes átgondolni:
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Mintha
Szülőknek úgy, hogy fiaik is értsenek belőle.
Nagyapáink, anyáink, de még mi is – kedves Szülők – emlékszünk,
mintha valami ilyesfélét átéltünk volna.
40 napig, vagy 40 évig. És mintha ez most újra felütné fejét.
Járvány a járványban, lelket öldöklő a testben öldöklőben.
Már akkor is csendben és suttyomban néztünk körül zárt otthonunkban,
van-e valahol egy bekapcsolt mikrofon, egy bekapcsolt kamera.
És – mintha ma lenne – a titokban megbeszélt találkák barátainkkal az erdőben,
ki-ki a maga útján érkezvén oda – mindez oly ismerősen cseng.
Mint ahogy a zárt ajtók közt hallgatott Szabad Európa –
a zárt ajtók közt celebrált mise.
És jajj, jajj a munka. A silány is elég volt, és elfogadták.
A selejt is elég volt, eladták.
És ha közben, a munkahelyi látszatlét alatt,
fusiban más volt a kezünk ügyében, elfogadták.
Jajj, akkor kísértet járta be Európát,
és most egy alattomos járvány a járványban kísérti életünk.
Tudtuk, hogy következmények nélküli életet éltünk,
tudtuk, hogy akkor is van munka, és munkahely,

um

ha valójában nincs is; tudtuk, hogy a látszatot is elfogadják igaznak,
de most az igaz is csalóka, és a győzelem is egy kicsit simlis.
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És ma is tudjuk, hogy a hazugság éppúgy igaznak tűnik,
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hogy zárt ajtónk mögé senki sem lát,
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legfeljebb az arcát gyolccsal eltakaró Isten.
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és mi magunk.
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Jajj, csak ne szokja meg ezt az utókor, fiaink, lányaink, unokáink,
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hogy igazi mérték, és igazi bíró nincsen;

Sz

Távoktatás

ahogy a verejtékkel elért eredmény hamisnak;

Gondolatok
Szerzetesi hitvallás járvány idején
Ismét eltelt egy iskolaév, a 2019–2020-as tanév eredményeiről és eseményeiről szóló
évkönyvet tartjuk most a kezünkben.
Rendhagyó és egyedi volt az idei tanév, más, mint az eddigiek, mert az élet felülírta a jól megtervezett várakozással teli iskolai programjainkat. Hirtelen ránk zuhant a
távoktatás, és az online térben minden megváltozott velünk, bennünk és körülöttünk.
Többen nehezen viseltük az otthoni bezártságot és a személyes kapcsolatok hiányát,
sokan pedig ezt az időszakot ajándékként élték meg. De mindannyian ott voltunk Isten
tenyerén, és kegyelme mindannyiunkat átsegített a nehézségeken.
Esténként egy kicsit egyedül ottmaradva rendházunk kápolnájának csendjében, sokszor könnyel megtelt szemekkel tudtam az Úrtól erőt meríteni az abban az időszakban
számomra értelmetlen feladatokhoz. Kértem erőt, kitartást, türelmet, és válaszokat vártam kérdéseimre.
Ez az időszak segített abban, hogy újra átgondoljam és megtaláljam a jelenlegi utamat, és abban azt a szolgálatot, amelynek központja a tanári hivatás és a fiatalok útjának
kísérése.
Egyrészt jobban rádöbbentem arra, hogy mennyire csodálatos a tanári hivatás szerzetesként: az anyaságról lemondva százszorosan áraszthatom szeretetemet és figyelmemet a rám bízottakra, értük élhetek és dolgozhatok, hogy jobb emberré váljanak, és
amikor majd szembesülnek az élet nehézségeivel, ne hagyják el az Istent.
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Most pedig megosztok egy eseményt az életemből a járvány kitörése előtti hétről.
Korán reggel már fáradtan ültem be a hideg autóba, sietve az iskolába a reggeli szentmisére. Ébredéshez mindig a Dankó Rádiót szoktam ilyenkor bömböltetni, de csak azért,
hogy hangosan szóljon valamilyen hihetetlen zene. De ezen az ominózus reggelen félálomban véletlenül a Mária Rádiót kapcsoltam be. Egy mondatot hallottam ott és akkor,
nem tudom, hogy ki mondta. Így hangzott: „…a földi élet egyszer véget ér, és mindent
itt kell hagyni”.
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Másrészt pedig felértékelődött bennem az iskola sajátos szellemiségének légköre,
hangulata, benne a fárasztó, de örömökkel teli munka, minden ott dolgozó kollégával
és diákjával együtt. Második otthonomtól fizikailag elszakadtam ugyan, de megláttam
ebben Isten pedagógiáját: tanítani akart, hogy megtanuljak jobban bízni, hinni és erősebben kapaszkodni az ima erejébe.
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Húsz szerzetesként töltött évvel a hátam mögött akkor úgy éreztem, hogy ez Isten
üzenete ma hozzám Mélyen megérintett. Ültem az autóban, néztem magam elé, és szó
szerint a két világ között éreztem akkor magam.
Bár ezt valahol mindig is tudtam, és ott volt életem közzéppontjában, de elhangzása megmagyarázhatatlan nyugtalanságot ébresztett bennem. Életem értelmének a
legfontosabb kulcsmondata hangzott el akkor erős impulzusként, és azóta mindennap
észrevétlenül formál, és alakítja a világról kialakult szemléletmódomat.
Ebben a bizonytalan helyzetben, amikor nem látunk előre, nem merünk tervezni,
egyre jobban érzem azt, hogy a Teremtő Istentől függ az egész életem. Emberként kapaszkodom és erőlködöm a földi dolgok után, és egyszer váratlanul el tud jönni egy
olyan pillanat, amikor Isten alapjaiban változtat meg mindent, mert ő a látható és a
láthatatlan világ Ura.
Küldetésemnek érzem, hogy az Örök Élet örömhírét a fiatalok meghallják, és vágyakozzanak rá. Alexandriai Szent Katalin azt mondta: „A gyermeket úgy kell felnevelni a
földön, hogy otthona a mennyben legyen!” Ezekkel a gondolatokkal és újabb örömökkel, erősebb hittel, nagyobb lelkesedéssel folytatom a munkám a fiatalok között, hogy
majd egyszer mindannyian megérkezhessünk az Atya ölelő karjaiba.
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Birosz Erika Alfonza SDR
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Fekete István: Tolvaj
Az elhagyott kertre csak a konyhaablak nézett. Földje nyirkos volt, tele csalánnal
és földibodzával. A ház salétromos fala mellett meztelencsigák mászkáltak, és a
törött zsindelyek alatt varangyok aludták nappali álmukat. Kerítése mellett ösztövér
napraforgók nyújtogatták fejüket a nap felé, és a méhek csak déltájban mertek berepülni
az öreg kertbe, mert két óriási diófa árnyékban tartott mindent, és hűvös volt alattuk
még a legforróbb nyárban is.
Nagyon szerettem az elvadult kertet, mert nem járt benne senki, csak én, meg a
katona, aki kutyaháton lovagolt a királylányért, meg Ali baba és a negyven rabló,
aztán Robinson, Péntekkel és a többiek, akik eljöttek hozzám, mert a furcsa csendes,
öreg kertben még szebb meséket lehetett mondani, mint amit könyveim tudtak róluk.
Valamikor asztal állt a diófák alatt. Régen – mondják – valami uraságé volt a ház, aki
cserépkorsóból itta a bort, és a parókiának hagyta mindenét, miután kiköltözött a
temetőbe, hol még nagyobb volt a csendesség és béke, mint a vén kert álmodozó
magányában. Amikor Robinson már megunta a meséket, és a katona is elaludt, fejét
patrontáskáira hajtva, úgy képzeltem, mintha megint lábra állna az összeroskadt asztal,
és vén hajdú hozná fel a bort az uraságnak.
A hajdú dolmánya1 kopott volt már, és – nagy bánatomra sarkantyú sem pengett
csizmáján – kopott az úr is, aki belekóstolt a borba, és azt mondta: – Sok van még belőle,
András? – Bizony nem sok, uram. – De nekünk még elég lesz? – Nekünk még elég… Aztán
már csak a kriptaajtó tompa dübörgését hallottam, és a diófák susogásában mintha
távolodó zsolozsmák2 zendültek volna elhagyott temetők kakukkfüves országútján.
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Kisváros Bosznia-Hercegovinában, csata helyszíne 1878-ban (a Monarchia Törökország elleni
küzdelme során).
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Testhezálló, kabátszerű, férfi felsőruha.
Naphoz és napszakhoz kötött ima.
Katonaságban szolgálatot teljesítő pap.
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A kert pap nagybátyámé volt, aki mint regimentpáter3 ott volt Maglájnál4, golyót
kapott a lábába, medáliát a mellére, és mivel nem tudtam olyant kérni tőle, amit oda
nem adott volna, a kertet kérés nélkül egyszerűen elfoglaltam. Rozzant kapujában a
negyven rabló őrködött, míg én Ali babával, a katonával és Robinsonnal szórakoztam.
Nyáron nagy zöld hernyók pottyantak le a diófáról a földre, ősszel mókusok jöttek néha
látogatóba, én pedig feketén maszatos kézzel szedtem az új diót, amelynek zöld héját
néha úgy kellett lefaragni.
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Egy ilyen csendes, őszi délután is elgondolkozva törögettem a diót. A falu mintha már
álomra készülődött volna. Messze, valahonnét szekér zörgött hazafelé, és kukoricaszár
füstje kóválygott a kertben, amikor valaki a szomszéd kerítése mellett elvisítja magát: –
Hej! Most megláthatik a papék! Nem a mi Kálmánunk lopja a diót, hanem a Pisti…
Ugye… most csak ne bújjon el.
Hát igen. Éppen a katonát akartam megkérdezni, hogy miként is volt a dolog a
királylánnyal, amikor a vénasszony éles sikoltása végigvágott a kerten, és én azonmód
lehasaltam a bodza közé. Nemcsak lehasaltam, hanem négykézláb igyekeztem ki a
kertből, az én kertemből, ahol – úgy látszik – loptam.
Eddig nem gondoltam rá, de most ezt mondta körülöttem minden. Megcsípett a
csalán, megszúrt a tüske, az öregasszony hangja vijjogva kísért, és ezt dobogta a szívem
is: – Baj van. Loptál! És akkor napokig nem mentem nagybátyámhoz; odahaza nem
szóltak hozzám, és a faluban is elterjedt a híre, hogy én dézsmáltam a papék dióját.
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Én pedig egyedül maradtam a katonával, aki kutyaháton lovagolt a királylányért, s
a kutyának akkora volt a szeme, mint a malomkő. Ali babával, Robinsonnal és Péntekkel,
mert csak ők, csak ők tudták egyedül, hogy engem loptak meg, mert enyém volt az
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Végre nagybátyám megsokallta a dolgot. Átjött értem, kézen fogott, és így ballagtunk
hozzá a kertbe, mely idegen lett nekem és minden bokra ellenség. Nagyokat lépett
az öreg pap, mintha túl akart volna az egész ügyön lenni. Zöldre kopott reverendája
suhogva csapkodott a gaz között, és amikor megálltunk, már tele volt a szemem könnyel.
– Szedtél, fiam, diót? – Szedtem, de azt gondoltam… – No mit… – Hogy szabad. Hiszen
máskor is… – megkapaszkodtam eres, fehér kezében – máskor is szedtem. – Aztán most
ki mondta, hogy nem szabad? – Deres néni. Az öreg ekkor felcsattant, hogy meghallják
a szomszédban is. – Hát a Deres néni a maga portáján kurjongasson. Ha én neked
megengedtem, akkor az úgy van jól. Te itt nem lophatsz, mert a tied! Amikor kiértünk
a kertből, még hozzátette: – …de azért mindig szóljál előbb, kisfiam. No, eredj vissza,
és szedj, amennyit akarsz. Egyedül maradtam. Visszanéztem a kertre, és nem kellett a
dió, pedig a vén fák szolga módon integettek felém. – Gyere, gyere, most már szabad…
Elfordultam. Nem kell! A bokrok sunyin lapultak, a napraforgók lehajtották fejüket, hogy
arcukba ne lássak. – Mi tudtuk. Mi nem hittük… Nem történt semmi. Gyere! – Nem! És
soha többet nem mentem vissza a kertbe, mert hűtlen lett hozzám. Nyirkos földjén
a szégyen bujkált, bokrai közt úr lett a gaz, és a vén diófák gazdátlanul kínálgatták a
papírhéjú nagy gyümölcsüket vándormadaraknak, mókusoknak, mindenkinek.
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öreg kert, enyém a mesék álma, amik ott születtek, enyém a rigófütty és a hulló levelek
szárnycsapása, enyém volt ott minden, és – talán nem is loptak meg, mert – enyém még
ma is.
*****
Régi történet ez nagyon. Régen elfeledtem, de tegnap eszembe jutott. Elgondolkozva
ballagtam hazafelé, amikor mérges rikácsolásra kaptam fel hirtelen a fejem. Gyerekek
verték a diót egy utcára kihajló ágról, és valami vénség szidta a nebulókat, akik oda se
fütyültek a szidásra, mintha a tulajdonos a világon se lett volna. – Ha kijön az öreg –
mondta az egyik –, úgy kupán vágom, hogy felfordul. – Miért nem kértek, gyerekek,
hiszen pár szem dióról van csak szó… – enyhítettem a hangulatot. – Ettől, ettől a zsugori
vén disznótól?… – Ezeknek a csirkefogóknak… – tajtékzott az öreg.
Odébbálltam. Mit tehettem volna? Régi őszök, régi diófák és régi emberek jutottak
az eszembe, és arra gondoltam, hogy amíg az öregek meg akarnak tartani mindent és a
fiatalok el akarnak venni mindent, nem lesz békesség a földön, és se öregnek, se fiatalnak
nem marad az égvilágon – de semmije se.
Szövegközlés: Fekete István: Karácsonyi látogatók.
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Móra Könyvkiadó, 1989. (A novella az író életében nem jelent meg.)
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Fekete István: Tolvaj – műelemzés
Kocsis Villő 12.a osztályos tanuló érettségi dolgozata
Fekete István a 20. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő írója. Főképp regényei,
novellái tették híressé, melyeknek gyakori témája a természetközeli élet, és a gyermekkor
mesevilága. Tolvaj című novellájában a gyermeki világ elvesztése kerül középpontba.
A novella egy rövid terjedelmű, prózában íródott kisepikai műfaj, melyben a
cselekménye általában egy szálon, rövid idő alatt fut le. Ez a novella egy anekdotikus
novella, az író saját gyermekkoráról ír. A mű címe témajelölő, előrevetíti a bonyodalmat.
Cselekménye két, időben és térben elkülöníthető szálon fut. Az első szál a múlt, a helyszín
a kert. A második szál a jelen, a helyszín egy utcarészlet.
A történetet három szerkezeti egységre lehet bontani. Az első egységben az író
bevezet minket gyermeki énjének háborítatlan, gondtalan szakaszába. Részletesen
leírja a kertet, melyben minden szokatlan, esetleg veszélyes élőlény ártalmatlan, az
egység és harmónia alkotója (pl. csalán, meztelencsiga). A gyermeki én mesevilágban él,
titokzatosan, a kert a saját, eldugott világát szimbolizálja.
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A tetőpont ekkor érkezik el a műben: nem kell neki többet a dió. Az író
megszemélyesítésekkel érzékelteti, hogy a régen szeretett kert már távolságtartóvá,
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A kisfiúban a szégyen átvette a benne lakozó mesék, titkok helyét. Hiába kapott
bűnéért feloldozást nagybátyjától – „Te itt nem lophatsz, mert a tied!” –, a mesevilágból
való kiszakadása végérvényes és helyrehozhatatlan volt, tőle lopták el a kertet.
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Ezt a harmóniát töri meg végérvényesen a szomszéd néni rágalmazó kiáltása,
ezzel kezdetét veszi a második szerkezeti egység: a bonyodalom. A rend felborul egy
pillanat alatt: a békesség, nyugalom helyébe félelem, aggodalom lép, a tulajdonos
szerepben levő gyermek hirtelen tolvajjá válik saját kertjében. A kert varázsa azonnal
megszűnik: az eddig ártalmatlan növények egyszerre ellenségessé válnak, a csalán csípi,
a tüske szúrja a gyermeket. Ez a jelenet egy bibliai jelenethez hasonlítható: a „kiűzetés
a Paradicsomból”-hoz. A kert az első részben az Édenkerthez volt hasonlítható, majd
a bűn – lopás – elkövetése megtörte a Paradicsom varázsát. Ahogy Ádám és Éva nem
találták helyüket, és mezítelenségük zavarni kezdte őket, úgy a gyermek is idegennek
érezte magát a kertben, és eddig szeretett környezete mintha ellene fordult volna.
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idegenné vált a gyerek számára: „a napraforgók lehajtották a fejüket”, és „a bokrok
sunyin lapultak”. A második egység lezárása tovább erősíti azt a tényt, hogy ha egyszer a
gyermekvilág összeomlik bennünk, azt többet nem lehet helyrehozni: „soha többet nem
mentem vissza a kertbe”.
A harmadik egység a jelenben játszódik, ez adja meg a lezárást. Az immár felnőtt író
szembesül az élet eseményeinek ciklikusságával: az utcán a gyerekek diót vernek, és egy
idős szomszéd kiabál velük. A férfi próbál hatni rájuk kedves szavakkal, saját gyermekkori
élményétől próbálja megóvni őket. A múlt és a jelen találkozik, az ismétlődő eseményeket
nem lehet megakadályozni, ezek egy emberfeletti hatalom kezében vannak.
Az elbeszélő az író maga, utólag nem értékeli gyermekkori cselekedeteit. Az
ártatlan, boldog, önfeledt kisfiúból szégyennel teli, magát elárultnak érző gyerek vált
a történet során. Mennyire érezheti bűnösnek magát egy ártatlan? Hiszen ha bűntelen,
nincs miért szégyenkeznie! – Gondolnánk mi, felnőttek. Csakhogy a gyermeki és a
felnőttvilág alapvető ellentétére nem gondolunk ekkor, melynek egyik meghatározója a
saját bűnösség és az ártatlanság megítélése. Ha egy felnőtt elítél minket gyermekként,
minden további nélkül hiszünk abban, hogy igaza van.
A nagybácsi, a szomszéd és az utcai gyerekek mellékszereplők, azonban fontos
tartalmi szerepük van. A pap, mint Isten, megbocsátó és kedves személy, aki mindent
megad a fiúnak, és kiáll mellette. A gyermeki világot a szomszéd töri meg, csupán
egyszeri felszólalása elég ehhez. A jelenben lejátszódó eset az élet eseményeinek
törvényszerűségét bizonyítja.
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„... amíg az öregek meg akarnak tartani mindent, és a fiatalok el akarnak venni mindent,
nem lesz békesség a földön, és se öregnek, se fiatalnak nem marad az égvilágon – de
semmije se.”
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A mű mondanivalója két, egymásnak megfeleltethető értékű ellentéten alapul. Az
első a kert kettős jelentéstartalma; a mesevilág biztonsága és önfeledtsége ellentéte a
később megjelenő szégyenérzetnek, elárultságnak. Ugyanígy a gyermeki világ ellentéte
a felnőttek komoly világának. A felnőtt közbeavatkozás gyakran tönkreteszi a gyermeki
világot, ez egy generációkon átívelő társadalmi problémára hívja fel a figyelmünket,
mely a mű utolsó mondatában jelenik meg:

71

Szent Margit Gimnázium

Suki Bence
(11.a) versei
Zárt dobozka
Zárt dobozka életem
Nyisd ki kérlek énnekem
S meddig maradj énvelem?
A végéig, ha kérhetem.
Ha mindenki elfeledne,
Kulcsát hordd majd a zsebedbe’.
Ha fáj, arra az esetre,
Ír lesz benne a sebedre.
Sokat mondom, nem elégszer:
Pénzem nincsen, versem ékszer.
Mit ígértél? Nem emlékszel?
Velem élsz, vagy velem égsz el.
Igyunk rád

um

Elképzelem nyári este, mi kéne most énnekem
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Keresgélek jobbra, balra, fent is (arra végtelen),

tG

im
Meséld, hogy a szerelem, a halál, és az idő mi?

tM

Ha lyukat fúrnak szívembe, mivel lehet kitömni?

ar

Ha babonáz a barna szem, hogy beszéljek még vele?

gi

Mutasd meg, hogy azt a szeget, hogy üssem hát én bele?

en

72

Sarokban ül, szeme csillog: „Édesapa! Légy velem!”

Sz
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Hang motoszkál, kisfiú ez, nagy nehezen érthetem,
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Fogd meg tarkóm, homlokomat nyomd szorosan tiedre,
Majd mondd ezeket szemembe, férfiasan, figyelve:
„Bizalmadat, Édes Fiam, nem játszom el hitelre!
Büszke vagyok, úgy szeretlek, ahogy tőlem kitelne!”
Szavam mint a barlangban a kiáltás, benned vesz el
Visszhangja visszaköszön, mindig újra felém neszel.
Elkent olajfestmény az emléked mit mellém teszel.
Igyunk rád, mert sosem voltál, nem is leszel, nem létezel.

Szó
Fáj a szó ha kiélezem
Lándzsává lesz, könyörtelen
Vicc a szó ha kiszínezem
Baráti kör röhög velem.
Ír a szó ha úgy ejtem őt

um

Érintése mint a selyem,
Vezetve szól, hol a helyem.

im

Ima a szó mi szárnyra kél
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Apró követ kopogtat ott,
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Tükör a szó mi ha betört
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Úgy téged is ropogtatott.
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Barát a szó, irányt mutat
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Mankó a szó mi felsegít
Ha nem bír már a jelmezed.
Cserét ajánl gondolatból
Sajátot adsz, másét veszed.
Barátja tett, együtt boldog
A két híres, drága barát.
Hibázz ember, de akkorát,
Isten benned magába lát.

Veszelovszki Balázs - Tanulmány
5
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5 Ezzel a gondolattal zárul a salgótarjáni ferences plébánia Historia Domusa 1950. június
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6-án: „A Szabad Nép mai száma igen nagyarányú támadást indított az egyház és a szerzetesi
intézmény ellen. Jóságos Istenünk álljon mellettünk az egyre fokozódó kemény harcban.” Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. Salgótarjáni Ferences Rendház Historia Domusa, II. kötet
(1932–1950). Ahogyan a templomról szóló, 2011-ben megjelent könyvben fogalmaznak: „E
fohásszal a salgótarjáni ferencesek által vezetett Historia Domus véget ér.” Faragó, 2011
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Hetven évvel ezelőtt, 1950 nyarán a szerzeteseket rendházaikból elhurcolták,
gyűjtőtáborokba szállították. Az üres épületeket az állam elfoglalta, a szerzetesrendek
jelentős részét feloszlatta, kevés szerzetesrend maradt, amelyik működhetett –
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„Jóságos Istenünk álljon mellettünk az egyre fokozódó kemény harcban”
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korlátozottan – tovább. Ebben a tanulmányban az olvasó megismerkedhet a salgótarjáni
ferences közösség szerzeteseinek és a budapesti Szent Margit Intézet szerzetesnővéreinek
megpróbáltatásaival és szenvedéseivel, amelyeket az 1950-es évben át kellett élniük.
Munkámmal tisztelegni szeretnék mindazon szerzetesek és szerzetesnők előtt, akik hetven
évvel ezelőtt üldöztetést szenvedtek hazánkban. Kegyelettel őrzi emléküket az utókor.
Általános bevezetés
A világháború befejezésével új idők érkeztek hazánkba. A megszálló szovjet csapatok
a kommunista ideológián nyugvó rendszert kezdték kiépíteni az országban, amelybe
nem fért bele a szerzetesrendek működése és tevékenysége. Az egyre szaporodó
egyházellenes támadások a szerzetesrendek és a plébániai közösségek működését
folyamatosan ellehetetlenítették. Az ideológia az 1919-es tanácsköztársaság időszakát
idézte fel, amikor több egyházellenes rendelet is született, melyeket az idő rövidsége
miatt nem tudtak teljesen végrehajtatni. A Horthy-korszak katolikus reneszánszát
felváltó új kommunista ideológia, ellentétben az előző időszakkal, ellenséget, és nem
partnert látott az Egyházban.
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Az 1932-től Salgótarjánban működő ferencesek 6 háztörténetüket 1950. január 1-jén
így kezdik: „A nagy Isten különös segítségét kérjük nagyon mély buzgósággal erre a
nagyon nehéznek látszó esztendőre. ” 7
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Az 1950-es esztendő tehát immáron Mindszenty bíboros egyházigazgató
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Vö. Veszelovszki, 2016
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. A Salgótarjáni Ferences Rendház Historia
Domusa, II. kötet (1932–1950)
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Egyik első intézkedésük révén, a földreformban elvették az egyházi birtokokat,
amelyek megélhetési alapot jelentettek a szerzetesek és intézményeik számára. A
szalámitaktika jegyében, a politikai leszámolásokkal egy időben szűkítették az egyházi
sajtót, a széles palettán lapok lehetetlenültek el, szűntek meg. Az egyházi iskolákat
1948-ban államosították, ezzel új korszaka kezdődött a szerzetesközösségeknek és az
egész Egyháznak. Mindszenty József bíboros 1948. karácsonyi letartóztatása, a katolikus
Egyház lefejezése nyomán az 1949-es pert követően kezdődött a legsúlyosabb időszak,
a szerzetesek elhurcolása és a szerzetesrendek feloszlatása, 1950 nyarán. Rövid idő alatt
gyakorlatilag felszámolták a katolikus egyházi élet jelentős intézményeit.
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tevékenysége nélkül, a katolikus Egyház lefejezése után, Grősz József 8 kalocsai érsek
korlátozott vezetése alatt érkezett el hazánkba. Az Egyházat ellehetetlenítették,
papokat börtönöztek be, végeztek ki, 9 és készültek a szerzetesek internálására és a
szerzetesrendek feloszlatására.
A salgótarjáni ferences közösség megpróbáltatásai
A salgótarjáni közösség minden szerzetese kötődött a családokhoz, hiszen a
plébánia területén élő több ezer ember (a Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt. munkásai,
tisztviselői, valamint a város hivatalnokai) jelentős része katolikus vallású volt, de nem
csak plébániát tartottak fent. Hitoktatást is végeztek, különböző plébániai egyesületeket
vezettek, és a helyi harmadrend lelki vezetői is ők voltak, valamint saját filiájukon,
Salgóbányán is ők végeztek lelki gondozást (ez a településrész pedig a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. területén volt).
1950-ben már 18. éve tevékenykedtek a városban, letelepedésüket hosszas
előkészület előzte meg az 1927–1932 közötti időszakban, majd a helyi egyházi és
társadalmi élet megbecsült és elismert tagjaivá váltak, rövid időn belül. A ferences
lelkület, amivel mindennapjaikat a hívek között élték, több papot is adott az egyháznak.
Buczkó Lajos, ferences rendi nevén Atanáz atya (1915–2011) a városban nőtt fel, saját
maga vallotta úgy, hogy ő a helyi ferencesek vezetője, Réz Marián (1901–1968) atya
hatására lett ferences szerzetes és pap. Hasonlóan a városból származott Strichirs Károly
(1919–1996), dr. Lébényi Antal (1930–2005) és Veres Barna (1913–1997) atya is, a város
későbbi plébánosai.
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(1939–1943), majd kalocsai érsek (1943–1961), az esztergomi érsek után az ország második
vezető katolikus egyházi személye. Mindszenty bíboros letartóztatása után a katolikus Egyház – korlátozott hatalmú – vezetője. A szerzetesek elhurcolása után, 1950. augusztus 30-án
aláírta az állam és az Egyház közötti megegyezést, amivel állami felügyelet alá vonta a magyarországi papság működését (az aláírást a papság jelentős része elutasította). 1951-ben letartóztatták és 15 év börtönre ítélték. Szabadulása után, 1955-ben még házi őrizetben tartották,
1956 májusában foglalhatta el újra hivatalát. 1957-ben csatlakozott a papi békemozgalomhoz,
majd az Országos Béketanács és a Hazafias Népfront tagja volt. Kenyeres 1967, p. 626.
9 Ebben az időszakban meghurcolják és kivégzik a gyónási titok vértanúját, Kiss Szaléz
atyát (1904–1946), a hét ferences vértanú egyikét. Boldoggá avatási eljárása folyamatban van.
1937-ben Salgótarjánban teljesített szolgálatot. Vö.: Kálmán, 2015
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8 Grősz József (1887–1961) katolikus pap (szentelése 1911-ben volt), szombathelyi püspök
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A város és a „vasgyár” részéről is szaporodtak az egyházellenes lépések az előző
években, amelyek a szerzetesek közösségét vagy az egyes szerzeteseket érintették.
Próbálták nemcsak anyagi értelemben ellehetetleníteni őket (megvonták a vízszolgáltatás
ingyenességét), hanem lelki értelemben is támadták a közösséget (tiltások az iskolában),
sőt: a közösséghez tartozó dolgozókat is megfenyegették, hogy ha a ferencesekkel
továbbra is jó kapcsolatot ápolnak, kirakják őket lakásukból és állásukból; ezt meg is
tették aztán többükkel.
A háztörténet feljegyzései szerint a jól megszokott, évenként ismétlődő, a liturgikus
évhez kapcsolódó szertartások és imaalkalmak csökkenni látszottak, vagy a városvezetés,
a gyári és az állami nyomás révén ellehetetlenültek már 1949 folyamán is, a tendencia
folytatódott az 1950-es esztendőben is.
A januári házszentelések, amelyeket minden évben végeztek az atyák, ezúttal
elmaradtak. A félévi jegyeket, amelyeket a hitoktató szerzetesek 10 adtak a diákságnak,
önkényesen megváltoztatta az iskola. A hitoktatókról később, a tanév második felében,
lejárató újságcikket írtak, ellenük lázították a fiatalokat és a szülőket.
A szerzetesek kettősséget éreztek: az államhatalom folyamatos nyomását, ami
mindig másmilyen formában jelent meg, és a lakosság, hívő közösségük nagy szeretetét.
Ők ugyanis ragaszkodtak a szerzetesekhez, amit jól bizonyít az is, hogy erről többször is
szólnak a háztörténet lapjain. Ők maguk is azt írják: ugyanúgy ellátják feladataikat, az
egyre nehezedő légkörben is. A hívek továbbra is igénylik a lelki gondozást – indokolják
a fenti gondolatot ezekkel a sorokkal.
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Kiemelendő, hogy az 1948-as államosítás után, a püspökkari rendelkezések értelmében az állami iskolában tanító paptanárok továbbra is maradhattak alkalmazásban, de „az
új államosításos helyekre nem vállalkozhatnak” (Beke, 2015, p. 470). Mivel Salgótarjánban a
ferencesek eddig is Salgóbányán és a Rimamurány—Salgótarján Vasmű Rt. társulati iskolájában tanítottak, így ők 1948 után is folytathatták munkájukat.
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A korábbi évek támadásai (a városvezetés, a gyárvezetés és az iskolavezetés részéről)
nem szűntek, hanem erősödtek: nyílt városi ellenszegülést tapasztaltak a húsvéti
feltámadási körmeneten, amit az Államvédelmi Hatóság emberei megzavartak. A
megzavarás nem egyedi és nem új keletű, mert már a korábbi években is említ ilyet
a Historia Domus, és az 1948. júniusi püspökkari tanácskozás is megemlékezik róla az
általános állapotok felvázolásánál: „Az Egyház körmeneteit, a Mária-napokat, a katolikus
gyűléseket, köztük a katolikus szülőkét betiltották. Az általános betiltás előtt is mindenféle
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eszközökkel akadályozták.” 11
Az államhatalom 1949-ig a rendházat vezető atyára: Tátrai Gyula házfőnökre, valamint
Richter Péter atyára támadt közvetlenül, most már a szerzetesközösség egészét vették
célba. A tavaszi események előrevetítették a későbbi tragikus nyári történéseket is.
A fontos események 1950. május 13-án, szombaton történtek, hiszen ez jól mutatja,
hogy a városban nemcsak a ferences rend, hanem az egész Egyház ellen szervezetten
lépett fel az államhatalom. Az északi (ferencesek által vezetett) plébánia éppúgy
célkeresztben volt, mint a déli (világi papok által vezetett) ősi, régi, Főplébánia. Előbbihez
a Rimamurány-Salgótarján Vasmű (közkeletű, ma is használt nevén az „acélgyár”),
utóbbihoz a Hirsch és Frank Budapest-Salgótarján Gépgyár és Vasöntöde („tűzhelygyár”),
a Salgótarjáni Palackgyár („öblösüveggyár”), valamint a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.
munkássága tartozott.
A ferences háztörténet is úgy fogalmaz az 1950. májusi eseményről, hogy „mérföldkő
a rendház és a salgótarjáni plébániák életében”. 12
A példátlan támadás első mozzanata az volt, amikor délelőtt a polgármester, Nagy
Lajos magához hívatta a két plébánia vezetőjét, hogy közölje: az Államvédelmi Hatóság
150 tagját vezényelik a városba aznap, akiket a Főplébánia épületében tudnak csak
elszállásolni.
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Beke, 2015, p. 459.
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. A Salgótarjáni Ferences Rendház Historia Domusa, II. kötet (1932-1950)
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Idézem a háztörténet idevonatkozó bejegyzését: „Délelőtt fél 9-kor a polgármester
telefonon kérte házfőnök atyát, hogy fél 11 órára menjen fel hozzá. P. Quardián [Tátrai Gyula
ferences atya] Ferencz [István] esperes urat akarta megkérdezni telefonon – hivatalos-e
ő is – a telefon nem működött. Fél 11-kor kb. 10 perces várakozás után egy egyenruhás
államvédelmi tiszt jelent meg három polgári ruhás detektív kíséretében a polgármesternél.
Ez a felvonulás a házfőnökünkben nem jó közérzetett teremtett. Kb. 20 percig tárgyaltak a
polgármesterrel, mikor beszólították P. Gyulát. A polgármester, Nagy Lajos előadta neki, hogy
150 államvédelmi rendőr jön még ma Salgótarjánba. Ezeket csak úgy tudják elhelyezni, ha
a Főplébánia épületét kiürítik és a papokat a mi rendházunkba helyezik el. P. Gyula közölte,
hogy ő nem illetékes, hogy a rendházba befogadja a világi papságot, a döntés joga a
Tartományfőnökség hatáskörébe tartozik. »Ennek meg kell lennie!« – volt a lakonikus válasz.
Mikor pedig arra hivatkozott, hogy mit szól ehhez a salgótarjáni katolikus közvélemény, az
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[…] ávó-tiszt megfenyegette, hogy az államvédelem tudni fogja, hogy a közvéleményt kik
irányítják és lesz gondja rá, hogy az illetőket elhallgattassák. Ezután beszólították Ferencz
István esperest, akit 11 órára rendeltek oda és vele is a fenti módon közölték a döntést másfél
órai időt kiszabva a költözködés idejéül. Autókról, munkásokról ők gondoskodnak. A döntést
tudomásul vettük és szó nélkül távoztunk.” 13 A fenti sorokat a fogalmazásból ítélve maga
Tátrai Gyula házfőnök atya jegyezte fel, ami naplóértékkel bír a történések tekintetében.
Miután a polgármester határozott kijelentése, felszólítása ellen nem tudtak mit tenni,
azt elfogadva távoztak tőle.
Megrázó, ugyanakkor a helyi vezetők hozzáállását példázza, hogy innentől kezdve
úgy kezelték őket, mint foglyokat. Tátrai Gyula atya így folytatja a háztörténetben:
„Amint a polgármester irodáját elhagytuk két detektív, akik az államvédelemnél teljesítettek
szolgálatot, csatlakozott utánunk. Miután esperes urat hazakísértem, magam is hazafelé
igyekeztem. Ekkor az egyik detektív mellette maradt, a másik hozzám csatlakozott. Az
utcán felszólított, hogy néhány lépéssel előtte haladjak, »nehogy azt higgyék, hogy őrizetbe
vettük«. Egyébként, míg az átköltöztetés be nem fejeződött, délután kb. 5 óráig mindkét
detektív őrizet alatt tartotta a rábízott plébánost, egy percre sem hagyta egyedül.” 14
A költöztetésben még egyet rúgtak az Egyházba, mégpedig azzal, hogy „a Hirschgyárban [a Hirsch és Frank Budapest-Salgótarján Gépgyár és Vasöntöde közkeletű, rövid
neve a korszakban – VB] megkérdezték, ki szokott templomba járni, és azokból kb. 40 embert
hoztak el a papok kirakására. Egyik autó a másik után fordult kultúrházunk elé, úgy hogy
tényleg 2-3 óra alatt teljesen átrakták hozzánk a világi papságot.” 15
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A Főplébánia területéről származó holmikat később, az elhurcolás utáni napokban
történő leltározás során külön jelölték. Galcsik, 1999, p. 179–208.
17 Zupkó Gábor személyes visszaemlékezése, 2020.
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Egy szemtanú, akkor ministránsfiú így idézte fel ezeket a pillanatokat: „[…] a
hatóságok elvették a Főplébánia épületét lánykollégium céljára. Ferencz István főesperes úr
P. Tátrai Gyula házfőnök atyához sietett. »Gyulám, fogadj be minket!« A mondatra szó szerint
emlékszem. És a ferencesek megnyitották rendházukat. A világi papok személyes holmijait16
, sok könyvet, iratot és sok minden mást a ferences kultúrházban halmoztak fel.”17
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Az érintett négy atya, Ferencz István 18 esperes, Strichirs Károly 19, Ponyi Artúr 20,
Baranyai Jenő21 káplánok a vendégszobákban nyertek elhelyezést.
A történéseket így elevenítette meg Gyula atya a háztörténetben: „Hogy a papságot
a hívektől elzárják, felügyelet alá helyeztek bennünket, a polgármester meghívása utáni

ná
zi

im

tG

gi

ar

tM

en

80

Sz

Gondolatok

um

18 Ferencz István (1890–1953) esperes, plébános atya. 1890. december 15-én született
Nagydarócon (Nógrád vármegyében). 1915. augusztus 1-én szentelték pappá Rozsnyón. 1915ben Karancskesziben, 1916-ban Ipolygalsán és Feleden, 1917-ben Litkén, Füleksávolyon és Karancskesziben, 1923-tól Kazáron, 1926–1928 között Karancskesziben szolgált. Ezt követően,
1928–1935 között Salgótarjánban volt hitoktató-segédlelkész. 1935-től 1939-ig Somoskőújfaluban, majd 1939–1943 között Litkén volt esperes-plébános. 1943-ban került Salgótarjánba,
de már korábban is jó kapcsolatot ápolt az itt működött ferencesekkel. A salgótarjáni beiktatáshoz még kérték a Luby család hozzájárulását (vö. kegyúri jog, ius patronatus). 1945 után
számos megpróbáltatás érte a városban, melyek közül a plébániaépületből történő 1950-es
ÁVH-s kiköltöztetés az egyik legjelentősebb. 1953. június 7-én hunyt el a városban. Halála
után az „új megyeszékhely” plébánosi székébe már békepap került. Schematizmus Rozsnyó,
1943; Schematizmus Vác, 2020; Veszelovszki, 2011; Vilezsál György atya (1925–2013) személyes visszaemlékezése, 2012
19 Strichirs Károly (1919–1996) érseki tanácsos, esperes atya. Ózdon született 1919. október 30-án, de Salgótarjánban nőtt fel a Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt-hez tartozó városrészen. Rozsnyón szentelték pappá 1944. március 4-én. Zagyvapálfalván és Karancskesziben szolgált segédlelkészként 1944-ben, majd Kazáron volt hitoktató 1945-ben. A salgótarjáni
Főplébánián 1947–1951 között teljesített szolgálatot. Majd 1951–1953 között Bódvaszilason,
1953–1955 között Cereden, 1955–1957 között Tornaszentandráson, 1957–1959 között ismét
Bódvaszilason, 1959-től 1994-ig a salgótarjáni (korábban ferences) Szent József Plébánián volt
plébános. 1994. augusztus 1-i nyugdíjba vonulása után a nyíregyházi papi otthonban élt 1996.
június 15-én bekövetkezett haláláig. Nyíregyházán nyugszik. Schematizmus, 1975
20 Ponyi Artúr (1924–2004) kanonok, esperes, plébános atya. Karancskesziben született
1924. július 2-án, Egerben szentelték pappá 1948. június 20-án. Mátranovákon (1948. szept.
1-ig), majd Kisterenyén (1949. szept. 1-ig) kezdte a papi pályáját segédlelkészként, ezt követően
a salgótarjáni Főplébánián volt káplán (1949–1951), később a Szent József Plébánián szolgált
(1951–1953). 1953-tól 1980-ig Kazáron, 1980-tól nyugdíjazásáig, 1998-ig Zagyvapálfalván
volt plébános. Ezt követően nyugállományba vonult és Kazáron élt 2004. szeptember 4-én bekövetkezett haláláig. Karancskesziben nyugszik. Schematizmus, 1975; Veszelovszki, 2010, Vilezsál György atya (1925–2013) személyes visszaemlékezése, 2012
21 Baranyay/Baranyai Jenő (1925–1977) püspöki tanácsos atya. 1925. január 14-én született Baglyasalján (ma Salgótarján része), 1948. június 20-án szentelték pappá Egerben. A
salgótarjáni Főplébániára került segédlelkésznek (káplánnak), majd Mátraszelén (1953–1957)
és Zabaron (1957–1964) szolgált, 1964–1977 között Litkén volt plébános. Itt hunyt el 1977.
október 3-án. 1961-től helyettes esperes, 1971-től püspöki tanácsos volt. Schematizmus, 1975
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pillanatokban mindkét plébánia telefonját a postán kikapcsolták egész napra. Pártvonalon
pedig alaposan beszervezték a tömegek tájékoztatását. A déli és délutáni órákban minden
gyárban, üzemben, kórházban, városházán, stb. röpgyűléseket tartottak a kitelepítés
ügyében. Mindenütt azt hirdették, hogy a papok egymással megegyeztek és önként költöztek
össze. Az úgynevezett »népnevelőknek« megmagyarázták, hogy a megegyezést bele kell
vinni a köztudatba, de ugyanakkor vigyázzanak, hogy előnyös színben ne tüntessék fel a
papokat. Az események híre még a déli órákban futótűzként terjedt el az egész városban,
mondvacsinált
propagandájukat
senki sem hitte el. Miután éppen az
államvédelmi rendőrség számára
történt az igénybevétel, mindenki
világosan látta, hogy a hatalom ismert
erőszakosságának már régebben
emlegetett megvalósulásáról van
szó.” 22
Kiránduló fiatalok a salgótarjáni ferences atyával,
A város közössége nem hitte
Richter Péterrel. Őt 1950-ben Hatvanból hurcolták
el, megjárta az ÁVH Andrássy úti börtönét, a váci el a kommunisták által elhintett
börtönt és a recski internálótábort is. 1956-ban emig- szóbeszédet, hogy a papok önként
rált, további sorsa ismeretlen
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Másnap, május 14-én vasárnap „a zaklatott város zaklatott lelkei” a szentmisén
kerestek megnyugvást. Így ír a ferences háztörténet erről: „Május 14., vasárnap: Egész
napos szentségimádás. A hívek igen szép számban látogatták az oltáriszentségi Krisztust.
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Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. A Salgótarjáni Ferences Rendház Historia Domusa, II. kötet (1932–1950)
23 A ferences (északi) plébániát, vagyis a Szent József templomot kell érteni alatta.
24 Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. A Salgótarjáni Ferences Rendház Historia Domusa, II. kötet (1932–1950)
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költöztek össze, hiszen tudták, hogy az
államvédelem foglalta le a plébániát. Éppen ezért is vezetett sokak útja az esti májusi
litániára, amiről így írnak a feljegyzésben: „A déli plébániatemplomban a szokásos májusesti
litániára olyan tömeg jött össze, mint az éjféli misére vagy szilveszter estére. Anélkül, hogy
egy szó is történt volna az eseményekről, az egész litánia alatt az egész tömeg hangosan
zokogott. Nálunk 23 is majdnem kétszerese volt a szokásos májusi litániára járóknak. A hívek
könnyes szemmel lesik az arcunkat, hogy hogyan is fogadjuk az eseményeket. A jóságos
Isten legyen velünk a továbbiakban!” 24
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Az egész városban, még pártberkekben is nagy a felháborodás a tegnapi események miatt.
Templomokban, templom körül és az utcákon detektívek figyelik az embereket – ki mer egy
hangot ejteni a brutális eljárás miatt.” 25
A főplébánia épületéből történő kilakoltatást, az összeköltöztetést látta a ferences
zárdába 1950. május 27-én érkező Tost Barnabás 26 apostoli kormányzó, a csonka
Rozsnyói Egyházmegye magyarországi főpásztora, aki bérmálást tartott a templomban,
és vizitációt is végzett a városban és a város környékén. Mint azt a háztörténet is
megjegyzi: „A kormányzó úr kedves
szavakkal köszönte meg, hogy
papjait befogadtuk a rendházba.” 27

um

A
szerzetesrendek
elleni
28
Révai
támadást és jeladást
Józsefnek a Szabad Népben 1950.
június 6-án megjelent írása tette
meg, amelyben az MDP Központi
A salgótarjáni ferences templom az 1940-es
Vezetőségének ülésén (május
években.
31 – június 1.) elmondott beszédét
idézték: „A klerikális reakció tömegagitációjának legfontosabb szervezetei a különféle
férfi és női szerzetesrendek. Magyarországon 23 férfi szerzetesrend van 2 582 taggal és 40
apácarend 8 956 taggal, összesen tehát 63 rend 11 538 taggal. Ezek a szerzetesrendek a
régi rendszerben hatalmas földbirtokkal rendelkeztek, a feudális nagybirtokos osztályhoz
tartoztak. Földbirtokaikat a népi demokrácia a dolgozó parasztság között osztotta fel, de a
rendházaikat, zárdáikat, kolostoraikat meghagyta. Felmerül a kérdés: fenntartható-e ez a
25

Uo.
Tost Barnabás (1876–1951) kanonok, 1948. augusztus 12-től a kassai egyházmegye
magyarországi részének káptalani helynöke, a rozsnyói egyházmegye magyarországi részének
apostoli kormányzója. Hejcén élt a püspöki nyaralóban, innen irányította az egyházmegyei
ügyek intézését, itt hozta létre a szemináriumot 1948-ban, ami 1950-től – a káptalani helynöki és az apostoli kormányzói székben utódja, Brezanóczy Pál (1912–1972) későbbi egri érsek
közreműködésével – Egerben működött tovább. Diós, 2000; Kuklay Antal atya személyes vis�szaemlékezése, 2020.
27 Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár. A Salgótarjáni Ferences Rendház Historia Domusa, II. kötet (1932–1950)
28 Vö.: Besenyi, 2002
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helyzet a népi demokráciában.” 29
Az 1950. június 1-jén kelt MDP-határozat megadta a választ a kérdésre: „a
szerzetesrendek feleslegessé váltak, és ők képezik a klerikális reakció agitátor apparátusát”. 30
Elkezdődött tehát a legvégső harc, az állam és az Egyház közötti több éves, egyre
mélyülő konfliktus záró állomása.
A ferences háztörténet utolsó bejegyzése 1950. június 6-ról való, ami megemlékezik a
már említett Révai-féle cikkről, a szerzetesrendek ellen irányuló támadásról. A bejegyzés,
és egyben a ferencesek Historia Domusa a tanulmány címéül is választott mondattal
fejeződik be: „Jóságos Istenünk álljon mellettünk az egyre fokozódó kemény harcban!”. 31
Hogy Salgótarjánban mi történt azon az éjszakán a ferences rendházban, azt Buczkó
Atanáz, az utolsó salgótarjáni ferences atya idézte fel, akit többen is felkerestünk az
esztergomi rendházban a 60. évforduló kapcsán, tíz évvel ezelőtt. Még megélhette,
hogy a szomorú eseményt emléktáblával örökítettük meg, és örömmel hallotta, hogy
ittlétüket és munkásságukat, emléküket ennyi év távlatából is megemlegette a város
hívő közössége.
Így emlékezett: „Nem tudtuk, mi lesz velünk. Egyesek szerint a Szovjetunióba akartak
vinni. 1950. augusztus 1-jén éjjel fél egykor leponyvázott teherautóval megjelentek az
ávósok géppisztolyokkal felfegyverkezve. Az épületet körülvették, hogy senki ne zavarja
őket. Az egyik ávós bejött és bejelentette, hogy itt kell hagynunk a zárdát. Megnézte a
csomagomat, felturkálta, hogy nincs-e benne pisztoly vagy aranykehely. Nem volt, de talált
benne egy Szentírást. Inkább egy orosz szótárt vinne magával, annak nagyobb hasznát
venné, mondta.” 32
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Szabad Nép, 1950. június 6., p. 3.
Borsodi, 2000, p. 184.
Borsodi, 2000, p. 184.
Buczkó Atanáz atya személyes visszaemlékezése, 2010.
Zupkó Gábor visszaemlékezése szerint helyesen: Fütő György.
Vö.: Besenyi, 2002
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Fontos adalékkal szolgál az egykori ministránsfiú a ferences közösség internálásáról,
hiszen a források (úgy a szóbeliek, mint a csekély fennmaradt írásbeliek is) csak négy
szerzetes: P. Kóczián Attila, P. Buczkó Atanáz, P. Fűtő Gergely 33, Fr. Tarjányi Berard
elhurcolását jegyzik, 34 és kimarad belőle a házfőnök atya és több más ferences neve is.
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Egy 1949-es jegyzék 35 szerint a salgótarjáni ferences rendházban 1949. július 17én az alábbi szerzetesek szolgáltak: Tátrai Gyula házfőnök, Zuber Zefirin, Krupa Rókus,
Buczkó Atanáz, Kóczán Attila szerzetespapok; valamint a testvérek: Tarjányi Berárd,
Fütő György, Varga Karmel. A korábban idézett forrás nem pontos, abban ugyanis
Salgótarjánból négy szerzetes internálását jegyzik. A visszaemlékezés szerint biztosan
volt még egy szerzetes, akit szintén internáltak: Zuber Zefirin. Kérdés, hogy mi történt
P. Krupa Rókus, Fr. Varga Kármel, és a házfőnök, Tátrai Gyula atyával. Egyikük nevét sem
említi a jászberényi internálótáborról szóló tanulmány. 36 Nincs adatom az első két
ferences elhurcolásáról, de Tátrai Gyula atya esetéről igen.
A házfőnök atyát nem internálták a szerzetesközösséggel, hanem elszakították tőlük.
A ferencesek ministránsa, az akkor 16 éves diák később hiteles forrásból, magától az
atyától hallotta az eseményt, akivel jó kapcsolatot ápolt az elhurcolás után is. Így idézte
fel: „Tátrai Gyula atyát nem vitték el, ő átkerült egyházmegyés papi keretbe. Erről az ávósok
tájékoztatták. Korábban senki sem informálta a határozatról. Ennek ellenére ragaszkodott
ahhoz, hogy a testvérekkel és atyákkal együtt akar maradni. Nem engedték. Gyula atya akkor
úgy döntött, hogy Budapestre megy a rendfőnökséghez. A Salgótarjánból éjfélkor induló
vonathoz nagyon sietett. Útközben az ávósok autóval utolérték és mondták, hogy szálljon
be. Beszállt, és azt gondolta, hogy valahová elviszik kihallgatásra, vagy internálják, de az
ávósok a vasútállomásnál megálltak és Gyula atya kiszállhatott. Tréfásan azt mondták:
Megijedt? De legalább elérheti a vonatot. Elérte.” 37
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35 Zupkó Gábor személyes visszaemlékezése, 2020, a „Tabula Capituli Provinciális”
1949-es összeállítása nyomán.
36 Besenyi, 2002
37 Uő.
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Mint azt a közlésből megtudtam, Tátrai Gyula atya 1950 szeptemberében az
esztergomi ferences gimnázium gazdasági ügyeivel foglalkozott, a rend hittudományi
főiskoláján tanított teológiai tanárként, és a gimnázium sportpályájánál egy kisebb
területen kertészkedett. Később is lelkipásztori szolgálatban, plébánosként (Kapisztrán
Szent János Templomigazgatóság, Budapest, Tövis utca) tevékenykedett. A világi
elhelyezkedés igaz a többi elhurcolt társ esetében is, például Buczkó Atanáz vagy Krupa
Rókus atyánál is.

Szent Margit Gimnázium

Az eddigiekben egy kisebb létszámú, vidéken működő férfi szerzetesrend
megpróbáltatásait és elhurcolását mutattam be. A továbbiakban egy Budapesten
működő női szerzetesrend, a korábban iskolát is működtető Isteni Megváltóról Nevezett
Nővérek sorsáról olvashatnak.

Pillanatkép a Szent Margit Intézet mindennapjaiból: a nővérek és a tanítványok közös csoportképe

um

Iskolájuk, az 1920 óta (a Villányi úti épületben 1932 óta) működő Szent Margit Intézet
is nehéz időszak elé nézett, hiszen az államosítás utáni rövid, de nehéz és problematikus
időszak után működésüket tovább nehezítették, ellehetetlenítették. Egy volt növendék
így emlékezett erre: „Az új vezető megérkezéséig az intézet tanárát, dr. Knoll Istvánt bízták
meg az irányítással. A nővérek még az épületben maradhattak, de az itt tovább működő
Állami Szent Margit Gimnáziumban nem vállalhattak tanítást, de volt még hitoktatás. A III.
emeleti folyosón volt a kollégium és a nővérek lakása, ez folyosói szekrényekkel keresztben volt
elzárva. (A leányok a nehéz szekrények eltolásával titokban találkozhattak a nővérekkel.)” 38
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Szent Margit Gimnázium könyvtára. Szálka Irma visszaemlékezése (kézirat), 1989
Vö. Beke i.m.
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Az, hogy a növendékeket elzárták az apácáktól, a fizikai elkülönítést, a nővérek
számára pedig az újabb megpróbáltatást jelentette. A diákok ragaszkodását és a nővérek
értékes közösségi és szervezőmunkáját jól mutatja, hogy továbbra is beszélgettek velük,
tartották a kapcsolatot. Ők ugyan a tanítástól, mint hivatásuk egy fontos részétől, az
iskolák államosítása és a püspöki kari útmutatás nyomán 39 elestek, de mintegy félszáz
fős szerzetesközösségük, azaz rendházuk továbbra is működött az intézményben.
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Erről a megpróbáltatásról így folytatja a visszaemlékezést a diák: „A nővérek a
kápolnának csak az oratórium részét használhatták (mai magyar szertár), a klauzura rács
zárva volt és a diákok nem érintkezhettek a nővérekkel. A diákkápolna egy darabig még
működhetett, de 1950-ben az érettségizők már nem tudtak bemenni a kápolnába.” 40
Mint a fentiekből is kiderül, az iskolaigazgatókat elmozdították állásukból, és ez
nem csak budapesti jelenség volt, és nem is csak az átvett, korábbi egyházi iskolákra
vonatkozott. Az új igazgató 1949 januárjában érkezett meg, az átmeneti időszakra
megbízott igazgató tragikus módon történő eltávolítása után.
Dr. Szálka Irma így emlékezett vissza: „1948. december 26-án, karácsonykor tartóztatták
le a Mindszenty József bíborost. 1949 januárjában tragikus fordulat következett be a
Margit Intézet életében. Összehívták a tantestületet, és személyenként hangosan kellett
nyilatkozniuk, hogy mint vélekednek a bíboros felől: bűnös-e vagy nem? A feltett kérdésre
Knoll István igazgató úr és hat tanár társa válaszolta, hogy a bíboros bűntelen. Knoll igazgató
úr néhány mondatban még méltatta is a bíboros-hercegprímást, mire kivezették az iskolából,
s többet nem térhetett vissza. A hatból két tanárnak megkegyelmeztek, ők maradhattak „a
megjavulás reményében”, a négy másik kollégát elhelyezték. Az új igazgató dr. Újváry Pál,
(magyar-francia szakos, volt Eötvös-kollégista) lett. A diákokat is megkérdezték ugyanerről,
de ők nagyrészt összetépték az ívet, volt osztály, ahol letépték a plakátot, és amikor keresték
rajtuk, akkor félelmükben megették, hogy meg ne találják náluk, mert akkor eltávolították
volna őket az iskolából. Levették a falakról a keresztet.” 41
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Fontos kitérnünk egy olyan eseményre a rendház életéből, ami demonstrálja a fenti
gondolatmenet igazságát. A Szent Margit Intézet korábbi igazgatója, Szabó Mária
Erika nővér elhunyt. Az iskola diákjai részt vettek a temetésen, ráadásul a régi margitos
egyenruhában, ami néma tüntetés is volt az iskolák korábbi államosítása és a fokozódó
egyházellenességgel szemben. Dr. Szálka Irma így emlékezett erre: „1949. november 16án meghalt Szabó Maria Erika anya, a volt igazgatónővér, akinek a temetésére kiszöktek
a diákok. A régi egyenruhában mentek ki a temetésre, ahol sorokba rendeződtek, s mint
egykori diákok vonultak a gyászkocsi mellett és után.” 42 Az 1950-es évben a diákok és a
rendházban élő apácák is érezték a közelgő feloszlatást, amit csak megerősített a már
korábban idézett Révai-féle cikk. Az akkori „margitos légkörről” az egykori tanulók is
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beszámolnak : „A szerzetesek közt hírek terjedtek el, hogy a rendek szétszóratása a küszöbön
áll. Még senki sem tudta, miként fog ez megtörténni s így a szorongó várakozás és közel
másfél évig [az 1948 őszétől 1950 nyaráig terjedő időszak – VB] elnyújtott bizonytalanság
megviselte az embereket.”43
Az egykori margitos diák emlékezésében így ír: „megvárva az iskolaév befejezését,
a vörös csillag megállt az égen, a Margit Intézet felett, hogy rőt sugarával felperzseljen
mindent”.44 Jól vázolja a vallásos társadalom általános véleményét ez a gondolatsor. Ők
végig támogatásukról biztosították a szerzeteseket45.
A nővéreket 1950. június 18-án éjjel elhurcolták az intézetből. Mint ahogyan a
korabeli szemtanúk leírják: „Már napokkal előbb látni vélték a nővérek a Villányi úton a
ponyvákkal letakart teherautókat. Más rendházakból már vittek el szerzeteseket. A tény
biztos volt, de a nap még bizonytalan. Napokkal előbb a kápolnából az Oltáriszentséget
átvitték a plébániára. Két cibórium maradt csak ott.” 46
Tehát hallották az elhurcolás hírét korábban is, összecsomagolva várták az internálást.
Így beszélték el az akkor élő nővérek az elhurcolás estéjét: „Mindenki összecsomagolta
a legszükségesebb holmiját, iratait, civil ruház és fehérneműt. A portásnővért Margit nővér
utasította, hogy vész esetén a megbeszélt riadócsengetést adja le, melyet az egész házban
lehet majd hallani. Délután a nővérek elmentek a Jézus Szíve templomba és körmeneten
vettek részt. Este a fél 7 órai vacsora után a recreatioban teljesen nyugodt volt a hangulat,
mintha reménykedtek volna, hogy amit várnak, nem történik meg. Pedig egy kívülálló
valaki, jóakaró, figyelmeztette őket, ez az éjszaka lesz az. De mindenki lefeküdt és aludt,
mikor kevéssel éjfél után belehasított az éjszakába a portásnővér tá-tá-tá-tá riadója.” 47.
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Szálka, 1990, p. 201.
Uo.
Ez mind a Szent Margit Intézetben, mind a Szent József Plébánián megtörtént, utóbbi
helyen – a háztörténet feljegyzései szerint – 1950. január 1-én, amikor küldöttség érkezett a
rendházba, hogy támogatásukról biztosítsák a ferences atyákat.
46 Szálka, 1990, p. 201-202.
47 Uo.
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A riadóra itt is éjfélkor került tehát sor, mint a már ismertetett vidéki rendház esetében.
A visszaemlékezésben így szerepelnek a további események: „A főnöknő Margit nővér
azonnal a portán volt, de az ajtót nem engedte kinyitni, mondván: »Ide nem jöhetne be
éjnek idején, sem máskor, itt clausura van. Maguk fegyverrel jönnek védtelen apácák ellen?«;
»Nekünk parancsunk van!« és az ajtót betörték. Akkorra már az egész épületet is körülvették a
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rendőrök. Felrohantak a harmadik emeletre, onnan a mansardra, mindenhova dörömbölve
benyitottak és kiadták a parancsot: »Tíz perc alatt legyenek lenn a portán valamennyien,
csak egész kis csomagot hozhatnak magukkal!«” 48
Nehéz összehasonlítani egy kisebb férfi ferences szerzetesközösség elhurcolását egy
majdnem ötven fős női szerzetesközösség internálásával, azonban vannak szembetűnő
hasonlóságok és különbségek a két deportálás között.
A nővérek látták az előkészületeket és tudtak az elhurcolásról, olyan értelemben
is, hogy a szakrális tárgyakat, személyes értékeket, kápolnai berendezéseket is
megmenthették. A salgótarjániakra is éjjel törtek rá, csakúgy, mint a nővérekre, de ők
akkor csomagoltak össze, az ÁVH-sok előtt, így számos ilyen jellegű érték maradt utánuk,
például személyes tárgyak 49 is (a jegyzőkönyvi feljegyzés szavaival élve: barátcsuha,
barátöv, feszület). Elbeszélőink felidézik: a budapestieknek 10 percük maradt az
összepakolásra50 , míg a vidékieknek 30 percet adtak.
Közös vonás, hogy mindkét elhurcolás éjfél után nem sokkal történt, és az
Államvédelmi Hatóság emberei végezték. Míg azonban a Szent Margit Intézetet az
ÁVH-s emberek vették teljesen körül, addig a salgótarjáni ferences kolostornál vérebeket
is vittek magukkal az ÁVH-sok (pedig ez kevesebb szerzetest érintett).51
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Mikor mindenki együtt volt, a legnagyobb csendben kivitték őket az utcára, és a ponyvás
teherautókra hajtották fel őket, ahol lócákra ültek, az autó végében két fegyveres őr
vigyázott. Nem szólhattak egymáshoz.52
48 Uo.
49 Galcsik, 1999, p. 190.
50 Szálka, 1990, p. 202.
51 Buczkó Atanáz atya személyes visszaemlékezése, 2010
52 Dr. Szálka Irma itt idézi egy későbbi megemlékezés gondolatát: „»Mint a vágóállato-
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A nővérek elhurcolását így idézték meg az egykori növendék kérdésére az akkor még
élő szerzetesnővérek: „A nővérek ezen az éjszakán 45–50-en lehettek, fiatalok, idősebbek,
vegyesen az épületben. A hallban lent négyes sorokba állították fel őket. Mindenki rendi
ruháját vette fel. Beszélni nem volt szabad. […] Ekkor az egyik ávós megkérdezte harsányan:
»Ki tud maguk közül írni?« A kérdés oly döbbenetes volt, hogy szinte szólni sem tudtak,
de mégis feleltek rá engedelmesen, igen. Akkor aláírattak egy ívet, melyben a létszámot
rögzítették. Két nővérnek még odafent volt lélekjelenléte, és a kápolnából magukhoz vették
a két cibóriumot. Az épület mint ostromlott vár körül volt zárva, az alagsori kijáratoknál is
mindenütt fegyveres őrök álltak.
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A teherautók elindultak, alig éjfél után. Nem tudták és nem is láthatták, hova, merre viszik
őket? Talán arra gondoltak, hogy a határon túlra, keletre. Félelmük így biztos nagyobb volt.
De ki lát az emberi szívekbe? Ők tűrték azt, amit rájuk mért a sors.” 53 Az internálás helyszíne
is más: a nővéreket Mezőkövesdre szállították, a ferences atyákat pedig Jászberénybe.
Fontos azt is kiemelni, hogy a nővéreket itt magukra hagyták (elengedték), míg a
ferences szerzetesek csak szeptemberben mehettek el, addig fogva tartották őket az
internálótáborban.
„Az internálótábor rendőri őrizet alatt állt, Buczkó Atanáz visszaemlékezése szerint
mintegy 8–10 rendőr tartózkodott a kerítésen belül. A helyben lakó szerzetesek kijárhattak
a városba, míg a többiek, az idehozottak nem. Július 4-e után szinte minden éjjel éjfél körül
megszólalt a convent csengő, és le kellett menni az ebédlőbe létszámellenőrzésre.[…] A
rendőrség sokszor zaklatta és fenyegette őket, egyéni kihallgatások is voltak. Ezeken a
rendszer dicséretére és arra akarták rávenni őket, hogy lépjenek ki a rendből. Szabadulást, a
tábor elhagyását, sőt elhelyezkedési segítséget is kilátásba helyeztek részükre.” 54
A szabadulásig eltelt egy hónap azonban szenvedésekkel teli volt. Erről így írnak
Buczkó Atanáz atya visszaemlékezései alapján: „Látogatókat fogadhattak, az ide érkezőket
terrorizálták a rendőrök. Várakoztatták őket, csak korlátozott ideig beszélhettek, a rendőrök
a hozott csomagokat is átvizsgálták. Akadtak, akiknek sikerült kijátszani a procedúrát.
Előfordult, hogy valaki a gyóntató folyosón találkozott a látogatójával, és olyan olyan is
akadt (Athanáz atya), aki fél kezét feltartva úszta át a Zagyvát, és a túloldalon találkozott a
látogatójával. Ő így még levelet is ki tudott juttatni.” 55
Fontos megnéznünk, hogy mi következett ezután, hiszen a tábor felszabadítását
állami és egyházi tárgyalások előzték meg.
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kat vitték el őket«, mondotta 1990-ben dr. Kerekes Károly zirci apát egyik beszédében, mikor
saját rendtársai elhurcolásáról szólt a Ciszterci gimnázium dísztermében.” Szálka, 1990, p.
203.
53 Uo.
54 Besenyi, 2002
55 Uo.
56 Vö.: Fejérdy, 2020
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A szerzetesek deportálása ellen már 1950. június 20-án tiltakozott Grősz József
kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke, aki levelet írt Darvas József vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez. Ugyan június 28-án tárgyalásra ültek le az állam és az Egyház képviselői,
de érdemi megegyezés nem született. 56 Ugyanígy eredménytelen volt a második, július
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5-ei, és az augusztusig tartó hat másik tárgyalás is.57
A püspöki kar 1950. augusztus 30-án aláírta a megállapodást, amelyet maga
Czapik Gyula, az akkori egri érsek nevezett diktátumnak58. A megállapodás szerint „a
Magyar Népköztársaság kormánya az – alkotmányban is rögzített – vallásszabadságnak
és az egyház lelkipásztori működésének biztosítását vállalta, visszaadott nyolc korábban
államosított egyházi középiskolát59 és engedélyezte, hogy ezekben a tanítás ellátásához
szükséges »megfelelő számú60 férfi és női tanítórend működjék.«” 61
Az Elnöki Tanács 1950. évi 34. számú, szeptember 7-én kihirdetett rendelete
értelmében a jászberényi internálótábor szeptember 8-án szabadult fel.62 Az állam
feltételei között szerepelt a rendház63 három hónapon belüli elhagyása civil ruhában,
munkavállalás (ami lehetett egyházi szolgálat is), a rendőri bejelentőlap kitöltése, a
rokonokhoz vagy a családtagokhoz történő távozás. Nem mehettek a déli és a nyugati
határsávba, valamint az egykori rendházba sem.64

Összefoglalás
Az aláírt megállapodással rendezték a szerzetesrendek és a hazánkban működő
szerzetesek helyzetét, jövőbeli sorsát, az utánuk maradt ingatlanok kérdését. A rendelet
1989-ig érvényben maradt, így meghatározta a XX. század második felének magyar
egyháztörténetét is.
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A megállapodás a Szent Margit Intézetet működtető Isteni Megváltóról Nevezett
Nővérek rendjét és korábbi iskoláját nem érintette, ők nem működhettek tovább. A
szerzetesnővérek közül többen civil munkát vállaltak vagy emigráltak. Az újrakezdésre
57 Uő.
58 Idézi Uő.
59 Négy szerzetesrend működtethette ezeket: a piaristák, a bencések, a ferencesek
kapisztránus provinciája, valamint a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek.
60 A feloszlatás 2300 szerzetest és 8800 szerzetesnőt érintett, a megállapodás értelmében
kb. 60 szerzetes és ugyanennyi szerzetesnő térhetett vissza az iskolák által a rendekbe. Vö.:
Fejérdy i.m.
61 Uő.
62 Besenyi, 2002
63 Itt a jászberényi ferences rendház területén működő internálótábort kell értenünk
alatta.
64 Besenyi, 2002
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csak 1989 után kerülhetett sor.
A ferencesek egyik rendtartománya korlátozottan működhetett. Ezért érkezhetett
1950 őszén Kamarás Mihály ferences atya (1918–2013) a salgótarjáni korábbi ferences
plébániára65, és ezért alakulhatott Tátrai Gyula atya rendi működése is úgy, ahogyan azt
korábban felvázoltuk.
Az épületek sorsát tekintve, a korábbi Szent Margit Intézet esetében elmondhatjuk:
továbbra is iskolaként funkcionált, és hosszú ideig Buda híres iskolája, a Kaffka
Margit Gimnázium működött az épületben (ez később jogutód nélkül megszűnt). A
rendszerváltás utáni évtizedben a rend visszakapta az épületet, ma már ismét a Szent
Margit Gimnázium működik az épületben. A nővérek rendháza nem költözött vissza, a
kápolnát, amit klubhelyiségként használtak korábban, az eltávolított toronykeresztet és
a levert főhomlokzati feliratot visszaállították.
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Kamarás Mihály atya (1918–2013) visszaemlékezése, 2011.
Galcsik, 1999, p. 199.
Uo.
Cs. Sebestyén, 2002
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Mint írtuk: a főplébániai papságot és a szerzeteseket egy épületbe költöztették, a
ferences plébániáról látták el a két plébániai terület egyházi feladatait, a ferencesek
elhurcolása után pedig innen jártak misézni a főplébánia-templomba és a filiákba
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A salgótarjáni épületek közül a ferences plébánián az augusztus 1-jei leltárkor
keletkezett jegyzőkönyv tanúsága szerint mindösszesen három, a papság által lakott
helyiséget (két emeleti és egy földszintes szobát) és néhány más teret (mosdók,
teraszkijárat, kápolna előtti tér, sekrestyelejárat, kultúrterem, kisegítő sekrestye,
plébániai iroda, konyhai kamra, utcai oldal- és főbejárat) hagytak meg az oda deportált
főplébániai papoknak66. A többi helyiséget „zsineggel és spanyolviasszal átkötve, kulccsal
bezárva a város pecsétjével67” lezárták. Az épületet 1950. szeptember 20-án a Megyei
Tanács Munkaerőgazdálkodási Osztálya kapta meg azzal az utasítással, hogy iskolának
használják 68. Az ekkor még a plébániának meghagyott területekből később továbbiakat
vettek el (pl.: a kultúrtermet, amit tornateremnek használtak később), ezeket betonfallal
választották le. Ugyanígy kettéválasztották az egykori kolostor udvarát is egy fallal, a
kolostor nagy kertjének állami tulajdonú északi részén később munkásőrségi épületet
építettek. 1990 után visszakapta az Egyház a rendház épületét, ma pedig az egész mint
plébánia és közösségi tér szolgál. A ferences szerzetesek nem telepedtek vissza a városba.
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az atyák.69 A városi főutcán lévő plébániaépület egy ideig kiürítve állt, az eredetileg
meghirdetett ÁVH-s katonák a korabeli szemtanúk visszaemlékezése és a városi
feljegyzések szerint nem érkeztek meg. A visszaemlékezések szerint már 1950 őszén
lánykollégium működött az épületben70, de a források szerint csak 1952 januárjában
történt meg, hogy „az Állami Május 1. Leánykollégiumot a nagylaktanyából 71 a volt déli
plébániai lakásba, a papokat pedig egy államosított 72 házba költöztették a Lovász [József]
utca 12. sz. alá”.73 A korábbi, régi plébániaépületet 1968-ban bontották le74.
A szerzetesrendek felszámolásának első lépései, az internálások 1950 augusztusáig
megtörténtek75, csak az állami megegyezés révén megmaradt szerzetesrendek
működhettek tovább az országban, ez volt a felszámolás második, befejező lépése
az államhatalom részéről. Az egyházellenes támadások azonban nem értek véget, az
ekkor meginduló papi békemozgalomnak nem sikerült tompítania az 1950-es évek
egyházellenességét, folytatódtak az egyes személyek (például Grősz József kalocsai
érsek, Endrédy Vendel zirci apát) ellen, a békemozgalomba belépni nem kívánó helyi
papság 76 és a vallásos hívek (tisztségviselők, értelmiségiek, munkások) ellen, különböző
intenzitással 1956-ig, majd a forradalom és szabadságharc után ugyanúgy.

Bibliográfia:
Beke, 2015: Beke Margit: A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története
és jegyzőkönyvei 1945–1948 között. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet : Budapest, 2015.
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Galcsik, 1999, p. 179.
Zupkó Gábor személyes visszaemlékezése, 2020
A mai kórház területén található épület.
A Klubecz Pál gyógyszerésztől elkobzott lakóépület, ami ma is a Főplébánia épülete, a
Meredek út és a Damjanich út sarkán.
73 Cs. Sebestyén, 2002
74 Bár látszólag ellentmondásnak tűnik a két forrás, véleményem szerint a kollégium
elkezdhette működését a plébániaépületben már 1950 őszén, akár kisebb létszámmal, tagintézményként, a papság pedig csak később költözhetett be a korábbi lakóépületből lett plébániaépületbe.
75 Vö.: Borsodi, 2000
76 Vö.: Kuchta András zagyvapálfalvai plébános atya története, Veszelovszki, 2011, p.
79–83.
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Galcsik, 1996: Galcsik Zsolt: A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950).
Dokumentumgyűjtemény. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség :
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Kálmán, 2015: Kálmán Peregrin: Intézményes üldözöttmenekítés 1944–1945-ben a
Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban. In: Sapientiana. Sapientia
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Fejérdy, 2020: dr. Fejérdy András: „Itt a döntés egyoldalúan történik” – az 1950es megállapodás és a szerzetesrendek működési engedélyének megvonása.
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• Egri Főegyházmegyei Levéltár. Az Egri Főegyházmegye Schematismusa az 1975.
szentévben.
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Levéltári források:

Sz

Gondolatok

Szabad Nép, 1950. június 6.
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A Szent Margit Gimnázium új tornacsarnokának általános jellemzői

Megbízó:
- Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja – Magyar Tartomány
Farkas M. Ágnes n. tartományfőnöknő
- Szent Margit Gimnázium
Vízhányó Zsolt Sch.P. igazgató
Tervezők: Építész Stúdió
Félix Zsolt DLA
Fialovszky Tamás
Gulyás Bálint
Kenéz Gergely
Tájépítész tervező:
Takács Dániel Phd
Kivitelezők:
Laterex Építő Zrt.
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A Szent Margit Gimnázium idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Régi álmunk,
hogy a tanulóifjúság oktatása és nevelése mellett a kornak megfelelő sportolási
lehetőségeket is biztosítani tudjuk. Ehhez szükséges egy nagy méretű tornaterem, ahol
a testnevelésórák ellátottsága a lehető legjobb. Ahol adottak a legmagasabb színvonalú
tárgyi és infrastrukturális feltételek, és ahol diákjaink a lehető legjobban ki tudják
bontakoztatni tehetségüket saját maguk, jövőbeli családjuk és hazánk javára. Mivel a
bővítés a jelenlegi gimnázium épületének keretein belül nem volt lehetséges, ezért egy
különálló épület tervezése mellett döntöttünk.
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További célunk, hogy közös ünnepi rendezvényeinken az iskola teljes létszámmal jelen
legyen. Ezt is biztosítani tudja az új sportcsarnok.
A sportcsarnok épületének koncepcióját elsősorban a telken való elhelyezkedése
határozta meg. A Gellért-hegybe beépíthető telekrész a gimnázium mögött elegendő
helyet biztosított a tervezett épület befogadásához, valamint a terület tereplejtését
kihasználva lejtőssége miatt a tömeg elhelyezését a terepbe süllyesztve, földbe integrálva
lehetett jól megoldani. Az iskola mögötti terep szintjét alapul véve az építményt a
domboldalba rejtettük, a nagy tömeget elástuk a zöldben. A sportcsarnok hátsó része
már teljesen a föld alá kerül, az oldalsó homlokzatok egyre inkább bújnak ki a föld alól, a
déli homlokzat galériaszintje pedig már teljes egészében érzékelhető.
Funkció:
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kiszolgáló funkciók – öltözők, tanári szobák és raktárak – az udvar síkján a gimnáziumból
a legrövidebb úton érhetők el. A kiszolgálóterek tetején kialakított galérián keresztül
közelíthető meg a látogatói előcsarnok és a lelátó.
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A sportcsarnok mindennapi, sportolói megközelítésének és közönségforgalmának
szintbeni elválasztásával alakult ki a belső funkcionális rend. Az épület magját a
sportterem adja, mely egyaránt fogad kosár- és röplabdamérkőzéseket, illetve
párhuzamos tornatermi órákat osztott teremhasználattal. A teremmel szintben található
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Karakter, anyaghasználat:
Az épület tömege funkciójából adódóan egyszerű megjelenésű. Homlokzatát
erőteljesen meghatározzák a tetőn található szabadtéri pálya lezárását is biztosító

horganyzott pálcák, melyek a szürkére vakolt homlokzat előtt a talajig futva fogják össze
a monolitikus tömeget. A lelátó szintjének teljes magasságú homlokzati megnyitása
egyszerre világítja be a csarnokot és teremt vizuális kapcsolatot a gimnázium műemlék
épületével.
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A belső terek anyaghasználata egyszerű, funkcionális. A szerkezet nyers beton felületeit a
használat szintjén borítja technológiai faburkolat, a játéktér szintjét a padlóval egységbe
fogva.
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Birosz Erika Alfonza n. SDR
rendi igh.
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Az épület jelenleg szerkezetkész állapothoz közelít. Izgatottan várjuk, hogy a 100 éves
műemlék mellett megcsodálhassuk az új komplexumot, mely napjainkban ugyanúgy a
modernitást tükrözi, mint az 1930-as években megépült európai színvonalú leánynevelő
intézet. A régi és az új kontrasztja, harmóniája az, ami a tervezéskor leginkább
foglalkoztatott minket.
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Csarnok blog részletek
Válogatás az iskola honlapján található „Csarnok blog” bejegyzéseiből
https://www.szentmargitgimnazium.hu/blog
2018. március 29.
Az előkészítés fázisa
Hol is tartunk eddig?
Van már tervezőnk – Építész Stúdió – www.epstudio.hu
Van már ügyvédi irodánk – Fekete Ügyvédi iroda – http://www.feketeugyvediiroda.hu
Van már projektmenedzserünk – Viador Atrium Group – viadoratrium.hu
Közbeszerzési cégünk – VMC Consulting Kft. – vmcconsulting.hu
2019. május 27.
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Május 20-án délután a fenntartó képviselője, a Tartományfőnök nővér és a Laterex Építő
Zrt képviselői aláírták a sportcsarnok kivitelezésének szerződését.
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Megtörtént a szerződés

Szent Margit Gimnázium

2019. június 18.
Most már a régészek is megjelenhetnek
A szerződés megkötődött, bármikor felbukkanhat egy régész. Ha aranyat talál – azt mi
vesztettük el. Ha múmiát, akkor azt ne háborgassa :-).
2019. június 26.
Szt. Lukács 23. fej. 31: Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a
kiszáradt fának?
Mindent megígértünk, megváltást, visszatelepítés. Egy picit, ameddig az erkölcs engedi,
mi is zöldek vagyunk.
Egyébként Alfonza nővérhez az egyik fáról lekiabált az egyik mester, hogy az ő gyereke
is idejárt. Alfonza válasza: akkor ne tessék leesni.
2019. augusztus 7.
Elmélkedés egy farönkön
Azt mondják az erdészek,

hogy míg a fatolvajok derékmagasságban,

im

könnyű és gyors munkával hagyják ott az
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életéért küszködő gyökértörzsfát,
addig az ájtatos favágók
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nehezebb munkával a föld színe felett vágnak,
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hogy az a fa gyorsan átadhassa magát annak, amire teremtetett.

Innovációk

ná
zi

um

hogy a fatolvajok abban különböznek a tisztes
favágóktól,
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A fatolvaj csalóka reményt ad a fának.
Annak a csodálatos élni akarását használja ki
akarva-akaratlan.
És láss csodát, lehet, hogy újra nő.
De jó ezt látnunk.
Néha mi is azt érezhetjük, hogy valami derékba tört.
De hál’Isten nem az alapjaiban.
És újrasarjad az élet.
2019. augusztus 23.
Híresek lettünk – avagy egy rólunk szóló cikk margójára
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Ide építjük a csarnokot, merthogy itt vagyunk már száz éve, és bízunk abban, hogy
leszünk is.

en
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kevésbé poros lesz a környéken lakók és a diákok örömére. Szépül és zöldül Újbuda.
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Habár a tanulók nem szeretik sem a karókat, sem a fákat, mi mégis minden fát
visszaültetünk. A teteje ott lesz, addig tart, ahol eddig is pályák voltak. Csöndesebb,
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Hogy miért építkezünk? Hát, erről a 60-70 m2-en tornázó harminc fős diákcsoportokat
érdemes meginterjúvolni. De reméljük, jövőre már megszűnik a folyosón, lépcsőkön,
apró termekben folyó tesiórás futás, erőnléti edzés. Köszönjük az államnak és a fenntartó
rendnek is ezt a megismételhetetlen lehetőséget!
Hogy mekkora is lesz? Jajj, még kétszer ekkorát is igényelne a diákság, az órarend és a
21. századi testnevelés. Valójában a legkisebb méretű szabvány fér bele cipőhúzóval:
egy kosárlabdapálya.
2019. szeptember 11.
Mese Floridáról, erős idegzetűeknek
(Parabola a földmunkák közben kikotort hatalmas bombáról, amely miatt
ki kellett üríteni nem csak az iskolát, de a környéket is...)
Kedves Olvasók!
Ha még ébren vagytok, hadd meséljünk egy kicsit Floridáról,
még inkább a keleti partról,
az Everglades-ről, a mocsárról, a lápról,
ott ahol az ember és aligátor osztozik a közös mezsgyén;

um

a zöld lápról, amely oly finoman és békésen mítingel a benépesített keleti parttal.
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Hát néha-néha gondol ott egyet egy kalandvágyó aligátor
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– ott csak amolyan géjtőrnek hívják őket –
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és elindul szerencsét próbálni a metropolisz felé.
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De – ahogy az már ott szokás, úgy hetente – nem jut túl messze,
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Mik is történnek ott?
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csak az első lakóparkig,
– ameddig az anakondák és mindenféle csúszómászók is még lófrálni merészkednek –
merthogy meg is találja álmai tavát, egy békés lakópark árnyas fái között,
az amerikai álom szirupos koktéloktól csillogó medencéje képében.
Szép komótosan odamászik a lemenő nap szikrázó fényében a tükörsima medencéhez,
beledugja a fejét, szürcsöl egyet – ez finom! – majd szép lassan belecsúszik,
oly lassan és oly kecsesen, hogy az még csak nem is fodrozódik,
és hát nem is vesz észre senki semmit.
Mármint ezt ő gondolja, ahogy azt mindig is gondolni szokta.
Merthogy a mi géjtőrünk most az egyszer téved,
merthogy ez az ország sosem nyugszik, sosem alszik,
és már látja is őt a szemfüles, kövér úszómester, és fújja is a fehér sípját.
És máris, a sikoltozó édesanyák és hősies édesapák egy emberként rohannak
a medence szélén guggoló mit sem sejtő csöppségekhez,
kapják az ölükbe és rohannak világnak, és adják szájról szájra:
új lakója van a medencénknek.
De lám, marad ott egy, egy kis szőke, tipegő,
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ártatlan szemekkel csodálkozva a nagy ribillióra,

totyogva, mit sem sejtve arról, hogy a géjtőr már becélozta és a partedlit is felkötötte.
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(Merthogy mégsem végződhet ez a történet szomorún.)
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az összecsapódó, csorgó nyálú állkapcsok közül.
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Amerika Kapitánya, és pillanatok alatt kiragadja az addigra már legörbült ajkú
szőkeséget
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De akkor – merthogy ez Halivud országa – megjelenik
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A lakópark félrehúzódik és tanácskozik. Tisztes, de azért bátor távolban a medencétől.
A géjtör ezalatt birtokába veszi a kis medencét, úszókacsástól, villanyhajóstól
egyetemben.
Köröz, lubickol, néha a hátára fordul, tetszik neki ez az algátlanított, napolajas medence,
új királyság, új lehetőség.
De a tanácskozás könyörtelenül folyik, és megszületik A DÖNTÉS:
márpedig a géjtörnek TÁVOZNIA KELL.
A medence a gyerekeké, és a gyerekek nem a géjtöré!
Nosza hívják is izibe a közterület-fenntartókat, vagy kiket,
akik jönnek is szirénázva, kerékcsikorgatva,
fellármázva szegény géjtör bóbiskoló királyságát.
Előkerül halivud elengedhetetlen,
széles, szájat befogó, kezet béklyózó, ezüstszürke ragtapasza,
na meg egy torzonborz öreg vadász,
hatalmas késsel (epiteton ornans) és egy apró kis altatólövedékkel fölszerelve.
Géjtőrünk bárgyún pislog a két szemével kifelé a medencéből,
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mint valami levelibéka a víz felszíne alól, nem érti, minek ez a felhajtás,
ő csak egy kis friss vízre, és finom husikára ruccant ide át,
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valami csípést, de nem törődik vele. Ő már álmos.
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Ő már aludna,
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És álmodik.
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így hát lassan lehunyja kék szemét a géjt – őrködni nem fog már tovább.
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Aztán egy tompa puffanás, érez valamit a mi géjtörünk a farkánál,
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és gyanakodva figyeli a gyanakvó közönséget.
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Álmodik kövér úszómesterekről és sikítozó kisgyerekekről,
meg a metropolisz szélén bóbiskoló lakóparkok medencéit
megtöltő népről, és géjtőr klánokról.
A többit már tudjuk. Őrök jöttek érte.
Száját körbetapaszozzák úgy, hogy még
a legkisebbik gyerek legkisebbik kisujja se férne a fogai közé,
hálóba tekerik, emelik, és már viszik vissza, vissza a mocsárba.
Útközben pszichológus duruzsolja a fülébe,
mért is csúnya dolog szegény embereket ijesztgetni, kisgyerekeket vacsorálni,
medencébe pisilni, meg hasonlók;
majd szép lassan mindez csak rózsaszín álommá foszlik.
Másnap aztán másnaposan ébred a kajánul vigyorgó kajmántársak közt,
és szégyenkezve, szégyenszemre kullog vissza a megszokott,
sovány kacsákat rejtő mocsárba.
Hát, kedves Olvasóink,
ma estére ennyit a mocsarnokról, no meg arról, ami benne alszik.
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Reméljük hasonló hepiend lesz mindennek a vége.
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Hát. Eddig a nemrég felújított ablakokat féltettem.
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De aztán láttam a képernyőn a tűzszerészt. És az is kiderült, hogy ez egy „kicsit
nehezebb” eset.
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2019. szeptember 15.
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Addig aludjon mindenki, és aludjon a géjtőr is.
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Elszégyelltem magam. Ha egy sokat próbált ember ilyet mond, az már valami.
„A hatástalanításkor már csak ketten leszünk itt.”
Köszönet és tisztelet a hős tűzszerészeknek.
Isten áldja a munkájukat!
2019. október 9.
Már majdnem annyit alapoznak, mint a 7. osztályos matekórán
Nézzük is csak, hogy milyen utasítások alapján készül az alap:
- 50 cm vasbeton lemez
- FPO szigetelő
membrán 90 mm
átlapolással fektetve,
illesztéseknél
minimum 75 mm-es
átfedéssel, öntapadó
szalagokkal
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- alátét filc
- techn. fólia
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- 6 cm tömörített darált
beton
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- termett talaj
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- 10 cm szerelőbeton
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- kulé kavics
- 22 mm OSB 3 lemez gipszkarton tartóváz szerkezeten
- 10 cm nútféderes élképzésű XPS szigetelésvédelem vastagágyazásos
ragasztóhabarccsal, kiegészítő mechanikai rögzítésekkel
- FPO szigetelő membrán 90 mm átlapolással fektetve, illesztéseknél minimum 75
mm-es átfedéssel, öntapadó szalagokkal
- monolit vasbeton fal, bordákkal megerősítve - statikus terv szerint
Hát, lassan kezd olyan
lenni, mint a matekóra 7.
osztályban. Megtanulunk
összeadni,
kivonni,
szorozni, osztani, törteket,
majd hatványozunk, betűs
kifejezések, egyenletek.
Ha jó az alap, már nagyon
elrontani nem lehet.
A családban is van
alap, az ember életében is.
Imádkozzunk, hogy amikor megremeg az építmény, amikor a pokol kapui döngetik, jó
alapnak bizonyuljanak.
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A szépet, ha hiányzik belőle a jóság ecsetvonása, csak a kísértő festi.
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Még mielőtt végre egy kis szépet látunk, olyat, amit a tervező megálmodott, érdemes
elelmélkednünk arról, mire is való a tiszta, a szép és a jó.
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Kedves Olvasó!
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Egy kicsit a szépről
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Bizonyára jártál a Louvre-ban, vagy egy nyugodt vidéki múzeumban. És valahogy
mindig akad ott egy-két megmondhatatlan korú és foglalkozású ember, aki ott ül
némán egy festmény, egy szobor előtt. És amikor a kipipálandó múzeumi körutunkról
visszatérünk, ő még mindig ugyanott ül és néz nyitott, vagy épp tovagondol csukott
szemmel.
És nem azért ül ott, merthogy az a kedvenc képe, szobra. Hisz a következő hétvége
már egy másik kép előtt találja. Nem azért van ott, mert menekül a zajos világból. Hisz
örömmel tér majd oda vissza.
Azért ül ott, hogy a csönddel átmossa a fülét, hogy a szépben megfürdesse a szemét.
Hogy legyen ereje és öröme visszatérni abba a világba, amelyben bábeli por ül a
dobhártyára, eszi át magát járatokon, kalapácson, üllőn, kengyelen keresztül egészen az
agyig hatoló idegekig; amelyben felbukkanó reklámfények és villózó monitorok hullámai
hatolnak át pupillán, szemlencsén keresztül át az üvegtesten egészen a retináig, és azon
túl, a gondolatainkig. Azért ül ott, hogy a csönd és szép ki- és átmossa érzékszerveit, hogy
két vasárnapi múzeum között a mindennapok ricsajában és káprázatában fölfedezhesse
élesen és tisztán mindenben és mindenkiben a jót, a tiszta hangot, a szépet, az értéket.
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Azért ül ott, hogy a széptől széppé válhasson maga is, a tisztától tisztává, a végtelenbe
mutatótól a végtelent kutatóvá. Sőt, megtanulja azt is, hogy szép az, ki az ördög
szemében rút talán, mert jóvá akar válni, és a jóság hiányában nem csak mulandó a
szépség, de talán nincs is.
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Rom 9,16 Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.
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Lassan vége.
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Róm 9,16 Tehát nem azon múlik, aki akar, vagy aki fut utána, hanem a könyörülő Istenen.
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2020. július 29.
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Finoman megveregetjük a vállunkat. Ki-ki a sajátját. Oly jó látni, hogy nélkülünk –
együtt és külön-külön – semmi sem történt volna. Hogy mi vagyunk azok, aki miatt
eddig eljutottunk. Hogy mi vagyunk a teremtők. Mérnök, munkás, ellenőr – és főleg
azok, akik nélkül el sem kezdhettük volna: Kormány és Rend.
Talán igen.
De a vállunkat mégsem veregethetjük.
Lk 17,10 „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”
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De ennél még többet is ad. Összeköti a mérnök álmait a grafitceruzát fogó kezével,
az egyszerű kubikus erejét a napbarnította, kieresedett kezével.
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Mert
valójában Ő adja az oly geometrikusan gyönyörű kristályrendeket; a
fák holtukban is élő és lágy erezetét, rugalmasságát; az atomrács kérlelhetetlen
karcolhatatlanságát; a fémek megejtő táncát a fénnyel; a fű üdeséget lehelő rostjait, a
Föld mélyéből kifolyt és megszilárdult kő biztonságot nyújtó keménységét – mindezt,
mindezt Ő, a könyörülő Isten adja, hogy otthont és életet építsünk belőlük.

Szent Margit Gimnázium

A tervet a léttel, az anyagot a formával.
És még ennél is többet ad.
Mindennap új napot virraszt ránk, hogy tervezni, építeni tudjunk.
Hát nem Ő az, aki általunk épít?
És már csak egy lépés a kihagyhatatlan:
a világot nem elég megteremteni, fent is kell tartani.
2020. augusztus 19.
Vége? Befejezni vagy felfüggeszteni?
Befejezni csak a Teremtő tud.
Mi csak felfüggeszteni.
A fordítások úgy írják: „Jézus befejezte imáját”,
pedig az evangelisták azt írják: „Jézus fölfüggesztette imáját”.
Mi emberek, teljesen másképp gondolkodunk.
Mi a munkát felfüggesztjük, az imát befejezzük.
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Micsoda különbség.
a Csarnok-blogot ezennel befejezzük.

im

Az imát magunkért, kallódó szeretteinkért,
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De holnap újra kezdjük.
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ma csak felfüggesztjük.
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Fejlesztések a 2019–2020. tanévben
Gimnáziumunk alapításának századik évfordulóját, a 2019/2020-as tanévét,
kétszeres kihívásnak való megfeleléssel ünnepelte. Az első kihívást az intézmény hátsó
udvarán, félig a Gellért-hegybe illesztett, több mint ezer négyzetméteres belterületű
tornacsarnokának folyamatos építési munkálataival való együttműködés és annak
technikai felszerelésének előkészítése jelentette, szoros együttműködésben az
építészkivitelezőkkel. A projekt, a tervek szerint, a 2020/2021-es tanév megkezdésére,
szeptemberben kerül átadásra, így a nyarat a befejező és átadást előkészítő munkálatok
teszik ki, hogy szeptembertől használatra kész legyen, a már meglévő épületen belüli
tornateremmel együtt, amely újrafestett pályavonalakkal várja a következő tanévet.
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Következő tanévünket egy frissen épült tornacsarnokkal és egy jól bejáratott és
használatra kész – immár a hagyományos oktatási körülményeket támogató – internetes
oktatási felülettel várjuk.
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Mindezek intézményünk előre eltervezett és rendszerinti beruházásai voltak, melyek
már magukban is elég figyelmet igényeltek, ám a 2020-as év tartogatott egy második
nagy kihívást is, amellyel idén gimnáziumunk valamennyi tanára, diákja és technikai
személyzete szemben találta magát, nevezetesen a koronavírus-járvány terjedése ellen
elrendelt karanténintézkedések, és az így fellépő megkerülhetetlen igény a távoktatásunk
megszervezése. A vesztegzár első hete szolgált a távoktatás előkészítésére, amelyet
követő héten a tanári kar egységesen és eredményesen – az iNapló és a Google Classroom
(online tananyag megosztó felület) rendszereken keresztül – felvette és a tanév
végéig folyamatosan tartotta a kapcsolatát és együttműködését a diáksággal, illetve
technikai segítségre való igény esetén az informatikai alkalmazottakkal, akik a járvány
ideje alatt végig rendelkezésre álltak. A hirtelen fellépő fokozott igény az informatikai
eszközök iránt nem csupán a szoftveres rendszerek, de ugyanúgy a hardverek terén is
jelentkezett tanáraink és diákjaink részéről, melynek – intézményünk fejlett technikai
felszereltségének köszönhetően – képesek voltunk kiválóan eleget tenni és komplett
számítógépeket biztosítani a járvány idejére mindazok számára, akik igényelték.

Munkaközösségek
Az Angol Nyelvi Munkaközösség beszámolója
a 2019–2020. tanévről
A 2019/2020-as tanévben a korábbiakhoz hasonlóan 26 osztályban, 62 csoportban
folyt az angol oktatás. Kiemelt figyelmet kapott a nyelvvizsga-felkészítés, hiszen a tanév
elején hatályos rendelkezések szerint a felsőoktatásba való bekerülés feltétele a B2
nyelvvizsga megléte. A 11. évfolyamon ezért emelt szintű képzés keretében B2 (középfokú)
és C1 (felsőfokú) vizsgákra felkészítő csoportokat hirdettünk meg. A jelentkezők száma
alapján két B2 és egy C1 csoport indult. Többször járt nálunk Rádai Péter az Euroexamtől,
s hasznos tippeket adott a diákoknak a felkészüléshez. Bár a kormány elhalasztotta
a nyelvvizsga-kötelezettség bevezetését, diákjaink is egyre fontosabbnak tartják a
nyelvvizsga megszerzését. A járványhelyzet miatt a vizsgáztatás szünetelt, ezért sokan
kénytelenek voltak vizsgájukat elhalasztani, de nyáron és ősszel tervezik pótolni. A nyelvi
előkészítő osztályok haladó csoportjaiba járók már 9. végére megszerzik a B2 nyelvvizsgát.
A végzősöknél több olyan csoport is van, ahol mindenkinek van nyelvvizsgája. Évről évre
örvendetesen nő azon diákok száma is, akik a középfok megszerzése után a felsőfokú (C1)
vizsgát is leteszik.
Ebben a tanévben is két nyelvi előkészítő osztály indult három angol csoporttal. A
tavaly bevezetésre került nyelvvizsga-előkészítő és angolszász kultúra tárgyak mellett
továbbra is társalgás, íráskészség, nyelvtan órák segítették a haladást. A diákok a tanév
végén záróvizsgát tettek, mely írásbeli és szóbeli részből állt.
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Sajnos nem tudott elmenni Angliába április végén a Kaszásné Katona Györgyike
tanárnő által szervezett csoport sem. A 33 tanuló Nagy-Britannia egyik festői részén,
Devonban vett volna részt nyelvtanfolyamon.
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Munkaközösségek

Szeptember végétől március 11-ig zajlott a Kormány által meghirdetett Külföldi Nyelvtanulási
Program szervezése iskolánkban. A program keretében 9.-es és 11.-es diákok alanyi jogon
vehettek (volna) részt kéthetes nyelvtanfolyamon angol nyelvterületen. Iskolánkban mind a
diákok és a szülők, mind a tanárok körében nagy volt a program támogatottsága. 8 csoportot
szerveztünk meg 230 tanulóval négy angliai, három írországi és egy skóciai nyelviskolába. A
pályázat már előrehaladott fázisban volt (a szülői nyilatkozatokat is begyűjtöttük), amikor
március 11-án a Kormány úgy döntött, hogy a kialakult járványhelyzet miatt a programot
egy évvel elhalasztja. Nem tudjuk, mi lesz a sorsa jövőre, reméljük, valamilyen formában
megvalósul majd. Mindenesetre értékes szervezési tapasztalatokkal gazdagodtunk…
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Az év eleji munkaközösségi megbeszélésünkön C. S. Lewis Narnia krónikái című
művét választottuk a hagyományos angol csapatversenyünk témájául. Ehhez kapcsolódott
poszterversenyünk is, melyet október elején hirdettünk meg. 12 pályamű érkezett a
felhívásra, s december 1-ig szavazhattak a legjobbakra a diákok, a tanárok és a nyílt napon
résztvevő vendégek. A beérkezett 142 szavazólapot összesítettük, s az alábbi végeredmény
született: 1. helyezett: Silye Dorottya (11.a), 2. helyezett: Kacskovics Emese (9.e), 3. helyezett:
Istvánfy Róza (9.e). Különdíj: Ostorics Lúcia (10.c). Az eredményhirdetést december 6-án
tartottuk, minden pályázó csokoládét, a helyezettek pedig oklevelet és könyvjutalmat is
kaptak. Sajnos áprilisban nem tudtuk megrendezni a Narnia-kvízt, de reméljük, így is sokan
megismerkedtek C. S. Lewis világhírű regényfolyamával. Elmaradt a műfordítóversenyünk
is, melyre szintén tavasszal került volna sor.
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A 2020. február 28-án a Szent Gellért Gimnázium Katakomba Színházában tartott
dráma délutánon iskolánk csapata 2. helyezést ért el. Michael Coleman Shakespeare on
Trial című zenés darabjából adtak elő egy részletet. A színdarab prózai részét Holczmann-né
dr. Fehér Ildikó és Kővári Annamária tanárnők tanították be, a zenei részt pedig Hegedűs
Szabolcs tanár úr. Szereplők: Barta Dorottya, Kondrát Liza, Miklós Koppány, Márki János,
Gazdag Bence, Szabó Nándor, Dévény Richárd, Freund Péter (9.nyE), Füzesi Levente és Buzás
Gergő (9.e), Varga Attila, Sántha Lilla és Kállai Csenge (9.d), valamint Gazdag Luca (7.b).
Énekesek: Szombathelyi Eszter, Hugauf Dorka, Németh Anna, Szabó Kata, Bajáky Bogi és
Rezsek Fanni (9.a).
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Az Újbudai Pedagógiai Intézet által szervezett Kerületi Angol Szaktárgyi Versenyen is
indultak diákjaink. A verseny a járványhelyzet miatt online zajlott. Divéki Nándor (7.a) első
helyezést ért el a heti 4 órás kategóriában, ahol tíz iskola 27 tanulója versenyzett. Felkészítő
tanára Csikai Klára tanárnő.

tM
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A Maxim Kiadó által meghirdetett „Tiéd-a-Szó-Tár” nyelvi versenyen döntőbe jutott
egyik csapatunk, melynek tagjai Bükkerdő Lilla, Kun Boglárka, Nádudvari Kinga, Silló
Szonja (10. a) voltak, felkészítő tanáruk Kővári Annamária. A Tiéd-a-Szó-Tár nyelvi verseny
célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a nyelvi és életkori sajátosságaiknak is megfelelő,
modern, kommunikatív szótárakkal, ezek segítségével elsajátítsák a tudatos, célirányos
szótárhasználatot, és ezáltal rendszerező módon, kommunikatív irányba fejlesszék idegen
nyelvi tudásukat. Diákjaink, akik az „Angol (9–12. évfolyam)” kategóriában versenyeztek,
sikeresen vették az akadályokat a három selejtező fordulóban és a középdöntőben is, így
bejutottak a legjobb nyolc csapat közé. A döntőt március 20-án, pénteken rendezték volna
meg Szegeden, de a járvány miatt elmaradt.
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Továbbra is kiadtuk iskolai angol újságunkat, a 4U!-t, melyet az IMNN
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Iskolaalapítvány támogatása tett lehetővé. Idén a szerkesztőbizottságot nagyrészt a 11.e és
a 11.em. C1 csoport tagjai alkották. A tervezett három számból végül csak kettő jelent meg a
tanév során: a 2019. őszi és a 2019. karácsonyi, a járvány miatt a 2020. tavaszi számot már
nem tudtuk kiadni. A borítóképeket az előző évhez hasonlóan Fábri Vilmos (11.e) készítette.
Az újság továbbra is igyekezett olyan témákról írni, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot
a diákok között. Folytatódott filmkritika rovatunk, minden számban szerepelt sportrovat,
receptek, viccek, rejtvények, de írtunk a népszerű zenei előadókról is, s pár híres dal szövegét
is közöltük, hogy értsék is a diákok, mit énekelnek. A nyelvi rovatban érettségi és nyelvvizsga
típusfeladatokra koncentráltunk az idén. A hasznos tippeket gyakorló feladatok követték
B1 (érettségi) és B2 (középfokú nyelvvizsga) szinten. Az érettségi és nyelvvizsga szóbeli
felkészülést ezen kívül még úgy próbáljuk elősegíteni, hogy egy-egy társalgási témához
kapcsolódó szavakat és vizsgafeladatokat közlünk, hogy a diákok le tudják mérni, mennyire
képesek az adott témáról beszélni.
Munkaközösségünk
honlapját
(https://angolmunkkoz.wordpress.com/)
folyamatosan frissítjük. Nemcsak a munkaközösség híreit, programjait adjuk közre, hanem
diákjaink önálló tanulását is igyekszünk segíteni. Külön menüpont alatt szerepelnek a
Quizlet csoportok címei, a 4U! régebbi számai és a nyelvvizsgaközpontok által szervezett
vizsgák időpontjai (ahonnan egy kattintással elérhetők a nyelvvizsgaközpontok weboldalai
is). Reméljük, sokan böngészik majd honlapunkat a jövő évben is.

um

Munkaközösségek

Az online oktatás márciusi bevezetése mindenki (tanár, diák, szülő) számára
nagy kihívást jelentett. A nyelvtanításban nagyon fontos a személyes, élő kontaktus, ezért
a kollégák többsége rendszeresen tartott online órákat. Sok eszközt is megismertünk, s
különféle tapasztalatokat szereztünk. Ezeket megpróbáljuk rendszerezni, hogy egy újabb
karantén időszakban még eredményesebben tudjunk tanítani.
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Az érettségik a körülmények ellenére rendben zajlottak. A 151 végzős diák közül
124-en tettek angolból érettségit idén illetve (előrehozottan) tavaly. Hatvanan rendelkeznek
emelt szintű eredménnyel, 93-an középszintűvel, s 29-en mindkettővel. A középszintű
eredmények átlaga 83,9%, az emelt szintűeké 74,5%. Ez jónak mondható, s biztató, hogy
mind az érettségi, mind a nyelvvizsgaeredmények évről évre egyre magasabbak.
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Kornyilovné dr. Máté Anita
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A német, orosz és latin nyelvi munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről
Munkaközösségünk jellegzetessége a sokszínűség, hisz különböző idegen
nyelveket tanítunk. A német mellett franciát, spanyolt, olaszt és orosz nyelvet.
Kollégáink az idei tanév során lelkiismeretes, szorgalmas és kitartó munkával végezték
oktató-nevelő munkájukat. A nyelvórákra való rendszeres felkészülés mellett különböző
módszerekkel, az internet segítségével, digitális tananyagok bevonásával és egyéb
interaktív tevékenységekkel igyekeztek kialakítani és fenntartani a tanulók motivációját
a nyelvórákon.
Munkacsoportunk a munkaközösség-vezető irányításával rendszeresen, félévente
legalább kétszer, ülésezik, amikor sok szakmai, módszertani, szervezési vagy egyéb
időszerű kérdés merül fel. Ilyenkor tervezzük meg programjainkat, vállaljuk feladatainkat,
beszéljük meg sikereinket, kudarcainkat, és tapasztalatcserére is van lehetőség. Az
ülésekről mindig jegyzőkönyv készül, amit elküldünk az intézmény Vezetőségének.
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A belső képzések mellett óralátogatásokat, hospitálásokat szervezünk. Az
óralátogatásokon több nyelvszakos kolléga vesz részt, majd óramegbeszéléseket
tartunk. Idén németből Pintérné Puskás Erika tartott nyílt órát. A munkaközösség-vezető
Kovács Eszter olaszóráját, Vámosi Judit és Pintérné Puskás Erika németóráját látogatta.
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A mindennapi tanítási órák mellett az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés
és a tanulók motivációjának állandó fenntartása céljából egyéb foglalkozásokat és
programokat is szerveztünk. Idén nagyon hatékonyan működött 10. évfolyamon
az olasz nyelvi szakkör Kovács Eszter tanárnő vezetésével és a német nyelvi szakkör
Harsányi Éva tanárnő irányításával. Az első félévben volt német emelt szintű képzés
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A februári ülésen a második nyelvek helyzete intézményünkben, valamint a
tanulók motivációjának fejlesztési lehetőségei, majd a digitális oktatás lehetőségei és
módszertana kerültek sorra. A második nyelvek helyzetével kapcsolatos prezentáció
után a kerekasztal-beszélgetést a munkaközösségvezető irányította, majd a nyelvszakos
kollégák saját módszereiket és tapasztalataikat osztották meg.

Sz

Munkaközösségek

Ezekre a tematikus alkalmakra, belső képzésekre szakértőket, előadókat hívunk
meg. Idén októberben Urbán Diana tartott előadást a 2020-as felsőoktatási pontszámítási
rendszerről.

Szent Margit Gimnázium

is. Ezeken a foglalkozásokon a tanárok a tantervi anyagok mellett érettségi és
nyelvvizsgafeladatokkal, nyelvi tréningekkel segítették tanulóinkat a nyelvvizsgára, az
érettségire való felkészülésben.
Október 5-én került sor a hagyományos bécsi kirándulásra, Kiss Orsolya tanárnő
szervezésében. A programban szerepelt a Kapuzinergruft (császári sírbolt) megtekintése
Veszelovszki Balázs tanár úr vezetésével, a Természettudományi Múzeum megtekintése,
valamint városnéző séta. A jól sikerült kiránduláson 40 német nyelvet tanuló diák vett
részt.
Iskolánk novemberi nyílt napján színes és gazdag nyelvi programokkal,
foglalkozásokkal fogadtuk az érdeklődő szülőket és diákokat. Minden nyelv
képviseltette magát. Tartottunk bemutató órákat: németből Vámosi Judit, franciából dr.
Dósa Márta tanárnő, olaszból Kovács Eszter, spanyolból Tanai Róbert. Nagy sikere volt
ismét a második nyelvválasztó börzének, ahol kvízfeladatokkal, műveltségi tesztekkel
és különböző nyelvi játékokkal, meglepetésekkel vártuk az érdeklődőket. Az aulában
a német diákcsere programokkal kapcsolatos folyamatos filmvetítésekre került sor. A
spanyol standot Rizák Emma tanárnő, a németet Pintérné Puskás Erika, az oroszt Kővári
Annamária, az olaszt Kovács Eszter tanárnők, a francia standot dr. Dósa Márta tanárnő
diákjai irányították.
Nyílt nap, nyelvválasztó börze, olasz stand
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Advent harmadik hetében az újlatin
nyelveket tanító tanárok Büki Pál tanár úr
vezetésével megszervezték a hagyományos
Latin Karácsonyt. Idén a program kicsit
másképpen, a tanítási órák közötti hosszabb
szünetekben zajlott. A diákok nyelvtanáraik
segítségével spanyol, olasz és francia nyelvű
karácsonyi dalokat adtak elő a második
emeleti aulában szép számban összegyűlt
Nyílt nap
lelkes hallgatóságnak, akik üdvrivalgással
fogadták a produkciókat. A boszikonyhában ebben az időszakban olasz, francia és
német gasztronómiai különlegességek készültek, persze a kóstoló sem maradt el.
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Szeptembertől Kovács Eszter tanárnő vezetésével megvalósult az olasz főzőklub
projekt a 10. évfolyamos diákokkal, melynek célja az olasz gasztronómia megismertetése,
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az étkezéshez és konyhakultúrához tartozó szókincs interaktív formában való elsajátítása
a tanulókkal. A projekt végén közösen elkészített étel a spaghetti alla carbonara volt.
Szeptembertől
intézményünk
bekapcsolódott
az
AFS
nemzetközi
cserediákprogramba, melynek keretein belül egy hongkongi és egy szicíliai cserediák
érkezett intézményünkbe. A hongkongi tanuló az angol, a szicíliai cserediák az olasz
nyelvórákon vett részt rendszeresen motiválva a magyar diákokat.
Tanulóink idén a következő nyelvi versenyeken vettek részt:
Német nyelvi OÁTV 7–8. évfolyam

Lázár Vanda 7.a

4. hely

Lyócsa Lilla 7.a

6. hely

Molnár Noémi 8.b

2. hely

Pécsi Anna Henriett 8.b

5. hely

Fővárosi helyezés

23. helyezés

um

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Program keretében
meghirdetett Országos Német nyelvi on-line versenyén a 9. és 10. évfolyam tanulói
számára indított megmérettetésen közel 300 csapat vett részt. Ebből 200 csapat haladó
kategóriában. A versenyen egyenlő eséllyel indultak a két tannyelvű és a nemzetiségi
gimnáziumok tanulói. Iskolánk egy kezdő és két haladó csapattal nevezett. A „Die
Welle” csapata (Száva Álmos, Csontos László, Toncs Tamás 10.e osztályos tanulók) a 9.
helyen jutottak tovább a 2. fordulóba, amit szeptemberre halasztottak. Gratulálunk
nekik és felkészítő tanáraiknak Pintérné Puskás Erika és dr. Pável Rita tanárnőknek.
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Orosz nyelvből Babály Virág 12.b, Babály Tekla, Boros Ágnes, Bordács Bálint 9.d
osztályos tanulók Kővári Annamária tanárnő segítségével részt vettek a Maxim Kiadó
Grimm szótárversenyén. A négyfordulós, több száz indulós versenyen az orosz csapat a
3. helyen jutott tovább a döntőbe. Sajnos a március 20-ai döntő a járvány miatt elmaradt.
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A koronavírus-járvány miatt elhalasztották a német nyelvi Mezzofanti és a Festival
d’ Italiano olasz nyelvi versenyt is.
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A március közepén kialakult járványhelyzet miatt sajnálatos módon elmaradt
amár teljesen megszervezett és előkészített 30. jubileumi osnabrücki német diákcsere-
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Kerületi helyezés

Sz

Munkaközösségek

Név, osztály
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program, és nem került sor a már jól előkészített nyári németországi nyelvtanfolyamokra
sem. Tizenöt lelkes magyar diák Kiss Orsolya tanárnő irányításával a találkozás és kiutazás
reményében hónapok óta levelezett német cserepartnerével, a repülőjegyek már
megvoltak, a programokat is megszerveztük,
de sajnos a március 18-ai utazás elmaradt.
Reméljük, hogy a jövőben lesz lehetőségünk
az elmaradt programokat pótolni és a 30.
jubileumi SZMG – GSG diákcserét méltó módon
megünnepelni.
A március közepe óta fennálló, a diákok
számára hátrányos helyzetre való tekintettel
idén megszerveztük a 9. nye német nyelvi
Boszi konyha
csoport tanév végi on-line írásbeli és szóbeli
vizsgáját. A vizsgákat dr. Pável Rita készítette elő és vezette, a szóbelin vizsgabizottságot
alkottak: Bajcsi Gizella vizsgaelnök és Harsányi Éva tanárnő, akik szintén tanították a
csoportot. Noha a tanulók különböző eredményeket értek el, a vizsga mindenki számára
hasznos és tanulságos volt.
A tehetséggondozás mellett fontosnak tartjuk a felzárkóztatást is. Tanulóinknak
lehetőségük volt egyéni korrepetálásra. Spanyol nyelvből Tanai Róbert, németből Bajcsi
Gizella igény szerint tartott differenciált, felzárkóztató foglalkozásokat.
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Az idei német nyelvi írásbeli érettségi vizsgák közép- és emelt szinten egyaránt
nagyon jól sikerültek. Tanulóink kiváló eredményeket értek el. A középszintű írásbeli
német nyelvi érettségik átlaga 4,8, az emelt szintű német írásbeli érettségi átlaga 5
volt. A német B2 típusú nyelvvizsgák száma is nagyon kedvezően alakult. Gratulálunk a
diákoknak és az őket felkészítő nyelvtanároknak!
Köszönöm szépen a munkaközösség minden tagjának egész éves igényes, kitartó
és lelkiismeretes szakmai és pedagógiai munkáját.

Munkaközösségek

Büki Pál tanár úr olasz nyelvből egy pázmányos egyetemi hallgató pedagógiai
szakmai gyakorlatát mentorálta. Munkaközösségi honlapunkat idén spanyol nyelvi
anyaggal Harsányi Éva tanárnő frissítette.
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Bajcsi Gizella
munkaközösség-vezető

117

Szent Margit Gimnázium

A magyar és ének munkaközösség beszámolja
a 2019-2020-as tanévről
Ebben a mondhatni csonka tanévben váratlan kihívásokkal találtuk szembe
magunkat mi, magyartanárok is. Terveztünk sok szép programot szeptember elején,
márciustól azonban „át kellett programozni” mindent. A legfontosabb kérdés a hogyan
lett. Hogyan készítsünk fel érettségire, hogyan tegyük élvezetesebbé a távoktatás során
tőlünk csupán írásban továbbítható információkat, hogyan használjuk ki a digitalizáció
lehetőségeit, hogyan értékeljünk.
Tevékenységünk ebben a tanévben is szerteágazó volt.
Munkaközösségi értekezletek, belső képzések
A szakmai munka tudatosságát a munkaközösségi megbeszélések erősítették.
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2020. január 14-én régi kollégánk, Rédai Gergely, az Oktatási Hivatal digitális
tananyagfejlesztő csoportjának munkatársa tartott beszámolót. Prezentációjában
bemutatta, milyen típusú digitális anyagok készültek eddig, illetve példát is hozott
ezek hasznosítására. Bemutatott egy kisfilmet, amely szemléltette, hogy a tanórán
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2019. november 26-án Csontos Attila tartott vitaindítót Kooperatív módszerek
alkalmazása a tanórákon címmel. Ezután a csoportmunka alkalmazásának tapasztalatait
beszéltük meg. Elfogadva ugyan, hogy a jogi hátteret tekintve immár nem opcióként,
hanem elvárt tanári feladatként és kompetenciaként jelenik meg a kooperatív technika
alkalmazása, többen mégis aggályaikat is megfogalmazták. (Időigényes a lebonyolítása,
lassabban lehet haladni az anyaggal, amikor amúgy is szorít mindig az idő, továbbá
felfordulással jár, a diákok egy része kibúvónak használja arra, hogy kivonja magát a
munkából stb.) Ugyanakkor többen úgy vélik, hogy a modern pedagógiában ez az
óraszervezési mód megkerülhetetlen, legfeljebb felhasználásának arányairól lehet
vitatkozni.

Sz

Munkaközösségek

2019. szeptember 17-én Murányi Ilona tartott beszámolót A mai modern irodalom
tanítása a középiskolában címmel. Ennek keretében Petőné Nagy Csilla előadásáról
beszélt, majd megvitattuk, milyen szerzőket, műveket lenne érdemes beépíteni a
tananyagba.
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milyen szerepet kaphatnak ezek az új fejlesztésű segédanyagok. Kissé távolinak tűnt
akkor mindez, még nem is sejtettük, hogy hamarosan az on-line gyakorlatában fogjuk
alkalmazni.
Iskolai programok, rendezvények
Az irodalmi kávéház összejövetelei szép hagyománnyá váltak. Murányi tanárnőnek
mint főszervezőnek ezúttal a 11. a osztályból segédkeztek diákok.
2019. október 17-én meghívott előadónk Nényei Pál – „Az irodalom visszavág”
c. tankönyvsorozat írója volt, aki Arany János, a legnagyobb magyar drámaíró címmel
tartott előadást Arany balladáiról.
2020. március 18-ára terveztük a következő összejövetelt A vers az, amit mondani kell
címmel. Az előadók az iskolai szavalóverseny győztesei lettek volna. Meghívott vendég:
Dömsödi Balázs, iskolánk régi tanulójaként előadta volna Kányádi Sándor Sörény és
koponya című hosszúversét.
Elterveztük már a következő programot is, ahol Illyés Mária, Illyés Gyula és Kozmutza
Flóra leánya lett volna a vendég.
Ezek a rendezvények a járvány miatt elmaradtak.

um

Munkaközösségek

Munkaközösségünk tagjai közül többen tartottak bemutatóórát a novemberi Nyílt
Napon: Csontos Attila nyelvtanból az állandósult szókapcsolatok témakörében, Dósa
tanárnő Arany: Tetemrehívás c. balladájának újszerű megközelítésen alapuló elemzését
mutatta be, Veszelovszki Balázs Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dalát dolgozta fel
tanítványaival.
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Az Irodalmi Kávéház ez alkalommal filmvetítéssel és finomságokkal várta az
érdeklődőket, illetve a kápolnában bemutatkozott a kamarakórus is.

im

Decemberben Murányi és Vámosi tanárnők örvendeztették meg egy kedves Mikulásünnepséggel az iskola dolgozóinak gyermekeit, unokáit.
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2020. január 17-én a Szent Margit Iskola Napon Balla Lajos és Hegedűs Szabolcs
tanár urak vezetésével és betanításában nagy sikerű előadásra került sor, amelyben
számos tanulónk vett részt.
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Az iskola ünnepi szentmiséjén, majd az azt követő vasárnapon a Szent Gellért

119

Szent Margit Gimnázium

plébániatemplomban Joseph Haydn miséje hangzott el Oberrecht tanár úr
betanításában.
A tervek szerint ugyanezt március 26-án Kismartonban is előadták volna, de az utazás
már elmaradt, ahogyan az idei M-faktor is…
A tavaszi lelki napon Tilless tanárnő és Oberrecht tanár úr tartottak a húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódó előadást.
Versenyek szervezése
2019. október 9-én került sor az iskolai helyesírási verseny lebonyolítására Murányi
Ilona szervezésében.
2020. február 19-én szavalóversenyt tartottunk két kategóriában: 7–9. o.; 10–12. o.
Meghívott vendég volt a zsűri elnöke: Galán Géza, iskolánk régi tanulója, az MTV
rendezője. Szervezők: Dósa Márta; Murányi Ilona; Csontos Attila.
A versenyen a következő díjakat ítélte oda a zsűri:
I. kategória (7–9.osztály)
I.

helyezett Márton Réka

8.a

II.

helyezett: Szabadics Lilla

7.b

III.

helyezett: Szabó Kata

9.a

um

II. kategória (10–12. osztály)

ná
zi

I. helyezett: Bognár Anna 11.a
II. helyezett: Horváth Petra 11.a
11.a

im

III. helyezett: Suki Bence

11.a

Nikl Márton

11.a

gi

Koncz Péter

Szavalóverseny

ar

10.b
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Izsa Dorottya
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Különdíjat kapott:
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9.d
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Különdíjat kapott: Bogos Ágnes
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2020. február 26-ára szerveztük a szépkiejtési versenyt Tilless Ágnes tanárnő
vezetésével.
Az első helyezettet, Joó Enikőt, ő készítette fel a fővárosi fordulóra.
Tanulónk eredményes szereplést követően bejutott az országos döntőbe, azonban
ennek megrendezésére már nem került sor.
iskolai feladatokban való részvétel
2019. november 25-én került sor a magyar próbaérettségi
megszervezésére – a dolgozatok javítását a végzős osztályok
tanárai végezték.
2020 januárjában a felvételi dolgozatok kijavításából
valamennyien kivettük részünket, majd 2020.február 24-től
szóbeli felvételi vizsgákon is többen segédkeztek. (Solnay
Márta, Murányi Ilona, Vámosi Judit, Veszelovszki Balázs).
Ének szakos kollégáink állandó feladata a liturgikus
szolgálat, a vasárnapi és ünnepi szentmiséken –
évfolyammiséken való részvétel.

Szavalóverseny

Hegedűs Szabolcs tanár úr a Gitáros énekkarral, a Kamarakórussal illetve a
Színjátszó körrel több rendezvényen is közreműködött (Lajos-misék, évfolyammisék,
teremszentelés, tanári karácsony, a nemzeti ünnepek megemlékezései).

um

Munkaközösségek

A színjátszó csoport idén külön produkcióval nem állhatott színpadra, de évközben
folyamatosan segítette a megvalósuló iskolai szintű programokat: az október 23-i
műsort és Balla tanár úr Szent Margit-napi előadását.
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A gitáros énekkar tagjai jelen voltak a liturgikus szolgálatban (Lajos misék,
évfolyammisék, közös szentmisék, stb.). Segítették is minden alkalommal.
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A munkaközösség tagjainak nagy része feladatának érzi a művészeti nevelés
megvalósítását az iskola falain kívül is. Ezt célozták azok a külső programok: színházi
előadások, múzeumlátogatások – múzeumpedagógiai programok, amelyekben
szervezőként és kísérőként vettünk részt. Több színházzal állandó és folyamatos a
kapcsolatunk (Katona József Színház, Vígszínház) – amely remélhetőleg a járványhelyzet
megszűnte után folytatódik, újraépül.
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Az érettségi tapasztalatai
A távoktatás alatt a kollégák sikeresen felkészítették a 12. évfolyamot az írásbeli
érettségire, ahol jó eredmények születtek (4,4 – 4,6).
A feladatok méltányosak, korrektek, könnyűek voltak a vizsgázók számára, javításuk
azonban ezúttal a visszajelzések szerint több időt igényelt, mint korábban. Feltűnő volt,
hogy a legtöbb diák nem, vagy általában kevés kapott pontot a helyesírásra, illetve az is
tanulság, hogy a hivatalos levél formai követelményeit többet kell gyakorolni.
Az on-line oktatás tapasztalatai
A többi tárgyhoz hasonlóan magyarból is azt láttuk, hogy mindenki „hozta a
formáját”. A szorgalmasak rendszeres, alapos munkát végeztek, a lustábbak igyekeztek
túllenni rajta vagy eltűnni időnként. Irodalomból és nyelvtanból nem igényelték az online órákat általában – ez meghatározta a feladatok jellegét is: elemzés – szövegalkotás,
internetes kutatás, youtube kép és hanganyagok bekapcsolása – digitális tankönyvvel
való ismerkedés.
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A digitális oktatás legfőbb nehézsége a tanárok számára a visszaküldött írásbeli
feladatok javítása volt.
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A magyar – ének munkaközösség tagjai végezetül köszönetet mondanak
mindazoknak, akik segítették munkájukat, elsősorban azzal, hogy a technikai háttér
zökkenőmentes használatát biztosították az utóbbi nehéz időkben.
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Dr. Dósa Márta
munkaközösség vezető
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Mindkét tárgyra igaz, hogy nem volt jellemző a leszakadás, ám előfordult, hogy valaki
csak az i-naplóba beírt elégtelen után vagy az osztályfőnöki figyelmeztetés hatására
pótolt.
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Munkaközösségek

A digitális oktatásra való átállással az ének-zene órák éneklős része sajnos lényegében
megszűnt, így a zenetörténetre kellett koncentrálni. A classroom felületére feltöltött
vázlatok és a tankönyv segítségével kellett feldolgozni a kijelölt zenei részleteket. A
számonkérés google tesztfeladat formájában történt, de az értékelés része volt a füzetbe
készült vázlatok ellenőrzése is.
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A történelem-földrajz-rajz munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről
Tanórai munka, diákjaink előmenetele
A távoktatás, jóllehet csupán a tanév egyharmadát ölelte föl, ám rendhagyó volta
okán s hogy ez jelentette egyúttal a lezárást is, döntően meghatározta a közös munkát.
A 12.-esekkel az ismétlést valamennyi kolléga feszített tempóban ugyan, de be tudta
fejezni. Az alsóbb évfolyamokat viszont a lassúbb tempójú haladás jellemezte. Egy tankönyvi témát gyakran ketté kellett választani, hogy földolgozható legyen. Hetedik, kilencedik és tizenegyedik évfolyamon sikerült teljesíteni a helyi tantervnek a tananyagban
való haladásra vonatkozó előírásait, tizedik évfolyamon mutatkozik némi elmaradás, de
ez a következő két tanévben ledolgozható lesz.
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Az egyes diákokra jutó tanári figyelem a távoktatás nyomán a korábbinál nagyobb
sűrűségű lehetett, hiszen óráról órára javítottuk és értékeltük a feladatok visszaküldött
megoldásait, az esszéket. Másfelől viszont személyes érintkezés híján a tanári meggyőzőerő, szuggesztivitás nem juthatott érvényre, nem nyílt lehetőség azonnali reakcióra,
ami sokszor óhatatlanul is „felületi kezelést” eredményezett. Hogy milyen hatásfokon
sikerült tanítványainknak elsajátítaniuk az ismereteket, s egyáltalán ezek milyen minőségű tudássá váltak bennük, arra a következő tanév fog választ adni, amikor már remélhetően személyes találkozásokkal zajlik a közös munka. Ez összefüggött azzal is, hogy
a mérést és értékelést illetően lázasan kerestük a távoktatásnak leginkább megfelelő
módot. A tesztkérdések és a rövid feladatok értékelése zátonyra futott a tanulópárok közötti és a tanulócsoportokon belüli villámgyors információáramlás miatt. Az utóbbinak
jó oldalát is látni kell, hogy kialakult egy talán húzó hatással is járó szorosabb együttműködés a tanulók között, amit gyakran hiányolnak a magyar oktatási rendszerből, sőt
a sekélyességét egyenesen a társadalmi deficitek közé sorolják. Hátulütője ennek, különösen ha csoportról van szó, hogy lehetnek „potyautasok” is, ráadásul ami a csoport
teljesítményének tűnik, az olykor egyetlen „think tank” produktuma. Tapasztalataink
szerint még az esszéíratás bizonyult a legadekvátabb mérési, számonkérési formának,
mivel ez egyszerre mozgatja meg a tárgyhoz kapcsolódó valamennyi kompetenciát. Abban bízunk, hogy ebben előrelépés történt.
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A tantárgyi átlagok az osztályok döntő többségében a négyes fölött vannak. A középszintű érettségin jó eredmények születtek. A rövid feladatok lényegében a szövegér-
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tésre, az alapfogalmak ismeretére épültek. Az elmúlt évekkel összehasonlítva hosszabb
és összetettebb szövegek kerültek a rövid feladatokba forrás gyanánt. Az esszéfeladatoknak viszont könnyen megírható, az ismétlésekben hangsúlyosan szereplő, alapvető
témákat adtak. Ezúttal a rövid feladatok és az esszék eredménye között egyáltalán nem
mutatkozott távolság az utóbbiak rovására. Sőt, az esszék pontszáma valamivel meghaladta a rövid feladatokéit. A középszintű eredmények átlaga az évfolyam osztályaiban a
4,2 és 4,6 közötti tartományban mozog. A legjobb teljesítményt a Simonfai Teodóra által
fölkészített B (4, 56) és a Veszelovszki Balázs D osztálya (4, 64) nyújtotta.
Az idén is szépszámú jelentkező, harmincnyolc diák vállalkozott történelemből az
emelt szintű érettségi megmérettetésre. Ennél többen csak angol nyelvi emelt szintre
jelentkeztek. (A biológia a harmadik huszonhat jelentkezővel.) Kiemelkedő eredmény
(90% fölött) idén nem született, ami azzal is összefügghet, hogy az ismert okok folytán az
érettségi az írásbelire szorítkozott. A szorgalmas és jól felkészült diákok az elmúlt években rendre maximális pontszámot szerezvén a szóbelivel javítottak. A többség 70%-on
fölül teljesített (80%-os írásbeli is akadt), s a többletpontokra valamennyien jogosulttá
váltak. A jelentkezések száma, valamint az eredmények, úgy hisszük, indokolnák, indokolják a sávos képzéshez való visszatérést. Ha történelem szakra kevesen is, de más szakokra, egyetemekre sokan jelentkeznek, amelyeken a felvételi feltételek egyike az emelt
szintű történelem érettségi.
A földrajz középszintű írásbeli érettségi nehézségi foka megegyezett az elmúlt évekéivel, a három érettségiző ha nem is kiemelkedően, de kifejezetten jól teljesített (73, 84,
85%).
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A Balla Lajos által már évek óta vezetett rajz szakkör folyamatossága a mögöttük
lévő tanévben is megmaradt. A szakkörben, illetőleg a tanórákon vagy odahaza készült
sikerültebb rajzokból hétről hétre megújuló kis kiállítás már megszokott része az első
emelet keleti végének.
Három szaktárgyi versenyen vettek részt diákjaink. Az alsó évfolyamoknak rendezett Kosáry Domonkos versenyen a két hetedik osztályból indultak többen, akik közül
öten a második fordulóba jutottak. A fölkészülésüket dr. Szentgáli Zsolt és Jávor Gellért
kollégák segítették. A 11. és 12. évfolyamon tanulók közül tizennégyen jelentkeztek az
OKTV-re. Továbbküldhető dolgozat nem volt. A jelentkezők többsége a 12.-esek közül
került ki, akik ezt az alkalmat inkább az érettségire való fölkészülés erőfölmérőjének te-
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A diákok előmenetelének tanórán kívüli segítése
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kintették. Az e körüli tanári teendőket (javítás, értékelés) dr. Vasas Géza látta el. A Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny művészettörténeti szekciójában Fonyódi Bence (11.
B), akinek a fölkészülésében Balla Lajos sokat segített, különdíjban részesült.
Ismeretszerzésre, tudásépítésre alkalmas látogatások megszervezéséből a távoktatás
bevezetéséig valamennyi kolléga kivette a részét. Ezek között szerepelt múzeumpedagógiai foglalkozás (Márkiné Solnay Márta), a Nemzeti Múzeum Magyarország-történeti
kiállításának kérdések segítségével történő földolgozása (Horváth István) s a legújabb
kiállítások közé tartozó, a tárgyát sokoldalúan bemutató Málenkij Robot Emlékhely
megtekintése (Simonfai Teodóra). A magyar katolicizmus történetének olyan becses
emlékei, illetőleg ma is aktív helyei, mint a zirci múzeumkönyvtár, valamint a Bakonybélben található bencés monostor szintén célpontjai voltak az oldottabb ismeretszerzésnek (Veszelovszki Balázs). A Szépművészeti Múzeum Rubens, van Dyck és a flamand
festészet fénykora című kiállítására Büki Pál vitte el az utolsó szál emberig az osztályát.
Balla Lajos kollégánk a Nemzeti Múzeum anyagának megismerésére kidolgozott egy
játékos feladatsort, amit több osztály eredményesen kipróbált. Horváth István szervezésében 98 diák (elsősorban 11.-esek és érettségizők), valamint 8 tanár vett részt a nagy
háborúval foglalkozó vitatott de színvonalas filmalkotás (1917) külön vetítésén 2020.
február 28-án a Allee moziban.
Tanári előmenetel, együttműködés, önképzés
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Két kolléga, Balla Lajos és Veszelovszki Balázs kiválóan megfelelt a minősítésben
meghatározott követelményeknek. A dr. Szentgáli Zsoltot érintő tanfelügyeleti látogatás során a tanfelügyelők kedvező képet alkottak az iskolánkban folyó oktató-nevelő
munkáról.
A munkaközösség több tagja bekapcsolódott a mentorálásba is. Dr. Vasas Géza az
első félévben két, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járó diák rövid tanítási gyakorlatát, illetőleg egy hallgató egész tanéves hosszú gyakorlatát segítette. Az említett
hallgató nem csupán az óráit tartotta meg, de a konzultációkon túl a munkaközösség
megbeszélésein is rendszeresen részt vett. Veszelovszki Balázs a második félévben egy
történelem szakos hallgató rövid gyakorlatának teljesítésében serénykedett a távoktatás nehézségei közepette. A kolléga emellett szakjaik egyezősége és életkori közelségük
okán belső, iskolai mentorként segítette Jávor Gellért beilleszkedését a tantestületbe.
Az együttműködés egyik hagyományos módja egymás óráinak a látogatása. A
távoktatás bevezetéséig erre kisebb kihagyásokkal igyekezett minden kolléga sort ke-
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ríteni. Dr. Szentgáli Zsolt saját osztályában a dr. Vasas Gézánál hosszú tanítási gyakorlatát végző egyetemi hallgatónak a második félévben tanórákat biztosított, ami alkalmat
adott egy háromoldalú szakmai és módszertani kooperációra.
A munkaközösségi megbeszélések a fölmerülő problémák megvitatását, az információátadást és az önképzést egyaránt szolgálták. Simonfai Teodóra a sikeres emlékhely-látogatásról tartott alaposan illusztrált, részletes beszámolót és értékelést. Hasonló
élménybeszámolót hallottunk Jávor Gellérttől, aki Veszelovszki Balázzsal hetedikes-nyolcadikos diákokat kísért el egy virtuális földrajzórára. Jávor Gellért részt vett a történelem
kerettanterv módosítását követően az ELTE szervezésében rendezett vitán. Ugyancsak
ő és dr. Vasas Géza a Történelmi Társulat tanári tagozata által szervezett tudományos és
módszertani előadásokon igyekezett hasznosítható ismereteket gyűjteni. A Gimnázium
honlapjának a munkaközösség számára fönntartott részén ezek az események megjelentek. A honlap kezelését Simonfai Teodóra lelkiismeretesen látta el.
Életünket alapvetően meghatározza a kerettantervi módosítás. Az ebben kijelölt keretek között készült el a földrajz (Veszelovszki Balázs), majd a vizuális kultúra (Balla Lajos), valamint a négy- és hatosztályos történelem helyi tanterve.

um

ná
zi

im

tG

gi

ar

tM

en

126

A nyílt napon dr. Szentgáli Zsolt kolléga tartott két bemutató órát egy hetedikes,
illetve kilencedikes osztállyal nagy érdeklődés mellett. Ugyanekkor Jávor Gellért a hetedikesek földrajzóráján igyekezett lekötni a látogató szülők és jövendő diákok figyelmét.
A Szent Margit-napon előadott, a diákok életéről szóló nagy sikerű darabot (MI) Balla
Lajos kolléga írta diákok szövegeinek a fölhasználásával. A próbákon történő fölkészítés,
a rendezés szintén az ő munkája volt. Tavasszal egy országos diákszínjátszó fesztiválon
vettek volna részt a darabbal, ez azonban az ismert okok miatt meghiúsult. A március
15-i közös megemlékezést Simonfai Teodóra és Paréj-Farkas Katalin kolléganők szervezték és rendezték közmegelégedésre népes diáksereg bevonásával. Az emléknapokra
installációk, prezentációk segítségével történő figyelemfölhívásból idén is kivette részét
a munkaközösség.
A Gimnázium alapításának centenáriumára való készülődés munkálatait Paréj-Farkas Katalin fogja össze, s a munkaközösség valamennyi tagja vállalt ebben egyegy résznyi közreműködést.
Dr. Vasas Géza
munkaközösség-vezető
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Az iskola életében való részvétel
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A hittan-filozófia munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről
A hittan-filozófia munkaközösség munkája az előző évekhez hasonlóan ebben a
tanévben is sok mindent felölelt: a közös szentmisék, évfolyammisék, osztálymisék, reggeli
áhítatok a protestáns diákok számára – Váraljai Katalin szervezésében, házszentelés,
keresztutak, lelkinapok, szentségekre (keresztelés, elsőáldozás, bérmálkozás – Carlo és
Alessandro atyák) történő felkészítés, lelki beszélgetések, bibliaverseny lebonyolítása,
két hirdetőtábla aktualizálása, filozófia-OKTV, hogy csak a nagyobb volumenű dolgokat
említsem. Filozófiából Novák Anna 11.A osztályos tanuló országos 15. helyezést ért el.
A nyílt napra Csaplár Kinga nővér egy prezentációt készített, melyben bemutatta
az érdeklődők számára a fenntartó rend alapítóját, és a rend mai életét. Birosz Alfonza
nővér pedig bemutató órát tartott a látogatóknak.
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A szervezett programok közül kiemelném még a két lelkinapot. Az adventit 2018.
december 1-jén tartottuk. A 7-9. évfolyamhoz meghívott lelkivezetők: Barkó Ágoston
OSB, Csaba Mária Veronika TORG, dr Kerényi Lajos SchP, Kertész Péter, Prodán Gábor, és
Tokodi László OP voltak. Egy osztály Pécsre utazott, egy másik osztály pedig Óbudán
volt a szaléziaknál. A 10. évfolyamhoz a jezsuita lelkiségű szerzetesnőkből, fiatalokból
álló INIGO csoport jött el, velük töltötték a napot. Az INIGO csoport tagjai számára is
pozitív élmény volt ez, erről írtak a jezsuiták honlapján is. (https://jezsuita.hu/az-inigocsoport-bemutatja-hogyan-lehet-elmeny-a-lelki-nap-egy-csapat-gimnazistanak/) A 1112. évfolyam számára e napon a két előadó Baán István görögkatolikus atya, valamint
Koronkai Zoltán SJ voltak.
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A nagyböjti lelkinapot megelőző délután tartottuk meg az immár hagyománynak
számító Bibliaversenyt, melyben a győztes csapat tagjai a 9.b osztályból kerültek ki:
Bakács Emma, Nagy Ágnes, Ottucsák Laura, Pályi Viola.
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Másnap, 2019. április 2-án volt a nagyböjti lelkinap. A 11-12. évfolyamos diákok 8-10ig Hodász András atyát hallgathatták meg, ezután választható programokon vehettek
részt – az iskolában most először rendeztük meg így a lelkinapot, ezért izgalommal
tekintettünk elé. A visszajelzések alapján beváltotta ez a módszer a reményeket,
érdekesnek bizonyultak a programok, melyek segítettek az elmélyülésben, gondolatokat
indítottak el a résztvevőkben.
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Ezeken kívül munkaközösségünk tagjai is lehetőséget adtak KÖSZI-pontok
gyűjtésére: sekrestyében való segítés, asszisztencia, református gyülekezetekben
történő segítségnyújtás, kórházlátogatás Lajos atyával.
Köszönjük mindenki aktív segítségét, részvételét e munkákban.
		
			

Kóczán Gabriella CJ
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A matematika-informatika munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről
Az idei év a matematikatanárok számára nem várt nehézségekkel kezdődött.
Egyik kolléganőnk súlyos betegség miatt nem tudott dolgozni, egy új kolléga – pedig
megígérte – mégsem jött az iskolánkba tanítani. Ezeket az órákat is nekünk kellett ellátni.
A megnövekedett óraszámok miatt szakkörök tartására nem maradt kapacitásunk.
A hagyományos poszterpályázatunk témája magyar matematikusok munkásságának
bemutatása volt. A diákok körében népszerű Bolyai csapatversenyen most is több
csapatunk indult a 7–8. osztályosok és a gimnazisták közül is. A hetedikesek a
kisgimnazista kategóriában a területi 6. helyet érték el (eredményük a területi általános
iskolás csapatok második helyezettjénél is jobb lett). A matematika OKTV II. fordulójába
jutott Bereczky Botond és Bata Dániel – ők a Te Deumon is a díjazottak között voltak.
A katolikus iskolák matematikaversenyén is sok diákunk indult, többen bejutottak
a második fordulóba is, Mohácsi Márton (7.a) a szeptemberre elhalasztott döntőn is
részt vehet. A karantén idején rendezték a 7–8. évfolyam kerületi versenyét online, itt
is négy tanulónk vett részt és eredményesen szerepelt. Ebben az évben is részt vettek a
tanulóink az egyébként is online Genius Logicus versenyen.
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Az érettségire való digitális felkészítés igazán nagy próbatétel elé állította a tanárokat.
Bár a középszintű feladatsor kicsit könnyebb volt az elmúlt években megszokottnál,
igazán büszkék lehetünk diákjaink teljesítményére. A felvételi tájékoztató decemberi
megjelenéséig kb. 40-en készültek emelt szintű érettségire matematikából, de a
pontszámítás változásai miatt végül csak 20 tanuló mérette meg magát emelt szinten –
sajnos nem a legjobbak, de így is majdnem 65%-os átlagot értek el (4,5). A középszinten
érettségizők közül 34 tanuló dolgozata sikerült 90%-nál jobban, és az átlag is 77% (4,33).
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A digitális oktatás során próbáltunk ötleteket adni egymásnak, voltak, akik a
smart táblát is alkalmazva gyakran tartottak online órákat, voltak, akik inkább írott
magyarázatokat, részletes megoldásokat küldtek a tanítványaiknak. Az online
számonkérések eredménye sokszor inkább a diákok leleményességét, segítőkészségét
tükrözte, mint a tananyag elsajátítását.

Sz

en

tM

ar

Informatikából 41 tanuló érettségizett, a fele már tavaly előrehozottan, idén 8-an
emelt (72,25%; 4,5), 16-an középszinten (78%; 4,43). Középszintű előrehozott érettségire
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35 tizenegyedikes tanuló készült, de ők a járvány miatt sajnos nem érettségizhettek.
A tanév folyamán a Fővárosi Középiskolai Alkalmazó Versenyen 52 fő vett részt
iskolánkból. A versenyzők főként az emelt informatika csoportokból jelentkeztek. A
tanulók nagy része igen színvonalas versenyfeladatot adott be. Bata Dániel és Raszler
Gizella bejutottak a fővárosi döntőbe, de ezt már nem lehetett megtartani. Bata Dániel
és Ferenczi Gusztáv az informatikából nyújtott kimagasló teljesítményéért kapta meg a
reál díjat.
7. évfolyamon és a 9. nyelvi előkészítős osztályokban gépírást is tanulnak a gyerekek.
Nagyban segítette az otthoni tanulást, hogy az oktató program készítője az iskola
tanulói részére ingyen elérhetővé tette a program letöltését.
Az új Nemzeti Alaptanterv mindkét tárgyból tartogat újdonságokat. A helyi
tanterveket úgy kellett kidolgoznunk, hogy nem ismerjük az új tankönyveket, és az
érettségi követelmények módosítása sem jelent még meg. Matematikából úgy tűnik,
hogy a mindenki számára kötelezően elsajátítandó tananyag csökkenni fog, viszont
ekkor az emelt szinten még sokkal többet kell dolgozni annak, aki reál irányba szeretne
továbbtanulni. Informatikát a jövőben több évig és nagyobb óraszámban fognak
tanulni a diákok, teljesen új témakörök is lesznek a tananyagban, ezek közül az egyik a
robotika, melyhez Lego-robotra is szükség lesz.
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Urbán Diana
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A fizika munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről
A munkaközösség tagjai:
Holicsné Csejk Gabriella
Kóczán Gabriella
Kujbus Attiláné
Meszesán György
Dr. Orovica Márkné
Reichardtné Szabó Marietta
Szücs Anikó
Urbán Diana
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Az idei tanévben diákjaink az emelt szintű és a középszintű fizika érettségi vizsgára a
12. évfolyamon két csoportban készültek, dr. Orovica Márkné és Urbán Diana vezetésével.
Szerencsés volt az elosztás is, mert az egyik csoport az emelt érettségire, míg a másik
a középszintűre készült. 21 diák érettségizett emelt szinten 78,9 %-os átlaggal. Urbán
Dianára is nagy feladat hárult, mert egy év alatt kellett a két év anyagát a középszinten
érettségizőkkel átvenni. Köszönet érte. A 11. évfolyamon dr. Orovica Márkné egy
fakultációs csoportot vezetett. Az emelt szintű érettségi vizsga szóbeli részét képező
20 mérés mindegyikének tárgyi feltételei a diákok rendelkezésére álltak. A kísérletek
összeállításában Manga József laboráns nagy segítséget nyújtott. A kísérleteket a diákok
önállóan elvégezhették a tanév közben. Ez nagy segítséget jelentett volna a szóbeli
felkészülésében. Mindkét évfolyamon feladatmegoldó szakkört vezetett dr. Orovica
Márkné. Bár a karantén miatt a kísérletekre nem került sor, de az elméleti tudást ezek a
gyakorlati feladatok sokban segítették.
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A középszintű érettségi vizsgára Urbán Diana csoportjából jelentkeztek. A kísérleti
mérések az OM által javasolt kísérletek közül kerültek be a tételekbe, amire már nem
került sor.
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A hetedik és nyolcadik évfolyamon a fizika megszerettetése az egyik célunk. Az
elméleti órán kívül heti egy kísérletező-mérő órán vettek részt tanítványaink, az idei
tanévben Kóczán Gabriella, Meszesán György és Szücs Anikó vezetésével.
Tehetséggondozás keretében versenyfelkészítő szakkört tartott fizikából Kóczán
Gabriella. A katolikus iskolák között minden évben megrendezésre kerülő Károly Ireneusz
Tehetséggondozó Fizikaversenyre is így készülnek. Az idei tanévben a házi dolgozatok
értékelése még nem történt meg.
Az újbudai általános iskolák közötti „A
fizika csapatversenyen III. helyezést értek el:
Csató Kata		

7.a

Fekete Patrik

7.b

Holdraszállás

50.

évfordulója”

Jagos Mária 7.b
Várnagy Ádám

8.a

osztályos tanulók.
A kerületi online fizikaversenyen
Kirsching Blanka 7. a osztályos tanuló 7. helyezést ért el.

9.a
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Gróf Domonkos
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osztályos tanulók, Orovica Márkné tanítványai.
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A verseny a járvány miatt nem zárult még le, szeptemberben folytatódik.

tM

ar

gi

Urbán Diana szervezésében meghirdettük a „C. Röntgen munkássága” című
plakátpályázatunkat, amelynek határideje a távoktatás idejére esett. A legjobb munkákat
könyvutalvánnyal szeretnénk jutalmazni a következő tanév elején.

en
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Bajáky Boglárka

Sz

Munkaközösségek

A Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaversenyen
továbbjutott:

Szent Margit Gimnázium

Iskolánk nyílt napján fizikából is népszerű kísérleti bemutatót tartottak diákjaink. Az
előkészítést, a diákok felkészítését dr. Orovica Márkné és Szücs Anikó végezte.
A kísérletek bemutatásán sok lelkes diák vett részt:
Simon Tibor és Várnagy Ádám 8.b
Bajáky Boglárka és Kemper Miron 9.a
Gróf Domonkos és Mérges Marcell 9.a
Bánfalvi Dániel 9.c
Kiss Nóra és Kis Viktória 9.c
Beszédes Gergő és Tóth István 10. a
Sillo Szonja és Nádudvari Kinga 10. a
Bőhm Edit, Dávid Kamilla, Danczinger András és Keszthelyi Tamás 11. b osztályos
tanulók.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is szerveztünk látogatást, ami sajnos a járvány
idejére esett, emiatt elmaradt, amit a következő tanév elején a fakultációsok és az
érdeklődők részére szeretnénk megszervezni, ha lesz rá lehetőség.

um

Munkaközösségek

A fizikatanárok szakmai kirándulása is elmaradt, amit a Csodák Palotájába szerveztünk
volna.

Szertárunk idén új dinamométerekkel, Mikola-csővel és komolyabb tápegységgel
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bővült.
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A hétköznapok munkáját Manga József, pedagógiai asszisztens segítette. A
kísérletek előkészítésében, eszközök megjavításában nagy szerepe volt. Ötleteivel
sokszor kisegítette tanári munkánkat, köszönet érte.
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A távoktatásban a nehézségét az okozta, hogy nagyon sok időt kellett fordítani
az órák előkészítésére, a kísérleti videók, internetes anyagok kiválogatására. Sok kísérleti
videó megtalálható az interneten, de az nem helyettesíti az élő kísérletet.
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Az volt a jó, hogy rákényszerültünk arra, hogy minél változatosabb feladatokat
adjunk a diákoknak, hogy kellőképpen motiválni tudjuk őket, illetve hosszabb távon is
fenn tudjuk tartani az érdeklődésüket. Ezért sok kísérleti videót kerestünk nekik, amiket
a normál órákon is használhatunk a továbbiakban.
A tervezett tananyagot elvégeztük, de hogy mi az a tudás, amit sikerült átadni,
abban bizonytalanok vagyunk. Kevés visszajelzést kaptunk a munkánkról. Bizakodunk,
hogy távoktatást a jövőben nem kell végeznünk, csak, ha mi tervezzük.

Dr. Orovica Márkné
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munkaközösség vezető

Szent Margit Gimnázium

A biológia-kémia munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről

Az idei munkaközösségi programok közül kiemelkedett a „Jó bőrben vagyok” csapat
akadályverseny, amelynek megszervezésében és lebonyolításában a munkaközösség
minden tagja részt vett. A versenyen – amelynek témája az egészséges életmód, illetve
a bőrápolás volt – 3 fős csapatok vehettek részt a 10–11. évfolyamokból. A nagyszámú
jelentkező (24 csapat) miatt először egy selejtezőt tartottunk, ahol a résztvevőknek
egy tesztsort kellett kitölteni. A 8 legjobb eredményt elérő csapat jutott az egy héttel
későbbi döntőbe, ahol minden állomáson másféle, interaktív, több helyütt kísérleteket
is tartalmazó feladatokkal kellett megbirkózniuk. A versenyt végül a „Kodonok” csapat,
Éles Réka és Csonka Mihály nyerte a 11.e osztályból.
A szeptemberi munkaközösségi értekezleten határoztuk el, hogy évi 2-3 alkalommal
üzemlátogatást szervezünk diákjainknak. Az első félévben Szegedi Katalin és Lobmayer
András kíséretében 21 tanuló ismerkedett meg a Fővárosi Hulladékhasznosító műben
a hulladékok osztályozásának és feldolgozásának menetével. Sajnos a második
félévre tervezett két programot (Észak-pesti Szennyvíztisztító, MOL Kőolajfinomító)
a járványhelyzet miatt már nem tudtuk megvalósítani. Szintén elmaradtak a hagyományos állat-, illetve növényfelismerő háziversenyeink is.
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Az első féléves bakancsos túrát kifejezetten a tantestület tagjainak és hozzátartozóiknak hirdettük meg. November végén a Budai-hegységben tettünk emlékezetes
túrát Lobmayer András vezetésével. Az iskola nyílt napján biológiából boncolással és
mikroszkópos bemutatóval, kémiából egyszerű, kipróbálható kísérletekkel vártuk az
érdeklődő diákokat és szüleiket. Az utolsó három hónap a digitális oktatásról szólt, amely
új kihívást és egyben lehetőségeket is jelentett tanárnak és diáknak egyaránt. A minél
könnyebb átállás érdekében rendszeresen online munkaközösségi megbeszéléseket
tartottunk, ahol kicseréltük tapasztalatainkat.
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A tanév végén biológiából 31, kémiából 12 tanuló tett érettségi vizsgát, többségük
emelt szinten. A legjobb eredményt biológiából (emelt szint 87%) Kocsis Villő 12.a
osztályos, kémiából (emelt szint 80%) Fekete Benjamin 12.e osztályos tanuló érte el.
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Az év végi Te Deumon Kocsis Villő Szent Margit díjat, Lakatos Vivien 12.d osztályos
tanuló pedig Szabó Erika Nővér díjat kapott a természettudományos tárgyakból elért
teljesítményükért.

Somogyi Mihály
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A testnevelés és tánc munkaközösség beszámolója
a 2019-2020-as tanévről

Munkaközösségünk a 2019/2020-as tanévet 7 fővel kezdte meg. Az induláskor négy
„új” testnevelőt és egy népszerű néptáncpedagógust köszönthettünk tagjaink között,
Sáfár tanár úr pedig, óraadóként erősítette tovább kollektívánkat, segítette mindennapi
munkánkat.
Két hónap elteltével egy testnevelő távozott az intézményből, az óraszámait
szétosztottuk egymás között – - „the show must go on!”
Intézményi kultúra, sportkultúra
- Nagy Valter: Szent Margit Bál
•

A kolléga által felkészített gyermekek néptáncelőadása igen pozitív visszhangot
váltott ki mind a gyerekek, mind szüleik és a jelenlévők részéről egyaránt.

- Furák Szandra, Csepregi Csaba: Iskolai Nyílt Nap, – úszás, floorball sportbemutatók
- Sítábor: Sáfár tanár úr szervezte, de sajnos elmaradt. A pénzügyi elszámolás
megtörtént.
Munkaközösség: versenyek

um

Az érettségire történő felkészítésre önálló órakeret nem állt rendelkezésre, így
a gyakorlati felkészítést megpróbáltuk a mindennapos testnevelés biztosította
tanórák keretein belül megoldani Babos Péter kollégámmal, míg a szóbeli
vizsgára történő felkészítést – Sáfár József elméleti anyagának átadásával –
Furák Szandra tanárnő vállalta.
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- Furák Szandra, Babos Péter, Csepregi Csaba: középszintű érettségi felkészítő:

Munkaközösségek

- Munkaközösség: felkészülés az online oktatásra (elmélet, gyakorlati feladatok,
online redmenta tesztek)

Sz

en

tM

ar

A járvány miatt a gyakorlati egzáment törölték, így júniusban csak szóbelizni kellett a
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testnevelésből érettségiző diákoknak (4 fő). A verbális megmérettetést diákjaink a kiváló
felkészítésnek köszönhetően példásan megoldották.
A 4 főből (Bakó Boróka, Bertalan Márton, Etényi Gergely, Márki László) mindannyian
jelesre vizsgáztak, 2 fő (Bakó Boróka, Márki László) dicséretet kapott feleletére. Köszönjük
Furák Szandra tanárnő eredményes elméleti felkészítő munkáját, de ne felejtsük ki a
sorból a többi, nem testnevelés szakos kollégánk áldásos oktatói tevékenységét sem,
hiszen az Ő érdemük is, hogy megtanították TANULNI (!) a fiatalokat, és ezáltal ilyen szép
feleletek születhettek a testnevelés középszintű érettségi vizsgán.
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Csepregi Csaba
munkaközösség vezető
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A 2019-20-as tanév a diáktanácsadó szemével
„Amikor egy márciusi napon hazamentünk, és legközelebb szeptemberben
találkoztunk” – tartok tőle, hogy a 2019/2020-as tanévről mindenkinek ugyanez fog
beugrani (már ha valóban találkozunk szeptemberben, ami most, június 22-én, mikor e
sorokat írom, legalábbis valószínűnek látszik). Így rendhagyó módon ezúttal én is inkább
arról írnék, ami e márciusi nap után történt, és hanyagolnám a tanévvel kapcsolatos
számok, adatok felsorolását. Mert hát ez az időszak éppen ilyen volt – mintha minden
jelentéktelenné vált volna, ami addig fontosnak tűnt.
Emlékszem egy pénteki napra március közepén. A következő hetem be volt
táblázva. Régi kliensek és két új diák is bejelentkezett, volt, akinek már csak a következő
hétre tudtam helyet szorítani. Két osztályfőnöki órára is meghívtak előadást tartani.
Az önismeretről, illetve a függőségek lelki hátteréről beszéltem volna, és végül is
sikerült a „készen kapott” témákat annyira megérlelni magamban, hogy megtaláljam
bennük a saját személyes, szakmai mondanivalómat. Az egyik osztályfőnökkel a hétfői
előadásom kapcsán leveleztünk. Másnap, szombaton már azt írta nekem: „Hát, ezt most
mindenképpen sokkal későbbre kell halasztanunk, hiszen a gyerekek sem lesznek egy
jó ideig iskolában...” Természetesen addigra erről én is tudtam. Hallottam a péntek esti
bejelentést, hogy „digitális oktatásra” állunk át – noha elképzelésem sem volt arról, hogy
ez a gyakorlatban mit jelent majd.

gi

tG

im

ná
zi

um

Munkaközösségek

Aztán karantén. Home office, otthontanulás, klasszikus, öt fős háztartásvezetés.
Hamarosan a másodikos fiam tanítója is lettem, amit a kezdeti ijedség után meglepően
élveztem. A megnövekedett házimunkát és a rokonoktól, barátoktól való fizikai
távollétet kevésbé... Ami a munkámat illeti, át kellett gondolnom, hogy mi az, amit egy
olyan, látványosan offline műfajban, mint az iskolapszichológia, az új, online rendszerbe
át tudok menteni. Szülőkkel jobbára telefonon konzultáltam. A tanár és osztályfőnök
kollégákkal e-mailben. A tanácsadást pedig szintén online folytattam, a szokásos, 45
perces formában. Néhány kliensem e-mailben írt hosszabb beszámolókat. Látogatásaim
az elárvult Szent Margit Gimnáziumba lehangolóak voltak – a gyönyörű épület leginkább
kísértetkastélyra emlékeztetett a hétköznap délben tapasztalt természetellenes
csenddel és kihalt folyosókkal.
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Az engem megkereső diákoknál eleinte azt láttam, hogy mindenki egyfajta
vakációnak fogja fel az otthonlétet. Problémáik nem a bezártságból, vagy a digitális
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oktatás kapcsán adódtak (utóbbit lényegesen jobban viselték, mint a tanár kollégák, talán
mert az online tér összességében „hazai pálya” volt számukra), inkább azokat a témákat
vittük tovább, amelyek korábban is foglalkoztatták őket. Egyeseknél e problémákat
elmélyítette a karantén helyzet, például aki korábban is nehezen kapcsolódott be az
osztályközösségbe, az fokozott elmagányosodásról számolt be.
Összességében gyerek és felnőtt egyaránt
ott találta magát hónapokra bezárva abba a
helyzetbe, amit korábban magának létrehozott,
illetve ami körülvette – a munkába vagy iskolába
járás, külső helyszíneken szórakozás stb. által
nyújtott kimenekülési lehetőségek nélkül. Ha ez egy
alapvetően jól működő családi közösség volt, akkor
abba záródtunk be. Ha bántalmazó légkör, állandó
feszültség, akkor abba. Ha bénító magány, akkor
abba. A dologban rejlő önismereti lehetőséget talán
kevesen ismerték fel, pedig erősen adott volt: az élet
tálcán kínálta az esélyt, hogy mindenki szembesüljön
azzal, hogy tulajdonképpen miben van benne, átgondolja, jó-e ez neki, és eldöntse, min
és hogyan szeretne/tudna változtatni az életében. Mégis kevés olyan tapasztalatom volt
tanácsadóként, hogy ezt a munkát valaki valóban elvégezte volna a maga életében, és
ehhez kérte volna a segítségemet.
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Varga-Etele Orsolya
iskolapszichológus
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Munkaközösségek

Aztán két hónap után feloldották a karantént...

Közösségeink
A Szülői Munkaközösség beszámolója
2019–2020.
A szülői munkaközösség az iskolai életben fontos kapocs szerepét tölti be, hiszen
a gyerekek sikeres képzésének és nevelésének elengedhetetlen feltétele a diákok, a
szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat, melyben az SZMK tagjai próbálnak segítséget
nyújtani.
Tagjai: osztályonként három személy, akiket a tanév első szülői értekezletén
választanak meg- illetve újra a szülők.
Legfontosabb feladatai:
•

tájékoztató munka;

•

tanulók és szülők érdekeinek képviselete;

•

a szülők és az iskola pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítása és ápolása,
valamint az iskola-gyermek-szülők kapcsolat egyensúlyának segítése;

•

az iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása;

•

az iskolai tanórán kívüli rendezvények lebonyolításának segítése;

•

Szent Margit jótékonysági bál szervezése és lebonyolítása;

•

szülői lelki nap szervezése és lebonyolítása;

•

a Szent Erzsébet szociális alap munkájának segítése.

•

A legnagyobb rendezvényünk az idei beszámoló időszakában is a Szent Margit
bál volt.
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a szalagavató bálon a 11. évfolyam szüleinek közreműködésével biztosítottuk
a szülői felügyeletet, a ruhatárt, a dekoráció készítését, a tanári kart
megvendégeltük a szülők készítette süteményekkel.
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Közösségeink

Az SZMK szükség szerint segítséget nyújtott az iskolai programoknál:
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A szülői szervezet a programokhoz igazodva csaknem havonta tart megbeszéléseket,
de indokolt esetben bármikor összehívható. A gyűléseken az iskola vezetősége is részt
vesz.

141

Szent Margit Gimnázium

•

A bevétel jelentős részével az épülő új tornacsarnok sporteszközeinek
beszerzéséhez járulunk hozzá.

•

A szervezés során igyekeztünk lehetőséget teremteni közösségi diákmunkára a
báli előkészületekben és a rendezvény alatt.

Az idei év váratlan járványügyi helyzete felülírta a korábbi hagyományokat. Nem
tudtuk megrendezni a szülői lelki napot, és más programot sem tudtunk szervezni.
A tanév végén ismét megköszöntük tanáraink munkáját, akiket a jól bevált tanári
zsebkönyvvel ajándékoztunk meg.
Bízunk benne, hogy a következő tanévben ismét, a nevünkben foglaltak szerint,
legfőképp közösségépítő feladatokkal segíthetjük az iskolai életet.
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Diákönkormányzati évértékelő
2019–2020.
Szeptemberben
Gólya-hetet
szerveztünk az új tanulóknak,
és nem titok, hogy ez majdnem
nagyobb falatra sikerült, mint
amennyit a DÖK meg tud emészteni,
de ezt akkor és ott – reméljük –
senki sem érezte a bejövő osztályok
tagjai közül. A Gólya-héttel régóta
tartozott a diákönkormányzat a
gólyáknak, de végre, sok év után
sikerült törleszteni.
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Manczur Máté 11.c
DÖK elnök

Közösségeink
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Volt idén is egy diákfórum, ahol az iskola vezetőségét lehetett kérdezni errőlarról. Különböző témákról érdeklődtek a résztvevők. Nagy öröm, hogy a tavalyinál
nagyobb létszámban jelentek meg a
diákok a fórumon.
Készültünk volna pár apróbb
programmal a tavasz folyamán, de
minden ötletet keresztben elvágott
a világjárvány egyre gyorsabb
terjeszkedése, így az év hátralévő
részében a működésünk lényegében
megszűnt. Egy internetes fórumot
hirdettünk, ahol az előzőhöz
hasonlóan szintén faggatózni lehetett.
Illetve megszavaztattuk az érintett
évfolyamot, hogy hol szeretnék a szalagavatójukat tartani.
Ősztől új energiával kezdhetünk új, valós időben és helyen megvalósuló
események szervezésébe.
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Indukció Tudományos Diákkör
2019–2020.
Az Indukció Tudományos Diákkör
(ITDK) a gimnázium önképzőköre,
amely a természettudományok iránt
érdeklődő diákoknak igyekszik plusz
lehetőségeket nyújtani. Ebben a
tanévben 22 tanuló vett részt a diákkör
munkájában.
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Az első félévet egy „nyilvános ülés”
nyitotta, amelyen a diákkör tagjain
kívül az iskola bármely érdeklődő
Az ITDK csapata a KUKA Robotics
tanulója,
tanára
részt
vehetett.
laborja előtt
Következő rendezvényünk Dr. Csató
László „Igazságosság a sportban” című előadása volt, melyben az előadó különböző
matematikai módszerek alkalmazhatóságát mutatta be a versenysportok területén.
Szintén iskolai keretek között emlékeztünk meg a Periódusos Rendszer Nemzetközi
Évéről is. Ennek tiszteletére egész napos kiállítást szerveztünk a kémialaborban.
Mengyelejev életén és munkásságán
kívül a látogatók az elemek
felfedezőiről, az elemek neveinek
eredetéről, más típusú periódusos
rendszerekről
is
megtudhattak
érdekességeket. A kiállításon kívül
az épület több pontján is interaktív
feladatok várták a diákokat, illetve
készítettünk egy muffin periódusos
rendszert is, amelyet a nap végén
közösen fogyasztottunk el. Az iskola
nyílt napján egyszerű, kipróbálható A muffin periódusos rendszer elfogyasztása
a Periódusos Rendszer Napján
kísérletekkel
és
3D-nyomtató
bemutatóval vártuk leendő diákjainkat és szüleiket.
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A diákkör tagjaival rendszeresen járunk természettudományos kiállításokra.
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Idén az ELTE-n A pontosság bűvöletében című Eötvös-emlékkiállítást, a Piarista
Gimnáziumban pedig a Generációk saját mobiljai elnevezésű kiállítást tekintettük
meg. Labor/üzemlátogatás keretében decemberben a Signalterv közlekedésbiztonsági
berendezéseket fejlesztő és gyártó cég telephelyén ismerkedtünk a forgalomirányítás
kihívásaival, januárban pedig az ipari robotokat fejlesztő KUKA Robotics-nál tettünk
látogatást. Itt külön örömünkre szolgált, hogy „idegenvezetőnk” egy volt ITDK-s,
Dénes Márk volt, akinek irányításával több különböző robot működését, irányítását is
kipróbálhattuk.
Sajnos a járványhelyzet miatt tavaszi programjainkat már nem tudtuk megvalósítani.
Elmaradtak a hagyományos diákelőadások, illetve az eredetileg Győrbe tervezett egész
napos kirándulás is. A diákkör végzős tanulóit is csak az interneten keresztül tudtuk
elbúcsúztatni, ajándékukat – amely idén egy ITDK feliratú maszk volt – az érettségi
bizonyítványukkal együtt kapták meg.
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Timáriné Zsámbéky Mária
Somogyi Mihály
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Szent Margit Gimnázium gitáros énekkara
Az előző évekhez hasonlóan a gitáros énekkarok főként egyesítve, de akar
kisebb csoportokban is rendszeresen látták el a liturgikus zenei szolgálatot iskolánkban.
A reggeli szentmiséken túl az összes közös misén, vasárnapi évfolyammiséken,
valamint külsős felkéréseken is gyakran szerepelt a gitáros kórus.
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Bízom benne, hogy jövőre is ilyen nagy örömet jelent majd nekünk a közös
muzsikálás és az iskolánkba érkező új diákokat is sikerül „megfertőzni” ezzel a valóban
csodálatos tanórán kívüli élménnyel.
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A tanév folyamán érkeztek közénk lelkes hangszeres és énekes diákok. Így most
énekkarunk körülbelül 40 fővel büszkélkedhet, ami lehetővé teszi, hogy jövőre még
színesebb, színvonalasabb és nagyobb apparátust igénylő műveket szólaltassunk meg.
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Kórustáborokban is részt vettünk, Balatonalmádiban és Kecskeméten is. Ezek a
közös programok rengeteget segítettek a koncertekre való felkészülésben. Idén nagy
örömünkre szolgált, hogy januárban Szent Margit-napon, segíthettük a színjátszó csapat
munkáját. Számos új dalt sikerült megtanulni az idei tanévben, melyek lehetővé tették
azt, hogy gitáros énekkarunk nem csak liturgikus, hanem világi színpadon is a közönség
elé állhasson.
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A Szent Margit Gimnázium kórusa
A Szent Margit Gimnázium énekkara ebben a tanévben számos alkalommal teljesített
liturgikus szolgálatot a közös, a vasárnapi és más szentmiséken is. Ezek alkalmával
elsősorban a közös éneklés vezetésének és az előéneklésnek a feladatát látták el, de
alkalmanként többszólamú kórusműveket is megszólaltattak, egy esetben pedig
többszólamú miseordináriumot is énekeltek.
A főbb szolgálatok és szereplések alkalmai és időpontjai a következők voltak:
szeptember 2. – a bejövő osztályok tanévnyitó szentmiséjén a kápolnában az énekkar
szolgálata;
szeptember 8. – a diákmisén a 12. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata;
szeptember 22. – a diákmisén a 10. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata;
október 1. – a zene világnapja alkalmából az iskola kórusai együtt adtak egy rövid
műsort az 1. emeleti folyosón az egyik tanóra-közi szünetben, melynek nagy sikere volt.
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Október 6. – a diákmisén a 7–8. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata;
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október 20. – a diákmisén a 10. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata.
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November 10. – a diákmisén a 9. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata.
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október 8. –Magyarok Nagyasszonya főünnepének közös szentmiséjén a kórus
énekes szolgálata;

147

Szent Margit Gimnázium

December 7. – a lelki nap szentmiséjén a részt vevő osztályok énekkarosainak énekes
szolgálata. A lelki napon a 11–12. évfolyamosok számára választható program keretében
zenehallgatással egybekötött előadást tartottam G. F. Händel: Messiás c. oratóriumának
I. részéből (advent és karácsony).
December 15. – a diákmisén a 7–8. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata.
December 19-én, a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napon Hegedűs Endre
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész volt vendégünk, aki csodálatos zongorajátékával
kápráztatott el bennünket a díszteremben. A neves művész Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Liszt és Bartók műveiből válogatott.
Január 6. – Vízkereszt ünnepén, a közös szentmisén az énekkar szolgálata;
január 12. – a diákmisén a 12. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata.
Január 17-én a Szent Imre plébániatemplomban megtartott Szent Margit-napi
ünnepi szentmisén elhangzott:
Joseph Haydn: Kleine Orgelmesse
C. Saint-Saëns: Tollite hostias
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Bálint Ágnes – szoprán,
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A Szent Margit Gimnázium énekkara,
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en

148

Közreműködött:

Sz
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W. A. Mozart: Ave verum
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A Szent Margit kamarazenekar (hangversenymester: Schilling Eszter),
Dankos Attila – orgona.
Vezényelt: Oberrecht Ádám.

A kórusban tanár kollégák, szülők és öregdiákok is énekeltek, a zenekarban szintén
játszottak szülők és öregdiákok is.

im

február 26. – Hamvazószerdán a közös szentmisén a kórus énekes szolgálata.
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Március 1. – a diákmisén a 7–8. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata;
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március 4. – a lelki nap szentmiséjén a részt vevő osztályok énekkarosainak énekes
szolgálata.
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Február 16. – a diákmisén a 9. évfolyamos kórustagok énekes szolgálata;
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Január 19-én a Kelenföldi Szent Gellért plébániatemplom vasárnap 18 órai
szentmiséjén is elhangzott a Szent Margit-napi szentmise zenei anyaga ugyanazokkal
a közreműködőkkel.
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A lelki napon a 11–12. évfolyamosok számára választható program keretében
zenehallgatással egybekötött előadást tartottam J. S. Bach János-passiójáról.
Március 11. – a múzeumi nap keretében a 11.c osztállyal látogatást tettünk a Liszt
Ferenc Emlékmúzeumban, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vettünk.
Március 16-tól a digitális távoktatásra való áttéréssel az énekkar munkája és szolgálata
is szünetelt. A tanév hátralévő részében a következő kiemelt tervezett programok
maradtak el:
Az énekkarral a Szent Margit-napi szentmise zenei anyagát adtuk volna elő
kirándulás keretében a kismartoni Bergkirchében.
A 2019-ben első alkalommal megrendezett és nagy sikert aratott M-FAKTOR
margitos zenei vetélkedőt szerettük volna újból megszervezni.
Reméljük, hogy ezekre a programokra a következő tanévben sor fog kerülni.
A kórus munkáját rendszeresen segítette Vámosi Judit tanárnő, köszönet érte!
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Oberrecht Ádám
ének-zene tanár, kórusvezető
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A Szent Margit-napi szentmise zenei szolgálatát támogatta az IMNN Iskolaalapítvány,
köszönet érte!
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A tanév során minden pénteken, a reggeli szentmisén előénekes schola teljesített
liturgikus énekes szolgálatot. A rendszeresen részt vevő tagok a 10.d osztályból kerültek
ki: Lakatos Balázs, Varga Salamon, Varjú-Bartal Levente és Vörös Kristóf.
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A Szent Margit kamarakórus
Kamaraénekkarunk diákjai szoktak szerepelni különböző iskolai és külsős
eseményeken: tanári karácsony, teremszentelés, látogatás idősek otthonába,
passióéneklés.
Ezenkívül az iskolai zenés színdarabok zenei kíséretét is a kamarakórus diákjai
szokták számunkra szolgáltatni: október 23-ai megemlékezés, Szent Margit-nap,
1848-as műsor.
A kamaraénekkar tagjai az éneklésen túl remek zenészek is, ezért a legtöbb
rendezvényen már hangszeren játszani is hallhatjuk őket. Az idén már kamara
ének- és zenekar néven is több alkalommal léptek a színpadra, és magas művészi
igénnyel látták el a színdarabok zenei szolgálatát.
Meggyőződéssel állíthatom, hogy az idei tanévre egy csodás közösséggé
alakult a színjátszók csapata, a gitáros énekkar és nem utolsó sorban a kamara
ének- és zenekar. Ez a három közösség külön-külön és együttes erővel is igazi
értéket tud most már képviselni a Szent Margit Gimnáziumban, melyben a
kamarakórus énekes és zenész tanulói nagy szerepet játszanak.
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Ebben a tanévben külföldön is szerepelt az együttes, egyesületi meghívásra
egy Rákóczi-emlékműsorban szerepeltünk Stuttgartban.
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Irodalmi Kávéház
Nényei Pál: Arany János, a legnagyobb magyar drámaíró
Az iskola Irodalmi kávéházába 2019. október 17-én Nényei Pál író, drámaíró,
középiskolai tanár látogatott el. Sokak, beleértve engem is, meglepődve olvasták az
előadás címét, miszerint Arany János valójában drámaíró.
Nagy érdeklődéssel vártuk az előadás kezdetét, és nem túlzás, ha azt mondom, az
eseményt hirdető plakátot elolvasva a fenntartásoknak igenis volt helyük a fejekben. Kis
várakozás után a tanár úr bele is kezdett az előadásba, amit azzal az immáron már ismert
tézissel nyitott meg, hogy Arany drámaíró, csak éppen drámákat nem írt. Állításának
bizonyítását három pillérre építette, ami három Arany-ballada elemzéséből állt. Ezek
voltak A walesi bárdok, a Tetemre hívás, végül az Éjféli párbaj. Állításainak magvát az
képezte, hogy Arany János balladái tartalmi szempontból a színpadra szánt elemek
mellett („Ajtó megől”) – a dráma jellemző tulajdonságain túl (élő beszéd) – egy teljes
dráma, színdarab cselekményét sűrítik magukba.
Engem érdekes témaválasztása, magabiztos, színes előadásmódja, illetve jól felépített
érvrendszere elgondolkodtatott, de úgy gondolom, hogy ugyan a balladában jelen van
a drámaiság, de a sűrített cselekmény, a színpadi elemek, a drámai jellemzők nem lépik
át műfaji határt. Tény, hogy a balladai cselekmény alkalmas egy hosszabb kifejtésre, de
drámává esetleg ezek után válhatna. Greguss Ágostot idézve a ballada „Tragédia dalban
elbeszélve”.
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Suki Bence 11.a
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Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskolaalapítványának
pénzügyi beszámolója
Bevétel:

18 276 030 Ft 		

–

támogatás

		

3 820 000 Ft 		

–

családok támogatása

		

1 660 581 Ft 		

–

szja 1%

		

28 559 Ft 		

–

banki kamat

összesen:

23 785 170 Ft

Kiadás: 10 000.000 Ft 		

–

Szent Margit Gimnázium támogatása

		

3 820 000 Ft 		

–

családok támogatása

		

3 501 491 Ft 		

–

iskolai szakkörök, rendezvények
támogatása

		

1 318 000 Ft 		

–

osztálykirándulások, táborok

776 628 Ft 		

–

évkönyv, Margit-naptár

		

600 000 Ft 		

–

könyvviteli szolgáltatás

		

484 345 Ft 		

–

egyéb kiadások

		

225 453 Ft 		

–

bankköltség

összesen:

20 725 917 Ft
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A 2019. év eredménye pozitív : 3 059 253 Ft
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támogatása
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Vagyoni összetétel 2019. 12. 31-én
217 805 Ft

–

pénztár

18 548 127 Ft –

folyószámla

1 700 000 Ft –

lekötött betét

673 930 Ft

devizabetét

összesen

–

21 139 862 Ft
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Birosz Erika Alfonza n. SDR
rendi igh.
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A Budai Margitosok Baráti Köre
2019/2020.
A gimnázium öregdiákjainak köre a 2020-as évben is igyekezett
bekapcsolódni az iskolai életbe.
A tanév első felében az Egyesület elnöksége megváltozott.
Korábban megválasztott tagok távoztak az elnökségből, mivel
egyéb elfoglaltságaik miatt sajnos nem tudnak már tevékenyen részt
venni a Baráti Kör munkájában. A közgyűlés, melyet 2019. december
4-én tartottunk, elfogadta lemondásukat, és megköszönte eddigi
munkájukat. Új elnökségi tagok megválasztására nem került sor.

BMBK

Ebben az évben hívtuk életre az Egyesület Facebook-oldalát, melyen a
közösség legfontosabb híreit, eseményeit tesszük közzé: https://www.facebook.com/
budaimargitosok.
Mindemellett Egyesületünk az iskola
honlapján is felületet kapott, melyen keresztül az
újabb jelentkezések is megvalósulhatnak: https://
www.szmg.hu/kozossegeink/alumni.
A 2019 decemberében megtartott
közgyűlésen ismertetésre került az éves általános
és pénzügyi beszámoló, melyet a közgyűlés
elfogadott.
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A 2020-as év elején, a Szent Margit-naphoz kapcsolódóan Kerényi Lajos atya
öregdiák-misét mutatott be, melyen szép számmal jelentek meg egykori diákok.
Egykori tanulónk, Péceli Bence koncelebrált Lajos atya mellett, és a szentmise zenei
szolgálatát Hegedűs Szabolcs tanár úr vezetésével
margitos diákok végezték, akikhez öregdiákjaink is
csatlakoztak erre az alkalomra. A szertartás után kis
agapéra került sor a gimnázium közösségi termében
a „Margit-szigeten”. Az agapén is sokan részt vettek,
kellemes beszélgetésekre került sor kisebb-nagyobb
körökben.
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A tanév második felében az iskola alapításának 100. évfordulója kapcsán
tervezett programok és kötetek előkészületi munkái folytak. Mindezt a márciusban
fellépő pandémia jelentős mértékben akadályozta,
és minden tervezett program újragondolására
késztetett.
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Paréj-Farkas Katalin
elnökségi titkár

Osztályaink
7.a
Osztályfőnök: Lobmayer András

Számtalan jó alkalom volt, hogy összeszokjunk és kinyíljunk egymás számára.
Táborok, programok segítettek, hogy be tudjunk illeszkedni a Szent Margit Gimnázium
nagy közösségébe.
Augusztusban útnak indultunk a máriabesnyői gólyatáborba. Az együtt
töltött napok alatt bebarangoltuk a környéket, és a tábor végére kezdtünk közösséggé
kovácsolódni.
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Az őszi szünetben újabb kiváló program adott lehetőséget a közösség
erősítésére. Igazi túlélőként esőben, sárban, hidegben, de szívünkben melegséggel és
erősödő barátságokkal barangoltuk be a Vértest.
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November 15-én osztályfőnökünk szervezésében, tanáraink közreműködésével
fehér asztal mellett ismerkedtük meg az osztálytársak családjaival. Az is kiderült, hogy
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Októberben a Börzsöny hegységbe kirándultunk. Emlékezetes élmény volt.
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Szeptemberben már nagy izgalommal vártuk a tanárainkkal való találkozást.
Nem csalódtunk, sok támogatást, hasznosítható tudást kaptunk tőlük. Ha az órákon
csendben is vagyunk, azért van helye és ideje a mókának, szórakozásnak, nevetésnek.
Jó érzés egy támogató, befogadó csapathoz tartozni, ahol önmagunk lehetünk, és
értékelik, amit teszünk. Együttes munkával bármire képesek vagyunk, osztályunk
történetét közösen írjuk.

többen szépen tudnak közülünk zenélni.
A számos programnak, a lelki napoknak, közös miséknek köszönhetően lélekben
is jól összekovácsolódott csapat lettünk. Megpróbáltatásaink idején elég egy mosoly,
egy pillantás, és az eddig átélt élmények erőt adnak a továbblépéshez.
Decemberben három vendégdiák látogatott el hozzánk, hogy az osztályunk
segítségével betekinthessenek iskolánk életébe. Ez a hónap művészetről, színházról,
zenéről is szólt. A Karinthy Színházban megnéztük a Szent Péter esernyőjét, Hegedűs
Endre zongoraművész pedig személyesen látogatott el hozzánk, hogy hallhassuk az
ujjai közül kifolyó csodás dallamokat. Az osztálykarácsonyon megünnepeltük Jézus
születését, és megajándékoztuk egymást.
Januárban, a szünet végén Biatorbágy környékén másztuk a sziklákat. Fáradtan,
de vidáman, tértünk haza!
Jött a félévi bizonyítvány... Új élet, új remények, lezárás és kezdet… Első
megmérettetés az új helyen… Sikerrel vettük az akadályt.
Februárban lelkesen készültünk a Margit-bálra. Igazán jó műsort komponáltunk,
örömöt és büszkeséget varázsoltunk szüleink arcára.
Márciusban ellátogattunk a Liszt Ferenc repülőtérre, ahol módunk nyílt belépni
egy szerelőcsarnokba is. A kifutópálya szélén állva csodálhattuk az óriási utasszállítókat,
mert akkor még nagy volt a forgalom.

um

És jött péntek 13., és ami még nem volt: a digitális átállás. Bekerül-e majd a
történelemkönyvekbe? Mit fogunk majd mesélni róla unokáinknak? Ezt az akadályt is
sikeresen vettük, köszönhetően iskolánknak, tanárainknak, családunknak és magunknak.
Nem volt hiábavaló, ebből is sokat lehetett tanulni. Minden rosszban van valami jó.
Érdekes, új módszereket láthattunk, tanáraink leleményességének köszönhetően sosem
unatkoztunk.

im

ná
zi

Végre itt a vakáció. Gárdonyba készülünk a nyári táborba, ahol újra együtt
lehetünk. Személyesen is.
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Kirsching Blanka 7.a

Szent Margit Gimnázium

7.b
Osztályfőnök: dr. Sipossné Szabó Ildikó

im
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A szeptembert így már ismerősökként kezdtük az iskolában. Az iskola harmadik
emeletére naponta többször feltúráztunk a „mindennapos testnevelés” keretében, mert
ott kaptunk osztálytermet. De legalább szép kilátás nyílik a Móricz Zsigmond körtérre.
Már ezért megérte, hogy ide járunk! A termet aztán igyekeztünk otthonossá tenni,

Osztályaink
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Nagy izgalommal, vidáman gyülekeztünk egy augusztusi reggelen,
hogy elinduljunk Máriabesnyőre, a gólyatáborba. Itt megismertük egymást, az
osztályfőnökünket, nagyot kirándultunk, megtanultuk a gólyatáncot, amit aztán
visszatérve a pályaudvaron azonnal bemutattunk szüleinknek. Fergeteges sikert
arattunk!

159

Szent Margit Gimnázium

feldíszítettük, virágokat telepítettünk. Mindegyik túlélte a tanévet, ahogyan mi is.
A gólyahetet győztesként zártuk, és azért igyekeztünk tanulni is, hogy a
tanáraink elégedettek legyenek velünk.
Szeptember végén a szüleinkkel együtt a Normafára kirándultunk. Nem is
gondoltuk, hogy ők is élvezni fogják a fogaskerekűt és a kisvasutat. Az Erzsébet-kilátóra
ugyan nem fértünk föl egyszerre, de mindenkinek tetszett a város látképe.
Karácsonykor megajándékoztuk egymást. A szüleink által csomagolt sütemények
kitartottak februárig, így egy-egy matekórán könnyebben ment a számolás.
Voltunk színházban is, ahol megnéztük Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője
című darabját, mely kötelező olvasmány volt.
Az iskolában rendszeresen csocsómeccseket rendeztünk, ahol aztán mindenki
beleadott apait-anyait. Néha kellet az ofő, hogy lecsillapítsa harci kedvünket. Jövőre
bajnokságot is rendezünk!
A Margit-bálon megcsillantottuk táncos tehetségünket, a Szent Margit-napi
színdarabban többen is szerepeltek az osztályból.
Ennyi program után nem csoda, hogy márciusra elfáradtunk, és már nagyon
vártuk a síszünetet. A március 15-ei megemlékezés keretében sétát tettünk a
Belvárosban. Végigjártuk a történelmi helyszíneket, a Nemzeti Múzeum előtt elszavaltuk
a Nemzeti dalt, majd a szemerkélő esőben átsétáltunk Budára. Aztán elbúcsúztunk
egy hosszú hétvégére. Nem is gondoltuk, hogy ez a hétvége ilyen hosszúra sikerül…
Hetekig, hónapokig nem láttuk egymást személyesen, csak az online órákon, ha éppen
bekapcsoltuk a kameránkat.
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Az első hetekben azt sem tudtuk, hová kapjunk, hiszen csak érkeztek a
beadandók, visszaküldendők. Mindent egyedül kellett megtanulnunk még akkor is, ha a
tanáraink sok segítséget nyújtottak. Mi sem gondoltuk, hogy valaha azt mondjuk majd,
hogy de jó lenne iskolába menni! Mindezek ellenére sikeres évet zártunk. Megtaláltuk a
helyünket, barátokat szereztünk, igazi csapattá kezdünk alakulni. Érdekes és örök emlék
marad az első Margitban töltött évünk.

Szent Margit Gimnázium

8.a
Osztályfőnök: Márkiné Solnay Márta

Amikor ősszel ismét az iskolapadban találtuk magunkat – immár második évünket
megkezdve – egy hosszú és meleg nyár után, rá kellett döbbennünk, hogy ez nem álom,
tényleg újra elkezdődött a tanév.
Sok változás történt a tavalyi iskolás életünkhöz képest: osztályközösségünk
három új emberrel bővült (majd az év során kettővel csökkent…) és néhány új tanárt is
kaptunk. A teendők száma megnőtt, más osztálytermet kaptunk, és természetesen mi
is változtunk, hiszen már nem mi voltunk a legkisebbek. Hát igen. Eltelt a nyár, 8.-osok
lettünk.

um

Az év eleji megpróbáltatásokat viszonylag könnyen vettük, hamar
visszarázódtunk a sulis élet mindennapjaiba, és csapatként vágtunk neki az évnek.
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A félévet sikeresen lezártuk, bár az eredményünk a tanulás iránti lelkesedésünk
csökkenését mutatta.
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Nem sokkal ezt követően osztályfőnökünk egy különleges programra vitt el
minket: a Láthatatlan Kiállításra, ahol szembesültünk a látássérültek csodálatos, egyben
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A tanév első nagyobb kirándulására december 6–7-én került sor, amikor Solnay
tanárnő elvitt minket lelkigyakorlatra, Kecskemétre. Ottlétünk során meglátogattuk
Görbe László tanár urat (iskolánk volt igazgatóját), kihívtuk a helyi piarista diákokat
egy barátságos focimeccsre, és megismerkedtünk a város nevezetességeivel. A túra jól
összerázta a csapatot, és kicsit feledtette velünk az iskolai élet monotonitását.
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félelmetes világával. A nap végén boldogan köszöntünk el egymástól, hiszen még nem
sejtettük, hogy hosszú időre búcsúzunk. Ez volt AZ a bizonyos szerda, amikor utoljára
voltunk fizikai értelemben együtt.
Karantén: otthon ülni naphosszat a monitor előtt és a feladatokat csinálni. Valljuk
be, nem az igazi. Az elején mindenki azt hitte, hogy könnyű lesz, úgyis csak „gépezni”
kell, a dolgozatoknál pedig ott van a net. Na persze, hinni könnyű. De senki nem gondolt
a határidőkre, arra, hogy az anyagot tudni is kell, és nem csak az internet segítségével.
Bár sokak számára könnyebb volt a digitális oktatás, azért mindenkinek hiányzott
a Szent Margit Gimnáziumban zajló élet. A mindennapok nyüzsgése, az osztálytársaink,
a szünetekben zajló ökörködések. Persze a végére a tanárokat is hiányoltuk már, és biztos
vagyok benne, hogy ők is minket. Még Vízhányó igazgató úr mérgesen összeszaladó
szemöldöke is hiányzott, amikor leckemásoláson vagy telefonunk nyomkodásán kapott
minket.
Szerintem sokunk nevében kijelenthetem, hogy közösségre és vidámságra óriási
szükségünk van, mert ezek nélkül nagyon nehéz túlélni a szürke és főleg magányos
hétköznapokat. Hiába mondjuk, hogy unjuk néha egymás fejét, mégis be kell látnunk:
egyedül nem megy.

ná
zi
im
tG
gi
ar
tM
en

162

Sz

Osztályaink

um

Márton Réka 8.a

Szent Margit Gimnázium

8.b
Osztályfőnök: Veszelovszki Balázs

Idei évünket az iskolapad helyett a Tisza-tónál kezdtük egy osztálytáborral a
Sarudi Élményfaluban. Voltunk biciklizni, hajózni, kisvonatozni, megismertük a Tiszató növény- és állatvilágát és a Hortobágy szépségeit. Nagyon tartalmas hét volt,
megerősödtek barátságaink.
Alig rázódtunk vissza az iskolai hétköznapokba, már robogtunk is tovább Zirc
térségébe. Három csodálatos napot töltöttünk a Bakony szívében, megismerkedve a
szerzetesek életével.
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Az adventi lelki napot Vácon tartottuk meg Bezák Tamás atyával, s a múzeumok
után elmentünk a karácsonyi vásárba szétnézni és minifánkot venni.
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Még az adventi időszakban látogatott el hozzánk Hugyecz Balázs, a Váci
Egyházmegye kispapja, akivel szentségimádást tartottunk a kápolnában, majd
személyes hangvételű tanúságtételével segítette készületünket.
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December közepén tartottuk meg fehér asztalos találkozónkat. Meghívtuk
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Október 23-án, míg mások otthon pihentek, mi úton voltunk a Felvidék felé.
Meglátogattuk a gútai hajómalmot, Feszty Árpád sírját Ógyallán, majd megemlékezést
tartottunk a helyi magyar iskolában Érsekújváron. Az ottani magyar hívekkel közösen
szentmisén vettünk részt, ahol Simon Tibor osztálytársunk kiváló orgonatudását is
megcsodálhattuk, mint már több más programunkon is.
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a szüleinket, tanárainkat, hogy jobban megismerhessék egymást és a mi rejtett
tehetségeinket. Készültünk egy kis előadással: énekeltünk, táncoltunk és még sok más
izgalmas dolgot csináltunk. Megkoronázásként levetítettünk egy videót, mely az eddigi
életünket mutatta be.
Karácsony közeledtével, az utolsó tanítási napon, egy matek témazáró után
megtartottuk az osztálykarácsonyunkat és az elmaradhatatlan ajándékozást. Este
megnéztük a Madách Színházban a Mary Poppinst.
A téli szünet után is vártak ránk programok. Néhányan egy virtuális föciórán
vettek részt. Télen még utoljára felléphettünk a Margit-bálon előadóként, de reméljük, a
következő években is eljuthatunk eme nemes eseményre. Elmentünk a Börzsönybe, ahol
túráztunk egy jót Királyréten, még egy barlangot is meglátogattunk, és egy denevért is
megfigyeltünk. Megnéztük A kincses sziget című előadást a Pesti Magyar Színházban.
Márciusban először ellátogattunk az Országházba, ahol egy igazi „VIP-túrát”
tehettünk, hiszen olyan termeket is láthattunk, amelyek többnyire zárva vannak a
turisták előtt.
Tavaszi lelki napunkon dr. Beer Miklós püspök atya volt a vendégünk. Nagyon
emlékezetes volt számunkra, sokat gazdagodtunk.
Idei utolsó megállónk a múzeumi nap volt, amikor is a Mentőmúzeumot
látogattuk meg, megismerkedve az egészségügy múltjával, bővítve elsősegélyismereteinket.
A tanév végeztével, június közepén egyik osztálytársunknál tartottunk találkozót,
kerti partival örültünk egymás viszontlátásának a hosszas távollét után. Július elején az
Őrségben és a Muravidéken töltjük idei osztálytáborunkat.
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Sajnos idén több programot is le kellett mondanunk, de azokat majd pótoljuk az
elkövetkezendő években. Reméljük, még sok ilyen tartalmas és izgalmas év áll előttünk!

Szent Margit Gimnázium

9.a
Osztályfőnök: Kiss Orsolya

Az idei tanévünk első közös programja a komáromi kirándulás volt. Itt
megismerkedtünk a város néhány nevezetességével: a Zichy-palotával és a monostori
erőd vaksötét folyosóival, ugyanakkor lehetőségünk adódott a várost szabadon is
felfedezni. Szerencsére még kiélvezhettük a kora őszi meleget, és fürdőzhettünk a
termálvízben.

um

Októberben tettünk egy hosszú túrát a Pilisben. Nagyon élveztük a barátainkkal
töltött értékes időt és persze a tájat is, amit a Boldog Özséb-kilátóból csodálhattunk
csak igazán. Miközben a pilisszentkereszti cukrászdában pihentük ki a Dera-szurdok
fáradalmait, nem is sejtettük, hogy ez lesz az idei tanév utolsó kirándulása.

tG

im

Mivel a gimnázium nyílt napján az osztály nagy része az iskolában vállalt
feladatot, ezért a hidegre való tekintettel elmentünk közösen korcsolyázni. Bő két órán
keresztül örültünk a jégnek, és rengeteget nevettünk.
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Az osztálykarácsonyunk is kellemes volt, saját készítésű díszekkel öltöztettük fel
karácsonyfánkat, és megvendégeltük régi matektanárunkat, Gergely Gabriella tanárnőt.
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Márciusban megnéztük a Vígszínházban a Hamlet című előadást, mely
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Ekkortájt kaptunk belépőt a Vakrepülés Színjátszó Egyesület darabjára, ahol
sötétben hallgathattuk a művészek különleges előadását.
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teljességgel elnyerte az osztály tetszését.
Még ebben a hónapban részt vettünk egy idegenvezetésen is, ahol
megismerkedtünk a Zeneakadémia épületének szépségével, és meghallgattunk egy
minikoncertet Demeniv Mihály virtuóz harmonikaművész előadásában.
Sajnos több közös programunk nem lehetett az évben, ugyanis a tavaszi
terveinkbe beleszólt a világjárvány. De nem voltunk elkeseredve, igyekeztünk tartani a
kapcsolatot a karantén alatt, és sokat beszélgettünk az osztályfőnöki órákon is.
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Rezsek Fanni és Szigeti Bence 9.a

Szent Margit Gimnázium

9.b
Osztályfőnök: Dr. Szentgáli Zsolt

Kezdhetném azzal, hogy annyi minden kimaradt ebből a tanévből, amire
számítottunk, és alig vártuk... Folytathatnám úgy, hogy életünk legváratlanabb tanéve
lett az idei. Az iskolai közösséget felváltotta az elszigetelt, magányos tanulás, az
osztálytermünket a saját szobánk, mely egyre unalmasabbá lett, és szűkebbnek látszott.

um

A karantén miatt nem történt velünk semmi emlékezetes. De, azért valami mégiscsak
történt. Amit természetesnek vettünk, az megszépült, és jobban vágytunk rá, mint
azelőtt. Mindannyiunk nevében írhatom, hogy az iskolánk, melynek hónapokig nem
léphettük át a küszöbét, talán csak a felvételink előtt tűnt ennyire szépnek.

im

A vírus, úgy tűnt, elválaszt bennünket.

tG

Aztán jobban összekötött, mint azelőtt. Még azoknak a társainknak is örültünk
volna ebben a helyzetben, akik olykor lefárasztottak egy-egy beszólásukkal.
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Más is lett.,,
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Amikor indul a tanév, mindig nagy dolgokról álmodunk, ez az év egészen más
lesz, mint a többi.
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A hajnali misék, amelyek miatt korán kellett kelnünk, és néha szívesebben
átaludtuk volna, hiányozni kezdtek, villamosoztunk volna most a tömegben, csak
megint ott lehessünk!

167

Szent Margit Gimnázium

Vártuk előre, mit tartogat. Az osztályfőnökünk már a tanév elején egy újabb
osztálykirándulás tervével állt elő, képeket mutatott Salgóbányáról, ahol uszoda és
focipálya is lesz... Beleéltük magunkat, és már nagyon vártuk.
Ebben az időben az osztálykirándulás annyira nagy és szép kalandnak látszott,
hogy a megszokott kis bakancsos túráinkat nem értékeltük. Szeptember második
hetétől Szentgáli tanár úrral, az osztályfőnökünkkel hagyományosan ilyen kemény
kirándulásokon veszünk részt, és szinte minden hónapban szervez nekünk hasonlókat.
Októbertől aztán jönnek a kifogások, van, aki megfázásra panaszkodik, vagy hirtelen
jött családi programra, csak ne kelljen mennie, hadd maradhasson otthon. Bezzeg
most... Mindenki otthon, hiányzik minden alkalom, ami összeköti az osztályunkat.
Aki pedig részt vett ebben a tanévben például a pomázi, csobánkai túrán,
duplán értékeli, amit együtt átéltünk. Idén ezen a túrán Alfonza nővért sikerült
rávennünk, hogy ha az ismeretleneket „Laudetur”-ral köszöntjük, és ők visszaköszönnek
valamilyen vallásos formában, akkor annyi ötöst kapunk hittanból, ahány ilyen túrázóval
találkozunk. Persze a tanárnő mintha előre tudta volna, hogy az erdei úton a madár se
jár...
Voltunk még színházban, többször is, ki tudja, mikor mehetünk újra?
Mindannyian megvagyunk, ha élményekkel nem is, de tapasztalatokkal,
tanulságokkal – és számítógépes ismeretekkel – gazdagabbak lettünk.
Amikor ezt írom, közeledik a nyár, amit mindig nagyon várunk, mégis az az egyik
kívánságunk, hogy 2020 szeptemberében a saját osztályunkban örülhessünk annak,
amit egy évvel ezelőtt nem is értékeltünk.
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9.b osztály

Szent Margit Gimnázium

9.c
Osztályfőnök: Pákh György

Az idei évben új iskolai életet kezdtünk a Szent Margit Gimnázium falai között.
A gimnazista éveink már augusztusban megkezdődtek, amikor gólyatáborba
mentünk Máriabesnyőre. A kétnapos együttlét során megismerhettük új osztálytársainkat
és osztályfőnökünket. A táborban egy osztályként küzdöttük le az akadályokat,
mozogtunk, nevettünk, megismerkedtünk többi évfolyamtársunkkal és a felsőbb éves
szervezőkkel.
Szeptemberben keményen indult az év, mindegyikünknek rá kellett ébrednie,
hogy immár gimnáziumba járunk. Hozzá kellett szoknunk az új iskola körülményeihez,
és ehhez igazítani a saját elképzeléseinket és céljainkat.

um

Felfedezhettük és bebarangolhattuk a gimnázium neobarokk stílusú épületének
zegzugait, megismerhettük a minket tanító tanári kart, és felvehettük a versenyt az
idővel és az iskola bejáratánál lévő ujjlenyomat-leolvasóval.
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Színházi előadásokban sem volt hiány az év során, belekóstolhattunk a színház
sokszínű világába. Operaként a Hunyadi Lászlót tekintettük meg az Erkel Színházban,
musicalként pedig a Nyomorultak énekeit hallgattuk a Madáchban. Molière Tartuffe-jét

Osztályaink
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Szerencsére az osztályfőnökünk lelkesen tette színesebbé a napjainkat
különféle programokkal. Egy osztályfőnöki óra keretében ellátogathattunk a Tabánban
elhelyezkedő Filozófusok kertjébe, egy esős márciusi napon pedig a Nemzeti Galériában
található Munkácsytól Mednyánszkyig címet viselő festménykiállítást szemlélhettük
meg, és egy szép sétát tehettünk a budai Várban, megszemlélve annak nevezetességeit.
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is megnéztük, ami után egy teljes irodalomórát végigbeszéltünk a letaglózó élményről
és a műről. Hogy teljes legyen a színházélmények sorozata, még Herczeg Ferenc Bizánc
című drámáját és Örkény István Tóték című darabját néztük meg. Ez utóbbi előadás után
a Tanár úr ismeretségei révén a darabban játszó színészekkel is válthattunk pár szót.
A távtanítás alatt is keményen álltuk a sarat, sikerült mindenkinek javítani a
jegyein, és az otthon kényelmét kihasználva szorgalmasan feldolgozni az anyagot és
részt venni az órákon.
Az első évi ízelítő után sikerült megbirkóznunk az iskolai élet nehézségeivel,
és bizakodva várjuk a jövő tanévet, a kihívásokat, az élményeket és az új tornacsarnok
megépülését.
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Bánfalvi Dániel 9.c
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9.d
Osztályfőnök: : Holczmann-né dr. Fehér Ildikó

A tavalyi év végén 35 tanuló kapott bi9.d osztáklyzonyítványt, de egy diák a 9.c
osztályban folytatta a tanulmányait szeptembertől. Nagy meglepetésünkre az év elején
Kállai Csenge, aki tavaly októberben elhagyott bennünket, visszatért, és szerencsénkre
tovább színesítette osztályunkat.
A tanév elején rögtön egy rendhagyó színházi előadáson vettünk részt, ahol vak
színészek játszottak sötétben. Sokunk számára különleges és megrázó élmény volt ez.

im

A téli szünet után teljes bevetéssel dolgoztunk egy angol színdarabon
Shakespeare on Trial címmel, mellyel a Szent Gellért Gimnázium drámaversenyén
vettünk részt, és másodikok lettünk.

tG

A lelkinapunkat külső helyszínen, Dunaharasztiban töltöttük az ottani plébánián.
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A múzeumi napon Aquincumba látogattunk el, ahol a Mithrász-kultusz
rejtelmeivel ismerkedtünk. Ez a program segítette volna az év végi kirándulásunkat
Sopronba és környékére, de a járványhelyzet miatt ez már sajnos elmaradt.
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Novemberben két napos kirándulást szerveztünk Pécsre, múzeumlátogatással,
városfelfedező túrával, akadályversennyel és szabadulószobával. Pár héttel később
pedig megtekintettük a Budapestre érkező Tutanhamon-kiállítást.

171

Szent Margit Gimnázium

Az online iskola sokak számára előnyösebb tanulmányi eredménnyel zárult.
Őket hivatalosan is felnőttnek lehet nyilvánítani.
A sok képernyő előtti ülésből azonban már lassan mindenkinek elege lett az
év végére, és nem csak a vakációt várja az osztály minden tagja, hanem azt is, hogy
szeptemberben a barátok újra élőben is megölelhessék egymást.
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9. d osztály
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9.e
Osztályfőnök: Ávár Barbara
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A nyelvi előkészítő után ismét minden tantárgyat tanult az osztály. Kiderült,
a kémia és a fizika sokakat érdekel komolyabban. Második nyelvnek az angol és a
német mellett a spanyol és a francia lett a legnépszerűbb, de az oroszt és az olaszt is
választották. Angol nyelvvizsgát már 15 tanuló tett, de még azok is, akik még nem, már
a felsőfokú felé kacsingatnak.
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Nem volt könnyű az idei év senkinek sem, pedig minden jól indult, sok tervvel
vágtunk neki a szeptembernek. Ősszel jártunk Bécsben, a Természettudományi
Múzeumban és a Császári kriptában, a Madách Színházban láttuk Az operaház fantomját,
karácsonykor sütit sütöttünk a boszikonyhán, és gyűjtést szerveztünk egy rászoruló család
számára. A gyerekek maguk szerveztek mindent, listát írtak, gyűjtötték az adományokat,
becsomagolták és feladták a személyre szóló ajándékokat. Cserediákprogramban
vettek részt a németesek, fogadtunk az egyetemről angol, hittan és történelem szakos
hallgatót is, télen közös sétát tettünk a budai Várnegyedben, az utolsó tanítási napon,
március 11-én a Kaán Károly-kilátóba gyalogoltunk fel. Szenvedtünk a heves széltől, a
hidegtől. Akkor még nem sejtettük, hogy ez lesz az utolsó közös programunk, amikor
utoljára látjuk egymást.
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Márciusban egy nehéz időszak következett, amikor sok múlott a gyerekek
hozzáállásán. A digitális oktatás eleinte kényelmes és izgalmas volt, majd egyre inkább
fárasztóvá vált, a végére sokan nehezen bírtak koncentrálni, az idejükkel jól bánni.
Közösen sokat tanultunk magunkról, kitartásból, önfegyelemből kaptunk hatalmas
leckét.
Zárásként álljon itt az idei év mottója Szent Ágostontól: „Jobb a helyes úton
sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.”
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9.e osztály
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9. nyd
Osztályfőnök: Urbán Diana

Még a tanítás kezdete előtt megismerkedhettünk, hiszen egy kivétellel
mindnyájan ott voltunk a máriabesnyői gólyatáborban. Már ott úgy tűnt – ami később
be is bizonyosodott – hogy bár a fiúk alig több, mint feleannyian vannak, mint a lányok,
nem hagyják magukat elnyomni. Nagyon egymásra találtunk, az ősszel a gólyahéten is
aktívak voltunk, a vándorkupát is elnyertük. Mivel idén szinte csak angolóráink voltak
– de öt különböző tárgy keretében tanultuk az angolt – a különböző csoportba járók
sokszor csupán a szünetekben találkoztak.

im

Többször voltunk múzeumban: Óbudán Vasarely képeit csodálhattuk meg, a
Nemzeti Múzeumban a magyarok történetével ismerkedtünk, a Budapesti Történeti
Múzeumban pedig csapatokban fedeztük fel a fővárosunk fejlődését bemutató kiállítást.
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Az ősz folyamán kihirdették, hogy a kilencedikesek nyáron kéthetes ingyenes
külföldi nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek – nem tudtuk, ránk vonatkozik-e ez. A
tájékoztatóból kiderült, hogy a nyelvi előkészítősök is részt vehetnek. Lassan kialakultak
a csoportok, helyszínek, időpontok – már csak a szülőknek kellett volna bejönni,

Osztályaink

ná
zi

um

Október 23-án osztályfőnökünk szülő-diák közös kirándulást szervezett
Makkosmáriára, ahol Carlo atya mutatott be nekünk szentmisét. A gyönyörű őszi
napsütésben a szülők, családok megismerkedhettek egymással.
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hogy a tanárok előtt aláírják, hogy elengednek, és tudomásul veszik a részvétellel járó
kötelezettségeket.
Ahogy teltek a hónapok, egyre jobban belejöttünk az angoltanulásba, már
otthonosan mozogtunk az iskola – eleinte kiismerhetetlennek tűnő – épületében,
megszoktuk, hogy gimnazisták vagyunk…
…ám ekkor jött a koronavírus. Március 16-tól a legtöbbünkkel a tanév utolsó 12 hetében
alig történt valami, de szinte biztos, hogy erre a három hónapra sokkal inkább fogunk
emlékezni, mint az előtte lévő bő félévre. Megkezdődött a digitális oktatás, hónapokra
megváltozott az életünk. Eleinte nagyon szokatlan volt. Néhány hét elteltével azonban
kiderült a dolog jó oldala is: nem kellett olyan korán felkelni, nem ment el annyi idő a
közlekedésre, mindenki a saját tempójában tanulhatott. Voltak, akiknek maradt ideje
olvasásra, kézműveskedésre, sütésre is, voltak, akik szinte reggeltől estig csak tanultak,
de közben nagyon sokat fejlődtek, de olyanok is akadtak, akik nem tudtak lépést tartani
a sok feladattal. Szinte mindenkinek nehéz volt egyedül otthon tanulni, de ennél már
csak az hiányzott jobban, hogy nem találkozhattunk egymással, a szünetekben nem
nevetgélhettünk, csocsózhattunk, óra alatti beszólások sem voltak. Természetesen
minden egyéb program is elmaradt, osztálykirándulás helyett is csak egy kisfilm
segítségével látogathattunk el Szegedre, és még a bizonyítványunkat sem vehettük a
kezünkbe, csak digitálisan kaptuk meg.
Reméljük, hogy jövőre, amikor már rendes kilencedikesek leszünk, rendesen
járhatunk iskolába, és igazi kirándulásokon vehetünk részt.
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9. nyd osztály
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9.nye
Osztályfőnök: Seidler Gizella
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Az osztály sikeréhez nagyban hozzájárult az is, hogy ilyen fantasztikus
osztályfőnököt kaptunk. Nagyon sok biztatást és támogatást kapunk, segít helyrehozni
a hibáinkat, és minden tanulóban a jót látja. Rengeteg mindent köszönhetünk a
Tanárnőnek, hiszen számos közös programmal és élménnyel lettünk gazdagabbak.
Mindig színvonalas és érdekes foglalkozásokon vettünk részt, felejthetetlen volt az
UrbanGo és a múzeumi túrák is. Angol drámadélutánon vehettünk részt a Shakespeare
ügyvédei című darabbal. Sokat jelentettek nekünk az osztály- és évfolyammisék, vagy
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A 9. nye osztály sikeres tanévet tudhat maga mögött. Már a gólyatáborban
látszott, hogy fantasztikus társaság vagyunk, a mai napig emlegetjük az ott szerzett
élményeket. Nagyon jó hangulatban telt ez a kétnapos ismerkedés, mindenki boldogan
jött haza, mert egy csodálatos csapatba került. Nagyon jó osztályközösség alakult ki az
elmúlt egy évben, kölcsönösen tiszteljük és megbecsüljük egymást. Örülünk egymás
sikereinek, és bátran merünk segítséget kérni bármelyik társunktól, mert tudjuk, hogy
ebben az osztályban mindenkire lehet számítani. Minden alkalommal meglepetéssel
kedveskedtünk egymás születésnapján az ünnepeltnek.
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amikor az egész iskola együtt adott hálát a Szent Imre templomban az iskola 100 éves
évfordulóján. A hozzá kapcsolódó emléknapi színdarab nagyon tartalmas volt.
Tanulás szempontjából is nagyon jól sikerült az első évünk, bár egy-két napon
azért eluralkodott rajtunk a lustaság. Néha nehezen kezelhető, de ettől függetlenül
kiemelkedően jó képességű társaság vagyunk. Az utóbbi évben mindenki sokat
fejlődött, volt, akinek egyenes, volt, akinek rögös út vezetett a sikerhez, de már mindenki
magabiztosan beszél és ír angolul, németül, és lassacskán meglesz a nyelvvizsga
is. Hatalmas pozitívum, hogy a szorgalmasabb tanulók ösztönözni tudják kevésbé
kitartó társaikat, akik ennek segítségével jobb eredményt tudnak elérni. Az is a jó
tulajdonságaink közé sorolandó, hogy élvezzük a tanulást. Egy-egy játékos feladatnak,
esetleg érdekes témának köszönhetően teljesen megváltozik az osztály hangulata, és
jól érezzük magunkat, miközben elsajátítjuk a tudást.
Az utóbbi három hónapban nagyon sok mindent megtanultunk. Ebben az
időszakban döbbentünk rá, hogy a „szürke hétköznapoknak” titulált iskolában töltött
idő mennyire értékes. Amikor korán reggel harmadjára nyomtuk le az ébresztőt,
vagy amikor éppen elfelejtettük, hogy dolgozatot írunk… Minden egyes percét
visszasírjuk azoknak a napoknak, és azt várjuk, mikor térnek végre vissza a dolgok a
régi kerékvágásba. Hamar elrepült ez a három hónap, mégis rengeteg tapasztalatot
szereztünk mind a tanulás, mind a valós élet problémáinak terén. A digitális oktatás
önállóságra és kitartásra tanított meg minket. Azonban ebben sem vallott kudarcot az
osztályunk, tartottuk a kapcsolatot és segítettük egymást, ha szükség volt rá. A tanáraink
hatalmas hozzáértéssel kezelték a helyzetet, ami óriási löketet adott.
Egy hozzánk közel álló személy ajánlotta ezt az idézetet (Fil 4,12–13), ami azt
hiszem, méltó lezárása lenne a tanévnek.
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„Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz,
hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselek
abban, aki erőt ad.”
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10.a
Osztályfőnök: Kovács Eszter

Az idei tanévünk nagyon izgalmasan indult, ugyanis szeptemberben rögtön
négy új osztálytárs érkezett hozzánk. Ketten közülük cserediákok voltak Szicíliából
és Hongkongból, akik a nemzetközi AFS szervezet keretein belül egy évre jöttek
Magyarországra azért, hogy megismerjék nyelvünket és kultúránkat.

um

Az őszi félév főként az összecsiszolódás és az interkulturális programok
jegyében zajlott. Tanultunk olaszul, kínai írásjeleket rajzoltunk, prezentációk
segítségével áttekintettük a külföldi és a magyar iskolarendszerek közti különbségeket
és hasonlóságokat. Osztályunk AFS előadásokon is részt vehetett.
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A távoktatás során hiányzott az iskola, az osztálytársak és a tanárok is. Azonban
online tartottuk a kapcsolatot, és nagyon jól működő tanulócsoportjaink alakultak, akik
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További programjaink voltak a lézerharc, ahol nemcsak a gyorsaság, de
az összpontosítás és a csapatjáték is fontos szerepet kapott, illetve a hideg idő
beköszöntével a korcsolyázás, majd az osztálykarácsony. Tavasszal egy nagyon jó
hangulatú lelki napon vehettünk részt az óbudai szaléziaknál. Több társunk a március
15-ei iskolai darabban való szerepléssel kibontakoztathatta színművészeti tehetségét
is. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. A vírus előtti utolsó közös programunk alkalmával
pedig ellátogattunk az Elevenpark játszóházba, ahol óriási trambulinokon ugráltunk.

179

Szent Margit Gimnázium

végig segítették egymás munkáját. Reméljük, a következő tanév során bepótolhatjuk az
általunk nagyon várt győri osztálykirándulást is.
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10.b
Osztályfőnök: Bálint Katalin

Eltelt. Eltelt a negyedik évünk is ebben az iskolában, és még mindig nem unjuk.
Ugyanazok az osztálytársak, ugyanazok az emberek, de még mindig örömmel lépünk
be a kapun, és szeretettel nézünk a folyosón szembejövő ismerős arcok szemébe.

um

10. osztály, kimondani is döbbenetes. Alighogy megérkeztünk, és lám: már csak
feleannyi évünk van hátra, mint amennyit eddig itt töltöttünk. Eddigi iskolás éveinknek
talán egyik legnagyobb önálló döntését kellett meghoznunk idén, fakultációt kellett
választanunk. Szerencsére ehhez rengeteg segítséget kaptunk egész évben. Az élet
minden területéről érkeztek vendégelőadók az osztályhoz. Egyetemi tanulók, volt diákok
és szülők révén betekintést nyerhettünk, hogy mi vár ránk az elkövetkező években.
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Persze az év nem pusztán előadásokból állt. Októberben meglátogattuk Eger
városát egy kétnapos osztálykirándulás keretében, amire mind örömmel fogunk
visszagondolni. Rengeteg fénykép készült, és még annál is több élményt szereztünk.
Nem volt azonban elég nekünk ez októberre, így az október 23-ai emlékműsorból is
alaposan kivettük a részünket, ki versmondással, ki szerepléssel, de a háttértáncosok,
énekesek és a technikusok munkája is hozzájárult az előadás sikeréhez. Szerencsére
az őszbe még egy közös színházlátogatás is belefért, november 30-án megnéztük a
Rebekka című musicalt az Operettszínházban.
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A téli lelki napot Óbudán, a szaléziaknál töltöttük. Nagyon jó hangulatú délelőtt
volt, rengeteg zenével és programmal, valamint egy misével, amiben aktívan részt
vehettünk mi is. Az osztálykarácsony után még Pestszentimrére is elutazott az osztály
pár tagja, hogy megtekintsék Hegedűs Szabolcs tanár úr színiiskolájának előadását,
melyben az osztályból többen is szerepeltek.
A februárunk sem mondható eseménytelennek. Elsején Csepelen a kivilágított
jégfolyosón csúszkáltunk egy jót, egészen az estébe nyúlóan. A jóleső fáradtságot
könnyebben el tudtuk viselni egymás társaságában egy kürtőskalács vagy egy
meleg tea mellett. Alig nyolc nappal később ismét visszatértünk Csepelre, de ezúttal
szabadulószobában töltöttük együtt az időt.
A tavaszt egy újabb lelki nappal indítottuk. Egészen Tihanyból utazott hozzánk
Barkó Ágoston atya, bencés szerzetes. Mindenkinek jólesett egy kicsit önmagába
tekinteni és elcsendesedni. Március 11-én a budai hegyekben kirándultunk egy jót egy
tapasztalt természetjáró szülő vezetésével.
Mindenki láthatja a dátumból, igen, ez volt az utolsó alkalom, hogy találkoztunk,
mert vasárnap betiltották az iskolák látogatását a vírushelyzet miatt. Hiányoznak a
tanárok, az osztály, az iskola épülete, mindenki hiányzik, de a kapcsolattartás folyamatos,
és itt van az év vége, és mi már elmondhatjuk: „kijártuk a tizedik osztályt (is)”.
Személy szerint meg szeretném köszönni minden tanáromnak
osztálytársamnak a szeretetet, figyelmet és segítséget, amit egész évben kaptam.

és

ná
zi
im
tG
gi
ar
tM
en

182

Sz

Osztályaink

um

Izsa Dorottya 10.b
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10.c
Osztályfőnök: Csontos Attila

Ebben az évben rengeteg programon vehettünk részt az osztállyal, amelyek
által közelebb kerültünk egymáshoz, így megannyi örömteli percet tölthettünk együtt.
Nagyszerű érzés volt, hogy nem csak a tanulásról szólt az élet, hanem különböző
programokon is kikapcsolódhattunk.

um

Ősszel, november 20-án a Nemzeti Színházban megtekintettünk egy igen
elgondolkodtató és komoly színdarabot, a Caligula helytartóját. Szintén novemberben,
az iskolai nyílt nap alatt az osztály ellátogatott a Nemzeti Múzeumba, ahol a középkori
kiállítást és az újonnan kiállított Seuso-kincseket néztük meg.
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A karácsonyi szünet előtt jó hangulatban telt az osztálykarácsony és meghallgattuk
Hegedűs Endre zongoraművész előadását is az iskola dísztermében.
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A téli szünet elteltével, január 4-én Az ügynök halála című előadást láttuk a
Nemzeti Színházban. A mű egyszerre volt meghökkentő és szenzációs. Február 5-én
ugyanitt néztük meg a Körhinta című darabot is, melyben a népies motívumok voltak a
meghatározók, de a lényeg, hogy győzött az igaz szerelem!

Osztályaink
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zi

A tél beköszöntével, december 14-én az Allee mozijában a Bohém Rapszódia
című filmet vetítették le nekünk, mely a világhírű Queen rockegyüttes történetéről szól.
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Aztán beköszöntött a tavasz, és a hosszú téli időszakban felgyülemlett
feszültséget lézerharccal próbáltuk levezetni. Annyira jól sikerült, hogy közkívánatra
még egyszer csatáztunk egymással! Márciusban ellátogattunk a Budapesti Állatkertbe
is. Ez volt a legjobb múzeumi nap!
Április 15-én a gyönyörű idő miatt az osztály néhány tagja úgy határozott, hogy
körbebiciklizi a Velencei-tavat. Bár páran fogadkoztak, hogy fürdeni is fognak a tóban,
végül ez nem valósult meg, mivel „otthon hagyták a fürdőruhájukat” - de lehet, hogy a
víz hőmérséklete is közrejátszott a döntésükben!
Május 22-től 24-ig Sárospatakon és környékén tettünk tanulmányi kirándulást.
Ellátogattunk Széphalomra, ahol megnéztük Kazinczy Ferenc sírhelyét és a Magyar
Nyelv Múzeumát, megostromoltuk Füzér várát, libegőztünk Sátoraljaújhelyen, élveztük
a kilátást a sárospataki Vörös-toronyból és nem hagyhattuk ki a Református Kollégiumot
sem. Habár eleinte az időjárás nem kedvezett a programoknak, az utolsó napra már
igazán derűs lett az idő, így elgyalogoltunk a Megyer-hegyi Tengerszemhez is. A
szálláson sokat sportoltunk: röplabdáztunk, tollasoztunk, fociztunk és pingpongoztunk,
de természetesen ezeken kívül még kártyáztunk, társasjátékoztunk, beszélgettünk és
sokat nevettünk is! Egy percet sem unatkoztunk a kirándulás alatt!
Reméljük, hogy a következő tanévben is számos izgalmas és élvezetes programon
vehetünk majd részt!
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10.d
Osztályfőnök: Csikai Klára

im
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Az osztálykarácsonyt rendhagyó módon a korcsolyapályán ünnepeltük, két
forró tea és két dupla leszúrt Rittberger között adtuk át egymásnak az ajándékokat.
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Márciusban, az időnként kissé szomorkás időjárás ellenére is, nagyon szép másfél
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A 2019–2020-as tanévben is emlékezetes programokkal gazdagodtunk.
A Kutatók éjszakáján idén az ELTE PPK Pszichológiai Intézetébe látogattunk, ahol az
előítéletesség illetve az irracionális döntések szociálpszichológiájáról hallgattunk
érdekes előadásokat. Kétszer is voltunk színházban, és két kiállításon is jártunk.
A Belvárosi Színházban a Széttépve című előadást néztük meg, amely nagyon
tanulságos, a függőségekről szóló darab volt Szabó-Kimmel Tamás tolmácsolásában.
Bagossy László Tartuffe-rendezése az Örkény Színházban – a tavaly látott Hamlethez
hasonlóan – nagyszerűen bemutatta számunkra, hogy egy klasszikus darab figurái
hogyan mozognának, mit és hogyan mondanának a mai közegben. A komédia modern
adaptációja segített választ kapni arra a kérdésünkre, hogy mi a csudáért is lehet nekünk
fontos Molière itt és most, a 21. században. A Nemzeti Múzeum World Press Photo
kiállításán a körülöttünk zajló világ egy-egy igencsak megrendítő, vagy épp ellenkezőleg,
felemelő történetének pillanatait láthattuk. Számos olyan elgondolkodtató eseményre
figyeltünk fel, amelyről korábban még csak nem is hallottunk. A Szépművészeti
Múzeumban Rubensszel és a 17. századi flamand festészettel ismerkedtünk.
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napot töltöttünk együtt Egerben, a !!! szeminarista kispapok vendégszeretetét élvezve
tavaszi lelki napunk alkalmával. A múzeumi napot március 11-én a Gellért-hegy alatt
húzódó ősforrás és a fürdőket összekötő alagutak felfedezésével töltöttük. A karantén
előtt angolórákon már olvastunk angol nyelvű cikkeket, néztünk rövidebb videókat a
COVID-ról, de a Gellért Fürdő aulájában osztályfőnökünktől és egymástól elköszönve
még nem sejtettük, hogy az idei tanévben a suliba már csak szigorúan meghatározott
rendben, az ottmaradt tanszereinkért mehetünk vissza.
A távoktatás örömeit és nyűgjeit hosszasan sorolhatnánk, az arányokon pró
és kontra vitatkozhatnánk. Összességében annyit mindenképp megállapíthatunk,
hogy a három hónap során a tananyagon kívül sok újat tanultunk az önfegyelemről és
kitartásról. Az időbeosztásról. Az összetartozásról és összetartásról. A bizalomról és a
felelősségről. Magunkról, olykor magunktól. Társainkról, olykor társainktól.
Örömmel jelentjük, a számos kisebb-nagyobb buktató ellenére az idei tanév
sem fogott ki a 10.D-n, sok szép emlékkel és eredménnyel zártuk az idei tanévet.
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10. e
Osztályfőnök: dr. Urbányiné Farkas Dóra

Ahogy írom ezeket a sorokat, és visszagondolok arra az időre, amelyet
személyesen, együtt élhettünk meg, csak az jut eszembe, hogy mennyire nem
számítottunk minderre. Az idei tanév sok szempontból váratlan, „különleges” volt.
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Ahogy mentünk bele egyre jobban az őszbe, a kinti programjaink helyett
melegebb helyszíneket választottunk – jöttek a véget nem érő filmezések! Profi
filmötleteket kapunk mindig két osztálytársunktól, így a jó moziélmény nálunk
garantált, eddig sosem csalódtunk. A nyílt napon voltak, akik vendégeket kalauzoltak az
iskolában, a többiek egy érdekes vezetéssel megnézték a Zeneakadémiát. Az egyik esős
délután természetfotó-kiállításra mentünk, ahol a múzeumot is megtekinthettük. Két
kisebb csoport még szabadulószobába is benevezett, amit mindenki nagyon élvezett.
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Amikor szeptemberben találkoztunk, nagy izgalommal, új kihívásokkal és szép
emlékekkel vágtunk neki a következő tanévnek. A mi osztályunk kedvenc hobbija
a kirándulás, így természetesen ősszel sem maradhatott el: osztálykirándulással
kezdtük az évet. Ellátogattunk Szegedre, és pár napig örömmel ismerkedtünk ezzel a
csodálatos várossal. Nagyon jól éreztük magunkat, és már az elején lendületet adott az
elkövetkezendő tanulós időszakra. Amíg még jó idő volt, megtartottuk a közös évnyitó
fagyizást is kedvenc fagylaltozónkban. Egy csütörtökön pedig megtekintettük Az első
bástya kiállítást a budai Várban, ahonnan egy kis emléket is őrzünk az osztálytermünkben.
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Az első félév végéhez közeledve az osztálykarácsonyon meglepetésvendégünk
is volt. A szünetről visszaérve következett a szokásos évi korcsolyázásunk, ahol
szerencsére nem volt nagy esés. Nem sokkal később megtekintettük a Rubens-kiállítást.
Az élményt egy jó tárlatvezető tette még érdekesebbé. Amikor a nap kicsit melegebbé
tette a hideg telet, azonnal kimozdultunk, és vezetéssel megnéztük a bazilikát. A végén
még a körkilátóba is felmehettünk (igaz, kemény lépcsőzés árán).
Ezután jött az utolsó közös programunk – még utoljára megnézhettünk egy
filmet, és pizzáztunk egy jót. Emlékszem, a Tanárnőnk úgy köszönt el tőlünk, hogy
ne aggódjunk, hétfőn találkozunk, és tanuljunk matekra, mivel esélyes egy dolgozat.
Az a találkozás azóta sajnos nem következett be. Mindegyikünket megrázta a hír,
hogy nem mehetünk be az iskolába, és nem tanulhatunk együtt a továbbiakban. Az
elkövetkezendő időszak mindenki tudását, szorgalmát és kitartását próbára tette, de
úgy érzem, hogy sikeresen leküzdöttük ezt az akadályt is. Az itthon töltött időszak
mindenkinek „különleges”volt: megtanultunk önállóbban tanulni, segíteni egymásnak
egy nehéz helyzetben, önmagunkra és barátainkra támaszkodni, szorgalmasnak lenni,
de mindenekelőtt: vigyázni egymásra.
Az első közös programunk – a korlátozások után – a nyári táborunk lesz, ahova
eddig minden évben mentünk, tehát idén sem maradhat el. Már mindnyájan nagyon
várjuk, nekem személy szerint már nagyon hiányoznak a barátaim, és alig várom,
hogy találkozhassak velük, és újra együtt élvezhessük egymás társaságát és a nyarunk
kezdetét!

ná
zi
im
tG
gi
ar
tM
en

188

Sz

Osztályaink

um

Bíró Boglárka 10.e

Szent Margit Gimnázium

11.a
Osztályfőnök: Reichardtné Szabó Marietta

A tizenegyedik talán az utolsó olyan év volt, melyben még szabadok lehettünk,
felhőtlenül élvezhettük a gimnazista létet, de ezzel együtt vártuk is a következő tanévet,
melyben már mi leszünk az iskola legnagyobbjai, legidősebb diákjai. Az is végig ott
lebegett a szemünk előtt, hogy az év végi osztályzatok már számítanak a felvételi
pontokba. Figyelemmel kísértük a végzősöket, de örültünk, hogy nem most kell
érettségiznünk, nekünk még van egy teljes évünk addig.
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Pont ezért volt annyira nehéz, hogy a tavaszt otthon kellett töltenünk a
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Szeptemberben elindultak az új fakultációk, kezdtünk készülni az
osztályozóvizsgákra és az előrehozott érettségikre. Októberben tovább gyarapítottuk
a nyelvvizsgák számát, felsőfokú nyelvvizsgákkal is. Novemberben segítettünk a
szalagavató lebonyolításában, tudtuk, hogy jövőre már mi következünk. A nyílt napon
az Irodalmi kávéházban segédkeztünk Murányi tanárnő mellett. Decemberben újra
mi szerepeltünk a Mikulás-műsorban, segítettünk a Mikulásnak az ajándékosztásban.
Januárban huszonegyen osztályozóvizsgát tettünk angolból, hogy év végén
érettségizhessünk is belőle. Tizenketten informatikaérettségire is jelentkeztünk.
Februárban elkezdtük szervezni a tavaszi programokat, a Terror Háza-látogatást, a
végzősök ballagását, az osztálykirándulást Pécsre.
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koronavírus-járvány miatt. Sajnos elmaradt a nagyon várt sítábor, a kirándulás, a
ballagás, még az előrehozott érettségi is.
A digitális munkarendben töltött utolsó három hónap újdonság volt mindenki
számára. Voltak, akik nagyon örültek, hogy otthon tanulhatnak, nem kell korán kelni,
beoszthatják az idejüket, nincs röpdolgozat, és digitálisan történik az egész, de voltak,
akiknek egy hét után elegük lett a digitális tanulásból, hogy folyton a gépet kell nézniük.
Nagyon rossz volt, hogy nem találkozhattunk egymással, elmaradtak a szünetekben a
viccelődések, a beszélgetések. A tanárainkkal sem találkoztunk, hiányzott a személyes
kapcsolat, az órai plusz információk, magyarázatok. Pedig a tanárok mindent megtettek
annak érdekében, hogy ne legyen hátrányunk jövőre, de valamennyi azért biztosan
lesz így is, amit be kell majd pótolnunk. Jó volt, hogy kialakultak osztálybeszélgetések,
csoportos hívások, sokat beszélgettünk egymással osztálycsoportban, így a
kapcsolataink nem tűntek el, hanem átalakultak.
Sokat tanultunk ebből a helyzetből, önállóbbá váltunk, az időnket is magunknak
kellett beosztanunk. De mi még szerencsések voltunk, hogy nyugodt körülmények
között, saját számítógéppel, internettel tehettük ezt, mert sok gyereknek, családnak
nagy teher volt a digitális oktatás.
Reméljük, hogy jövőre nem digitális formában fogunk tanulni, mert jön
az érettségi, és ahhoz mindenképp szükségünk lesz a tanárainkkal való személyes
találkozásra, magyarázatokra és beszélgetésekre is. Nagy várakozással nézünk az
utolsó, végzős tanévünk elé, már készülünk az elmaradt érettségi vizsgák pótlására és
természetesen a novemberi szalagavatónkra.
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11.b
Osztályfőnök: dr. Dósa Márta

Az év eleje nehezen kezdődött, mivel sok osztálytársunktól kellett búcsút
vennünk, így mi lettünk az iskola legkisebb létszámú osztálya. Emellett néhány új
tanárral ismerkedtünk meg, köztük az osztályfőnökünkkel.

im

A színház mellett volt alkalmunk röplabdázni a nagyteremben egy szombat
délutánon. A kimerültségünk ellenére jól éreztük magunkat.
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A kis létszám és számos változás mellett az osztálykarácsony ugyanolyan jó
hangulatban telt, mint a korábbi években.
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Januárban az iskola 100. születésnapjára rendezett darabban több osztálytársunk
is részt vett, a többiek pedig nagy lelkesedéssel fogadták az előadást.
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Ebben az évben kihívásként jelentek meg az órarendünkben a fakultációs
órák, amelyekkel végül sikeresen megbirkóztunk. Az iskola falain kívüli programokat
új osztályfőnökünk szervezésében valósítottuk meg, ezek színesebbé tették a szürke
napokat. Többször mentünk el együtt színházba különböző előadásokra, mint például A
nagy Gatsby-re, vagy a Diktátorra. Mindkét darabról jó véleményünk született.
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Március közepén ellátogattunk a Természettudományi Múzeumba, ahol
rácsodálkozhattunk a természet szépségeire, és egy izgalmas beszélgetős programon
is részt vehettünk. Ez volt az utolsó együttlétünk normál iskolai keretek között, mivel a
következő héten már az online oktatás kezdődött el. Sok nehézséggel járt ez az időszak,
de bizonyos szempontból könnyebbség is volt. Örültünk, hogy nem kellett olyan korán
felkelni, mint a megszokott hétköznapokon, és egy idő után megtanultuk beosztani a
saját időnket.
Többen büszkén vehették át sikeres nyelvvizsga-bizonyítványukat, de
néhányunkra még ez a feladat is vár.
Idén az akadályokat ügyesen vettük, sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött.
Mindenki megérdemli a nyári pihenőt, mert az átlagunkon javítottunk a második félév
során.
Reméljük, szeptemberben újra láthatjuk egymást személyesen is, nem csak a
képernyőn keresztül, és nagy várakozással vágunk neki a végzős tanévnek, mivel hat
együtt töltött év után búcsút kell vennünk majd egymástól a sikeres érettségit követően.
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11.c
Osztályfőnök: Horváth István

Bár ez az év minden osztály számára különlegesen alakult, idén is bőven voltak
közös programjaink, amelyeken az osztály tagjai közelebb kerülhettek egymáshoz, és az
iskolán kívül is töltöttünk el együtt értékes időt.
Az első programunk szeptember 28-án volt. A Börzsönyben töltöttünk egy
napot, kirándultunk, kisvasutaztunk, és közben jókat beszélgettünk.

um

Októberben egy családias bowlingozásra mentünk el, hatan játszottunk a két
pályán. Ez az alkalom inkább egy baráti társaság együttléte volt, de mindannyian, akik
megjelentünk, jól éreztük magunkat.
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Ki gondolta volna az év elején, hogy Pécs lesz a legtávolabbi város, ameddig
az osztály idén eljut? Sajnos én nem tudtam részt venni ezen a közös hétvégén, de a
visszajelzések alapján a Csontváry Múzeum és a belvárosban eltöltött szabadidő az, amit
mindenféleképpen érdemes megemlíteni. Ez is egyike volt azoknak a programoknak,
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A szombati munkanapunkat a Nemzeti Múzeumban töltöttük. Osztályfőnökünk
egy kvízt készített számunkra, amit hármas-négyes csoportokban oldottunk meg.
Akiknek jól sikerült a tárlattal kapcsolatos kérdéssorra válaszolni, az élményeken felül
egy történelem ötössel is gazdagodtak.
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amikor új barátságok is szövődtek, és a legtöbb osztályra jellemző ,,klikkek” kicsit
nyitottak egymás felé.
Decemberben a FOMO című filmet néztük meg. A FOMO egy mozaikszó, a
jelentése Fear of missing out, azaz a kimaradástól való félelem. A film rólunk szólt, arról,
hogy hogyan tudjuk egymást belerángatni olyan dolgokba, amiket legkésőbb a bulik
másnapjára megbánunk. Szerintem számunkra és a tanárok számára is hasznos volt ez
a film, mi végig tudtuk gondolni, hogy biztos jó irányba tartunk-e, a felnőttek számára
pedig a fiatalokhoz való hozzáállásban lehet nagy segítség.
A másik decemberi esemény az osztálykarácsony volt. Szerintem nagy
vonalakban mindenki tisztában van azzal, hogyan zajlik egy közös karácsony a téli szünet
előtt. Amiket érdemes megemlíteni, azok a rövid versek, melyeket mindenki az általa
húzott osztálytársáról írt. Az ötlet nem aratott osztatlan sikert, de a versírás mindenkit
kimozdított a komfortzónájából, illetve egész biztos, hogy így többet foglalkoztunk az
ajándékozással.
Februárban ismét moziztunk, valamint eljutottunk a Nemzeti Színházba is. A film
(1917) első világháborús alkotás, nagyon látványos képekkel és izgalmas történettel. A
színházban Az ember tragédiáját láttuk. Az érdekes előadás kicsit túllépte azt a játékidőt,
amit egy hosszú tanítási nap után még fel tudtunk volna dolgozni.
A karantén előtt közvetlenül meglátogattuk a Liszt Ferenc Múzeumot, mely már
zárva tartott ugyan a járvány miatt, nekünk azonban tartottak még egy ad hoc jellegű
előadást.
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Félix Bernát 11.c
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Összeségében szerintem fontosak az osztályprogramok, hiszen a közösen
eltöltött idő segít abban, hogy a zárt baráti társaságok nyissanak egymás felé. Sajnos a
karantén miatt néhány programunk, például az erdélyi osztálykirándulásunk elmaradt,
de remélem, jövőre „hagyományos” tanévünk lesz, és sok közös élménnyel fogunk
gazdagodni!

Szent Margit Gimnázium

11.d
Osztályfőnök: Keményné Orbán Krisztina

I Elérkezett utolsó előtti évünk a gimnáziumban. A tanévkezdés nagy változást hozott:
szeptember elején megtapasztaltuk az emelt szintű oktatás nehézségeit.
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Mivel a felvételi hamarosan minket is érint, szinte mindannyian elmentünk az
EDUCATIO kiállításra. Ha eddig még néhányunknak nem volt határozott pályaválasztási
elképzelése, ezek a rendezvények biztosan ösztönzőleg hatottak. Februárban ismét
moziba mentünk az évfolyammal az 1917 című filmre. Történelemből éppen az

Osztályaink
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Októberben régi álmunk valósult meg: szabadulószobába mentünk az
osztállyal, ahol élvezettel próbáltuk megfejteni a tematikus szobák rejtélyeit. Majd
színházi előadást néztünk a MOM Kulturális Központban, egy fiatal amatőr színtársulat
előadásában Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicaljét.
A nyílt napon kíváncsian jártuk végig a 3D Galéria trükkös termeit, vicces fotókat
készítettünk egy képkeret vagy egy Trabant kormánya mögött. Adventben az iskolai lelki
napon töltődtünk fel. Majd moziban voltunk az évfolyammal a FOMO című filmen, ami
a függőség és a megalázásás témájára épült. Ezután következett az osztálykarácsony,
egy jóval bensőségesebb és vidámabb program. Három osztálytársunk volt idén az
ünnep előkészítője, előzetesen forgatókönyvet készítettek, és énekekkel, Kahootvetélkedőkkel, játékos ajándékozással tettük emlékezetessé az ünnepet.
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első világháborút tanultuk, így izgalmas volt más megközelítésből is megismerni a
tananyagot. Szintén ehhez a történelmi korszakhoz kapcsolódott márciusi múzeumi
napunk. Talán a mi osztályunk látogatta meg utolsóként a karantén előtt a Várkert Bazár
Új világ született című kiállítását. Idegenvezető kíséretében jártuk végig az interaktív
kiállítótermeket, és mély benyomást tett ránk ez az átfogó és rendkívül érdekfeszítő
tárlat.
Alig várjuk jövő évi szalagavatónkat, osztálytársunk ajánlatára fel is
vettük a kapcsolatot egy tánctanárral. A Határtalanul pályázattal már utolsó
osztálykirándulásunkat is szervezzük Kárpátaljára. Remélhetőleg legalább ez a
szeptemberi ötnapos kirándulásunk sikerül majd, hiszen ebben a tanévben sok
tervezett programunk fulladt kudarcba a járványhelyzet miatt. Leginkább azt sajnáljuk,
hogy elmaradt májusi osztálykirándulásunk Prágába, mivel már lefoglaltuk a szállást,
megterveztük a programokat jó előre. Sajnos ugyanez lett a sítábor, a szülői fehér
asztalos találkozó, a ballagás, az előre hozott érettségik és a nyári kéthetes angol
nyelvtanulás sorsa. Március közepétől a törölt programok mellett az online oktatással is
meg kellett barátkoznunk, sokszor nehéz volt a motivációt megtalálni a tanuláshoz.
Utólag viszont kijelenthetjük, hogy az osztály ügyesen helytállt, és az
egyetemi felvételihez szép pontszámokat gyűjtöttünk. Idei évünk egyáltalán nem volt
szokványos a fakultációk megjelenésével és a digitális oktatással. Mégis úgy érezzük,
jó tanévet sikerült magunk mögött hagynunk. Az év zárásaként pedig személyesen is
találkozhattunk egy normafai kiránduláson.
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11.d osztály
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11.e
Osztályfőnök: Szegedi E. Katalin

Az idei tanévünket szokásosan kezdtük: hozzászoktunk a csodás korán
kelésekhez, belemerültünk a tanulás adta örömökbe, s számos osztályprogramon
vettünk részt.
Voltunk kenuzni és bringázni, örökbe fogadtunk egy óvodát Mindszentgodisán,
majd gyűjtést szerveztünk nekik osztályszinten, s odaadtuk nekik a szeretetcsomagokat.
Márciusban elmentünk a Bodies 2.0 kiállításra, amely mindenkinek nagyon tetszett,
hiszen olyan érdekességeket láthattunk, mint az emberi szív, agy, vese és csontvázak.
Év közben elment tőlünk két diáktársunk, s a karantén is bekövetkezett.
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Izgatottak vagyunk, hogy milyen lesz a következő, de egyben utolsó évünk, s
örülnénk annak, ha nyugodt évvel zárhatnánk a Szent Margit Gimnáziumban folytatott
tanulmányainkat.
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Otthon kellett töltenünk az utolsó hónapokat. Egyáltalán nem volt könnyű
az online tanulás, de sikeresek voltunk benne, habár néhányan voltak, akik sokkal
kényelmesebbre vették a figurát az online oktatásban. Ennek ellenére senki sem bukott
meg, s az osztályátlag is nagyon jó lett.
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12.a
Osztályfőnök: Büki Pál

A 2019/2020-as tanév a 12.a életében is kihívásokkal járt. Szeptembertől
elkezdődtek a szalagavató próbái, még nem igazán gondoltunk a közelgő érettségire,
lelkesen gyakoroltuk minden testnevelésórán az osztálytáncunkat, melynek
koreográfiáját Szalmásy Réka osztálytársunk találta ki és tanította be nekünk. Minden
percéért megdolgoztunk, önerőből, külső segítség nélkül, s minden percét élveztük.
Örök élmény marad a november 16-ai szalagavatónk mindannyiunk szívében.
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A síszünetre nagy boldogan mentünk el, nagyon vártuk már, hogy kiszabaduljunk
az iskolából, és utoljára pihenjünk egyet az érettségi hajtás előtt. A szünet közben kitört
a járványhelyzet az országban is, és szinte azonnal bezártak az iskolák. Eleinte fel se
fogtuk, mi történik körülöttünk. Azután szép lassan realizáltuk, hogy lehet, érettségizni
sem fogunk tudni. Tele voltunk kétségekkel, félelemmel és haraggal, hisz erre a vizsgára
készültünk 12 éve. Alsóbb évesként talán örültünk volna, ha elmaradt volna az érettségi,
de már félévnyi készülés, tanulás és izgulás volt a hátunk mögött, ezért mindenki túl
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um

Ezután az első félév a próbaérettségikről, a dolgozatokról, a stresszről és a
felkészülésről szólt. Támogattuk egymást mindenben, lelkileg és a tanulásban is. Ám az
igazi segítségre március közepétől volt szükség.
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akart esni a vizsgákon. Emellett a kijárási korlátozás is rontott a lelki állapotunkon, a
közös tanulásról szóló terveink füstbe mentek, otthon kellett felkészülnünk a négy fal
között.
A távoktatás a többi iskolához képest szerintem nálunk viszonylag jól működött,
de még így is sokkal nehezebb volt a dolgunk. Nem csak nekünk, hanem tanárainknak
is alkalmazkodni kellett a helyzethez, ami sok esetben nem volt könnyű. Ahogy teltek
a napok, azt is el kellett kezdenünk feldolgozni, hogy már soha többet nem térhetünk
vissza az iskolába átlagos diákként, nekünk már nem lesz rendes tanítás, nem vehetünk
részt az órákon, és nem élhetjük át azt az érzést, amikor az osztálytársainkkal egy
átlagos napot töltünk együtt az osztályteremben. S talán ez az egyetlen dolog, amit a
járványhelyzet elvett tőlünk. Azt a két hónapnyi időt, amit még együtt tölthettünk volna
az iskolában, és a lehetőséget az iskolától való elbúcsúzásra.
Azonban ahogy az életben szokott lenni, mindennek van jó oldala is. A
karantén folyamán az osztályközösségünk még összetartóbb lett, telefonhívás keretei
közt készültünk fel együtt a vizsgákra, és mindenben támogattuk egymást. Az online
ballagásunk pedig meghitt és családias volt, megosztottuk egymással gondolatainkat
és jókívánságainkat. Emellett megismertük azt a nehéz helyzetet, amikor csak rajtunk
múlik a jövőnk alakulása, így ebből a szemszögből is bizonyítottuk érettségünket az
egyetemre és a munkavállalásra. Büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy a járvány
ellenére is az élet minden terén fejlődtünk. Bár a középiskola számunkra véget ért, a hat
év során kötött barátságokat még sok éven át megőrizzük.
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Kiss Anna 12.a
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12.b
Osztályfőnök: Vámosi Judit

Utolsó tanévünk sem szűkölködött izgalmas eseményekben. Alig toppantunk be
az iskola kapuján, szinte azonnal megkezdődtek a táncpróbák. A végzős évfolyam minden
vasárnap délután vért-verejtéket izzadva készült egy igazán különleges alkalomra, a
szalagavatóra. Még mielőtt belelendülhettünk volna a tanulásba, ellátogattunk Győrbe az
osztálykirándulás alkalmával. Bebarangoltuk a Pannonhalmi Főapátságot, találkoztunk
a győri állatkert lakóival, és természetesen a szokásos métázások sem maradhattak el.
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Na de nem csak móka és kacagás volt ez az év! A jelentkezési dátumok
közeledtével egyre sürgetőbben lebegett fejünk fölött a kérdés: hova tovább? Egyesek
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Visszatérve a suliba kezdődhetett az igazi tanulás. A szalagavató dátumának
közeledtével kezdtek összeállni a koreográfiák, valamint az izgalom is a tetőfokára
hágott. Végül csak elérkezett a várva várt nap. A sok szervezkedés ellenére természetesen
teljes káosz uralkodott az öltözőkben, azonban amikor a keringő zenéje felhangzott,
koncentrált nyugalommal léptünk ki a tánctérre. A nézőközönség női tagjai (sőt a férfiak
is, csak nem ismerik be) joggal könnyezhették meg a Hajdú Réka tanárnő által betanított
keringőket. Mind a bécsi, mind az angolkeringő nagy sikert aratott. A felszabadultabb
légkörben az osztálytáncokra is sor került. Az est végén fáradtan, de boldogan
indulhattunk haza a családhoz, vagy éppen a barátokkal az after partira.
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már rég tudták a választ erre a kérdésre, míg mások a nyílt napokon igyekeztek
megvilágosodást találni.
Nagy meglepetésünkre a mi osztályunkat jelölték ki a március 15-ei színdarab
előadására. Így nem csak a tételeket, de a szövegünket is mondogathattuk egymásnak
a szünetben. A visszajelzések alapján az előadás nagy sikert aratott, diákok és tanárok
egyaránt élvezték a forradalmi események nem szokványos megközelítését. Nem
sokkal ezután bejelentették az iskolák bezárását. A digitális oktatás nehézségeinek
ellenére továbbra is lelkiismeretesen készültünk a májusi megmérettetésre. Egyesek
megkönnyebbüléssel, míg mások csalódottan vették tudomásul a hírt: nem lesz
szóbeli! Az írásbelire még mindig kell gyakorolni, hát irány az Oktatási Hivatal honlapja!
Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás!
Maga az érettségi sem a megszokott módon zajlott. A fertőtlenítő szaga
keringett a levegőben, ahogy beléptünk az épület kapuján. Maszkos barátainkkal nem
nagyon érintkezhettünk, pedig akkor már két hónapja nem láttuk egymást. Minden
nehézség ellenére ezen is túlestünk. A több évnyi tanulás végre meghozta gyümölcsét.
Bár a szokásos végzős eseményekre – ballagás, bankett, tanári szerenádok – még nem
került sor, reméljük, idővel bepótolhatjuk. Gimnáziumi éveinket az online Te Deum
zárta le. Most egy új szakasz kezdődik az életünkben, vissza-visszagondolunk majd
kedves tanárainkra, barátainkra, és a nagy sárga épületre, mely annyi éven át volt
második otthonunk.
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Balázs Liliána 12.b
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12.c
Osztályfőnök: Kornyilovné dr. Máté Anita

Az utolsó évünket mindenki izgalommal várta, hiszen elkövetkezett a már
három éve várt pillanat, amikor mi lettünk a legnagyobbak az iskolában. De ez az érzés
a feszültség érzetével keveredett, mert az érettségi vészesen közelgett. A tanárok által
gyakran emlegetett év elérkezett. Szeptembertől mindenki érezte, hogy ezt az évet
nagyon komolyan kell venni, mert nem lesz könnyű dolgunk.
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A kirándulás végeztével azonban mindenki a tanulásra fókuszált, már csak pár
hónapunk maradt hátra. Március 11-én találkoztunk utoljára a múzeumi napunkon, akkor
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Azonban a nagy hajrá előtt még szeptemberben elmentünk az utolsó
osztálykirándulásunkra. Idén Magyarhertelendre mentünk, ami Pécs közelében
található. A három napos kirándulás során jókat beszélgettünk, sokat nevettünk. Az
első nap elmentünk a közeli fürdőbe, szerencsések voltunk, mert meleg volt az idő. A
következő napon meglátogattuk Pécs városát is. A városban több nevezetességet is
megtekinthettünk, mint például a székesegyházat. Betekintést nyerhettünk az ókori
Pécs világába is, köszönhetően a Cella Septichorának. Pár osztálytársammal együtt én
is megnézhettem a Csontváry Múzeumot, ami maradandó emlék maradt számomra,
hiszen Tilless tanárnő gyakran mesélt nekünk Csontváry munkásságáról, és most élőben
is láthattam műveit.
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azonban egyikünk sem gondolta volna, hogy az lesz az utolsó iskolai napunk. Senki sem
gondolta, hogy mi leszünk az az évfolyam, amelyiknek elmarad a ballagása. Hosszú idő
után az érettséginken láthattuk egymást újra, azonban különös körülmények között,
szigorúan a másfél métert betartva és maszkban lehettünk egymás társaságában.
Minden rosszban van valami jó, szokás mondani. Az érettségik végeztével ugyanis a
diákok nagy része hamarabb kezdhette élvezni a szabadságot, mert a szóbeli vizsgák
elmaradtak.
Ezúton is szeretném megköszönni minden osztálytársam nevében a tanárok
türelmét, kedvességét, odaadó munkáját az évek során. Köszönjük az érettségi előtt a
kedves, támogató szavakat és a tanácsokat, hiszen nagy szükség volt rájuk.
A gimnáziumból kikerülve sok új nehézség vár ránk, de bízom abban, hogy a
megfelelő alapot megkapva könnyedén venni fogjuk az akadályokat.

im
tG
gi
ar
tM
en
Sz

Osztályaink

ná
zi

um

Kobulniczky Orsolya 12.c
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12.d
Osztályfőnök: Holicsné Csejk Gabriella

„Nagyon szerettem ebben a suliban a mindenféle táborokat, programokat is,
és persze a felejthetetlen osztálykirándulásokat! Azt hiszem, hogy ezek a gimi
legjobb részei!”
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Szarvason minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat: többszintes
ház az elszállásoláshoz, sütéshez-főzéshez, a szórakozáshoz medence, biliárdasztal,
trambulin és hatalmas kert.
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A 28 fős osztály 3 napos önellátásra rendezkedett be. A kirándulás ideje alatt a
tanulók önállóan reggelire elkészítettek és meg is ettek 100 tojást, 3 kg virslit. Ebédre

en

204

Az évek során jártunk Sopronban, Debrecenben, Pécsett és Prágában,
osztályfőnöki szervezésben. Jó volt, szép volt, mégis az utolsó, a diákok által kigondolt
és megszervezett osztálykirándulás volt a legsikeresebb! Azóta is ide vágyunk vissza,
ezzel az írással ennek állítunk emléket.
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„Tetszettek az évközi programok, színházlátogatások, illetve múzeumi
megtekintések. Itt éreztem magam először jól egy osztálykiránduláson, mert a
Tanárnő olyan vérprofin szervezte meg, hogy mindig átlátható, jó és tartalmas
volt minden kiruccanás.”
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feltálaltak 15 liter lecsót, pörköltet 8 kg húsból, rizs, kifőtt tészta dukált mindehhez
körítésként és 4 kg savanyúság. Fát vágtak a szabadtéri tűzhely felfűtéséhez, a
feltételekhez megfelelő 25 literes lábasokat Pestről hozták. A csomagok nehezét tanuló
fuvarozta le és fel Pestre, az ő segítségével történt a bevásárlás, lányok által irányítottan.
Mindenki kivette a részét a munkából.
Látva ezt az elhivatottságot, kedvességet, ahogy a terített asztalhoz invitáltak
bennünket, tanárokat, nem akartunk szégyenszemre lemaradni a gyerekek mögött. Így
minden nap 100 palacsintát megsütöttünk, szervíroztunk, hogy szent legyen a béke
addig is, míg a főétel elkészül.
Amit nem ettek meg nappal, az elfogyott az éjszakába nyúló beszélgetések,
fürdések, biliárdozások, kártyacsaták ideje alatt, vagy a rögbimeccsek után. A jó
hangulathoz nem kellett se cigihez, se alkoholhoz nyúlni. Ez is egy tapasztalat!
A háromnapos harmonikus együttléten túl a kirándulás fénypontja a kenutúra
volt a Körös holtágában. Felejthetetlen, ahogy egymás után siklottak a kenuk a növények
által formált alagúton át. Az ég kékje és a fák zöldje irizált a vízen, s csak a víz csobbanása
hallatszott a mi utolsónak vízre bocsátott hajónkban.
Megindítóan gyönyörűen, frappánsan zajlott minden. Ennek illusztrálásához
álljon itt egyetlen mondat az utolsó napról, melyben megmutatkozik az osztály, mint
cseppben a tenger: „Bocsásson meg a tanárnő, de mi néhányan nem megyünk el az
uszodába, kitakarítanánk a házat, hogy úgy hagyjuk itt, ahogy kaptuk.” És így lett, az
ebéddel is elkészültek, s terített asztallal várták az uszodában megfáradtakat.

um

Az utolsó osztálykirándulás megmutatta, hogy a szülők és az iskola jó munkát
végzett. Történjen bármi az érettségin, állíthatom ezeket a tanulókat látva, hogy nem
kell félnünk a jövőtől, van kire bízni.
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12.e
Osztályfőnök: Pethő-Gazdag Cecília

Az ötödik és immáron utolsó gimnáziumi évünket is a szokásos, bazilika előtti
Veni Sancte misével kezdtük meg. Izgatottan beszélgettünk a ránk váró események tömkelegéről (a szalagavatóról, ballagásról, érettségikről), azonban akkor még senkinek sem
volt ötlete arról, hogy milyen különleges helyzettel kell majd szembenéznünk a tanévet
záró utolsó hónapok során.
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Csak úgy repült az idő, szinte egy szempillantás alatt el is érkeztünk a minden
lány számára álomként várt szalagavató napjához. A sportcsarnok megtelt a hozzátartozókkal, ismerősökkel, mi pedig izgatottan vágtunk neki a hosszú, ám mégis minden
fáradalmat megérő ceremóniához. A szalagtűzés után következtek a táncok. Elmondhatatlan érzés volt ott állni a tánctéren és hallani közel ezer ember üdvrivalgását műsorszámaink végén.

Sz

Osztályaink

um

A szokásokhoz híven osztálykirándulásunkra szeptemberben került sor. Kora
reggel indult a vonatunk Badacsonytomajra, ahol egy plébániai szállás szolgált otthonunkként három napon keresztül. A programok között szerepelt egy kisebb túra, valamint bórkostolás is, melynek különösen örült a társaság. Természetesen (mint az eddigi
összes kirándulásunkon) a hangulat az összes nap során a lehető legjobb volt. Ki kellett
használnunk az alkalmat, hiszen tudtuk, hogy nem lesz több ilyen kirándulás…

Szent Margit Gimnázium

Utolsó közös osztálykarácsonyunkat elegáns megjelenéssel megkoronázva ünnepeltük meg saját osztálytermünkben. Bizton állíthatom, hogy az összes együtt töltött
alkalom örök emlék marad mindenki számára. Bármennyire is gyerekesnek tűnhet, ám
az angyalkázáshoz sosem lehet túl idősnek lenni!
Márciusban került sor arra az eseményre, amelyre a legkisebb mértékben sem
számítottunk: bevezették a karantént. Bár tudom, hogy minden ember számára megpróbáltatás volt ez a pár hónap, de összességében úgy gondolom, hogy mi, végzősök
különösképp nehéz helyzetnek voltunk kitéve. Hosszú heteken keresztül nem tudtuk,
hogy mi lesz a sorsa az érettséginek, saját magunkat kellett tanulásra ösztökélnünk, ami,
lássuk be, nem volt egyszerű. Mindemellett nagyon hiányoztak osztálytársaink, a közösen eltölthető napok száma pedig egyre gyorsabban pergett le a szemünk előtt, és veszett a semmibe. Nem volt könnyű mindezt átélni a közelgő érettségi nyomása alatt.
Az idő kereke azonban nem állt meg, így hát elérkezett a (nem) várva várt érettségi első napja. Akármerre néztem, mindenhol ünneplőbe öltözött, izgatott, ideges diákokat láttam. Egy dolog tudott csak segíteni rajtunk: végre találkozhattunk egymással,
nem csak videón, fényképen láttuk egymás arcát, hanem élőben tudtuk biztatni egymást, és (szabályellenesen) meg tudtuk ölelni a hozzánk legközelebb álló barátainkat.
Teltek a napok, annak rendje szerint, mára már a bizonyítványosztáson is túl vagyunk. És még nincs vége, hiszen vár ránk egy ballagás, egy bankett és egy osztálytábor
is.

um

Bár számos pillanatot ki lehetne emelni az elmúlt öt évből, amely feledhetetlen,
inkább csak ennyit mondanék: minden egyes pillanata örök emlék marad!
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Kacskovics Anna 12.e
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Büszkeségeink
Szent Gellért-díj
A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította
azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett
kiemelkedő munka elismerésére. Iskolánkból ketten részesültek a kitüntetés
ezüst fokozatában.
Laudáció Sáfár József tanár úr Szent Gellért-díjához
Sáfár József tanár úr a Köbölkút utcai általános iskolás évei után a Kaffka Margit
Gimnáziumban érettségizett, majd 1979-ben biológia-testnevelés szakos általános
iskolai tanári diplomát szerzett. Általános iskolai tanárként nagy hangsúlyt fektetett a
nyári vándortáborok szervezésére. Később elvégezte a kiegészítő testnevelés szakot,
és 1993-ban testnevelő tanárként tért vissza a Kaffka Margit 1996 óta Szent Margit
Gimnáziumba.
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Mindig fontosnak tartotta, hogy saját magát is eddze, példát mutatva ezzel
tanítványainak. Amíg az egészségi állapota engedte, sokat futott. Még a lyukasóráját is
felhasználta, hogy – ha máshol nem volt rá mód – az alagsori folyosón rója a köröket.
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Öt tanéven át vezette a testnevelés-munkaközösséget, volt diáksportköri
vezető, és számos szalagavató bál szervezését is vállalta. 2010 és 2019 között ő végezte
uszodánkban a gépkezelői és uszodamesteri teendőket. Kosárlabda sportágban a
kerületi versenyeken rendre bajnokként szereplő csapatát évekig kísérte a budapesti és
országos döntőkbe, érmes helyezéseket és dicsőséget szerezve iskolánknak.
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2012-ben mentortanári diplomát is szerzett, és a hallgatók felkészítését azóta
is töretlen lelkesedéssel folytatta. Testnevelői munkáját nagy szeretettel és szakmai
hozzáértéssel végezte. Elmondhatjuk róla, hogy mindig nagyon jó kapcsolata volt
diákjaival, akik közül többen lettek testnevelő tanárok. Az órákon nem volt szüksége
sípra, mert remekül – és nagyon jellegzetesen – tud fütyülni. Egyetlen füttye elég volt,
hogy csendet teremtsen a tornateremben. Többször, szívesen vállalt osztályfőnökséget,
és az ő nevéhez fűződik az iskola több évtizedes hagyományaihoz tartozó szarvasi
vízitábor is, amely a gyerekek körében mindig kiemelt érdeklődést élvezett. Sok
diákunknak szerzett életre szóló élményeket az általa rendszeresen szervezett muraui
sítáborral. Osztályait már akkor is mindig háromnapos kirándulásra vitte, amikor ez még
nem volt elvárás.

Szent Margit Gimnázium

Magas szintű pedagógiai és sportszakmai munkájáért korábban polgármesteri
dicséretben is részesült. 2019-ben, pályafutása elismeréseként, az önkormányzat
emlékplakettel jutalmazta.
Az ifjúság nevelésében végzett felelősségteljes munkájáért és a gimnáziumunk
jó hírnevének öregbítéséért, megbecsülésünket és hálánkat kifejezve javasoljuk a Szent
Gellért-díj ezüst fokozatának elnyerésére.
Laudáció Fábián Balázs Szent Gellért-díjához
Fábián Balázs 1998 óta dolgozik a Szent Margit Gimnáziumban. Mint informatikus
rendszergazda mindig nélkülözhetetlen volt iskolánkban. Agilis, jól felkészült, rendkívül
rugalmas és sokoldalú ember, feladatait lelkiismeretesen végzi.
Az első számítógépektől kezdve a mai napig az ő kezében van az iskola
informatikai rendszerének minden területe. A kezdeti megtervezéstől a kiépítésen át
a karbantartásig, a teljes hálózat fejlesztéséért és üzemeltetéséért egy személyben ő a
felelős. Innovatív ötleteivel, mások ötleteinek elfogadásával, továbbgondolásával, azok
magas színvonalú kivitelezésével segíti, modernizálja, vonzóvá teszi iskolánkat. Megvan
az a képessége, hogy integrálni tudja a külső informatikai rendszereket – mint az i-napló,
az étkezés nyilvántartó- vagy beléptető rendszer – és az általa kialakított rendszereket,
és ezek biztonságosan, jól működnek együtt.
Az oktatási eszközök beszerzése előtt mindig hasznos, jó tanácsokat ad, együtt
gondolkodik a vezetőséggel, és képes meggyőzni bennünket, hogy a rendelkezésre álló
pénzből mit és hogyan lehet, illetve érdemes megvalósítani.
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Sokszor fordulunk hozzá, ha elakadunk a számítógépek és a „kütyük”
használatában, és mindig szeretettel és türelemmel segít mindnyájunknak, hiszen neki –
szakmai ismeretei okán – csupán néhány kattintásba kerül az egész. Mindezt úgy csinálja,
hogy közben a kollégákhoz maximális tisztelettel viszonyul. Tudjuk azt is, hogy sokszor
akkor dolgozik, amikor ezt nyugodtan megteheti anélkül, hogy hátráltatná a tanárok
munkáját, azaz amikor tanítási szünet van, hétvége, vagy késő este. Ő tartja kezében az
informatika szaktantermeket, nem csak a tanév folyamán, hanem az érettségi vizsgák
alatt is. Most a járvány idején is nagyon rövid idő alatt kialakította a digitális oktatás
technikai feltételeit, és folyamatos segítséget nyújtott benne tanároknak, diákoknak
egyaránt.
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A különféle iskolai, és a terembérlettel kapcsolatos rendezvények hangosítását
is ő végzi, de ellát minden olyan feladatot, amivel csak megbízzuk – ha kell
telefonközpontot, liftet vagy autókaput javít, kamerákat szerel fel, különféle eszközöket
vagy anyagokat vásárol az iskola részére. Részt vesz az iskolai élet szervezésében is,
különféle programok lebonyolításában, vagy akár egy sítábor megvalósításában.
Fontos számára a szakmai fejlődés, hogy a felgyorsult digitális világ kihívásainak
meg tudjon felelni. Az oktatáshoz való hozzáállása teljesen belesimul az iskola
elképzelésébe. Nem az informatikával akarja megváltani a világot, hanem azt – a helyén
kezelve – szükséges eszköznek tekinti a minél hatékonyabb, színvonalasabb oktatás
megvalósításához.
Szaktudása, segítőkészsége és a munkához való hozzáállása példaértékű.
Köszönetet mondunk a Szent Margit Gimnáziumban tanúsított helytállásáért.
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Örömmel végzett felelősségteljes munkájáért megbecsülésünket és hálánkat
kifejezve javasoljuk a Szent Gellért-díj ezüst fokozatának elnyerésére.
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Jutalmazottak névsora a 2019-2020-as tanévben
Ebben a tanévben is azt a bronzérmet osztottuk ki jól teljesítő diákjaink között,
melyet Tóth Sándor szobrász- és érmeművész készített nekünk. Az érem előlapján Szent
Margit látható koronában, két liliommal, a hátlapján az iskola kupolája kereszttel a
tetején, illetve körben felirat: Gymnasium St. Margaritae, MCMXX.
I. Szent Margit Díj
Végzős tanulók kaphatják osztályfőnöki javaslat alapján,
példamutató kötelességteljesítésért, a gimnáziumi tanulmányaik
során mutatott kiemelkedő tanulmányi munkáért, példamutató
magatartásért, szorgalomért és a közösségben nyújtott áldozatos
munkáért, példaadásért.
A díjat a tanári kar szavazta meg és ez évben öt tanuló kapta.
A díjazottak:
Bereczky Botond (12.a) osztályos tanuló, akinek a tanuláshoz való hozzáállására
a céltudatosság volt mindig jellemző. Osztálytársait a tanulásban segítette.
Tanáraival szemben tisztelettudó volt, véleményéért udvariasan állt ki.
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Kobulinczky Orsolya (12.c) osztályos tanuló, aki szerény egyéniségével
osztálytársai elismerését is kivívta, mindig segítette a többieket, s nagyon
sokat tett a közösségért. Több éven keresztül rendszeresen és hűségesen
teljesített énekkari szolgálatot.
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Ledényi Lili (12.b) osztályos tanuló, aki az osztálycsoportban négy éven keresztül
naponta jelezte az aktuális teendőket (házi feladatok, dolgozatok időpontja,
kollégák üzenete). Osztálytársait heti rendszerességgel korrepetálta
matematikából, online órákat tartott a rászorulóknak.

tG

Varannai Zita (12.d) osztályos tanuló, aki példamutatásával összefogta az
osztályt, segített kialakítani a mindenki számára megfelelő értékrendet.
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Plank Zsófia (12.e) osztályos tanuló, aki példamutató kötelességteljesítéséért
minden évben dicséretet kapott. Osztálytársai, tanárai mindig számíthattak rá.
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II. Díjak valamely tudományterületen nyújtott kiemelkedő teljesítményért
Iskolánk különböző tanulmányi területeken az éveken át kiemelkedő végzős
diák(ok) munkáját jutalmazza. Ebben a tanévben három területen jutalmaztunk
diákokat.
Sport
Márki László 12.a
Többszörös diákolimpiai kerületi bajnok asztalitenisz, korcsolya, labdarúgás,
atlétika sportágakban, a budapesti diákolimpiai döntők szinte állandó
résztvevője, nagyon szép sporteredmények elérője, az iskolai sportélet egyik
legaktívabb és legeredményesebb személye.
Babály Virág 12.b
A Diákolimpia országos döntőjében a ritmikus gimnasztika két sportszerével is
első helyet ért el, és a budapesti döntőben is győzött több alkalommal. Ezeken
kívül más sportágakban is jeleskedett (futás, kötélmászás, floorball, atlétika), és
ért el kiváló versenyeredményeket.
Molnár Tibor 12.d

um

Többszörös diákolimpiai országos Kyokushinkai karate bajnok, korosztályos
Európa-bajnok. Sokszoros kerületi dobogós több sportágban: atlétika, bowling,
függeszkedés.
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Biológiából kiemelkedő szorgalommal dolgozott, a kötelező tanulmányi
követelményeken túl.
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Bata Dániel 12.c és Ferenczi Gusztáv 12.d
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Informatika tantárgyból rendszeresen sikeresen versenyeztek, és emelt szinten
kiváló eredménnyel érettségiztek belőle.
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Kocsis Villő Lili 12.a
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III. Szabó Erika nővér-díj
Ez a kitüntetés évente egy végzős diáknak adható, aki kiemelkedő eredményt ért
el biológia, kémia vagy fizika tantárgyakból.
Ebben az évben Takács Dorottya 12.d osztályos tanuló kapta, aki biológia
tantárgyból mindig minden feladatát kiválóan teljesítette.
III. Szent Margit-oklevél
Az osztályfőnök javaslata alapján minden egyes tanévben, kiemelkedő tanulmányi
eredményért, példamutató magatartásért és a közösségben nyújtott áldozatos
munkáért Szent Margit-oklevelet adunk. Idén az alábbi tanulók részesültek
ebben a kitüntetésben:
Egyed Szidónia		

7.a

7.b

Gál Hanna		

8.a

Sipos Olimpia		

8.a

Pécsi Anna		

8.b

Bodnár Laura		

9.Nye

Kondrát Liza		

9.Nye

Miklós Koppány		

9.Nye

Ari Anna		

9.Nyd

Németh Anna Zsófia

9.a

Rezsek Fanni Zita

9.a

Veszprémi Csenge Luca 9.a
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Oberrecht Dániel
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Gregorio Gloria		
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Lázár Vanda Zita

um

Kirsching Blanka Anna 7.a
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Nagy Viktória 			9.d
Bánfalvi Judit Gyöngyvér

9.e

Gondos Jázmin			9.e
Musza Laura Valéria		

9.e

Birkás Endre			10.a
Kardos Anna			10.a
Oravecz Orsolya			10.a
Pál-Szabó Panna			10.a
Molnár Benjámin		

10.c

Gábor Dániel			10.e
Száva Álmos			10.e
Bodai Kata			11.a
Ványi Regina			11.a
Ványi Viktória			11.a
Dávid Kamilla			11.b
Horváth Aliz			11.c
Misurda Luca			11.c
Griffiths Emese Jane		

11.e

Kasuba-Tóth Blanka		

12.a
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Varga Virág Sára			12.c

im

Fekete Anna			12.d
Lakatos Vivien			12.d
12.d

gi

Topa Zsófia Tímea		
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Takács Dorottya			12.d
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Guth Fanni			12.e
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Simon Zsófia Noémi		

um

Kocsis Villő Lili			12.a
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Versenyeredmények a 2019–2020. tanévben
7.a
Mohácsi Márton a katolikus iskolák Dugonics András Matematikaversenyének
döntőjébe jutott – iskolánkból elsőként. Felkészítő tanára: Vízhányó Zsolt.
A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete által szervezett Kosáry Domokos
Történelemverseny regionális fordulójába jutott
Bíró Borbála 7.a osztályos tanuló.
Az Újbudai Pedagógiai Iroda által szervezett kerületi online történelem szaktárgyi
versenyen 6. helyezést ért el
Kirsching Blanka 7.a osztályos tanuló.
Mindkettejük felkészítő tanára: Jávor Gellért.
Az Újbudai Pedagógiai Intézet által szervezett Kerületi Angol Szaktárgyi Versenyen
Divéki Nándor első helyezést ért el a heti 4 órás kategóriában, ahol tíz iskola 27
tanulója versenyzett.
Felkészítő tanára: Csikai Klára.
A kerületi online fizikaversenyen
Kirsching Blanka 7.a osztályos tanuló 7. helyezést ért el.
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Felkészítő tanára: Kóczán Gabriella.
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Marlyin Mila a Janikovszky Éva Meseíró Pályázaton az életkor szerinti kategóriájában
III. helyezést ért el.
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Molnár Noémi az OÁTV német nyelvi verseny kerületi fordulójában 2. lett, és
bejutott a fővárosi fordulóba.
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Felkészítő tanára: Pintérné Puskás Erika.
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9.a
A Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaversenyen
továbbjutott
Bajáky Boglárka és Gróf Domonkos.
Felkészítő tanáruk: Orovica Márkné.
10.c
Fehér Csaba a Katolikus Középiskolák Matematikaversenyén a 2. fordulóba jutott.
Felkészítő tanára: Sipossné Szabó Ildikó.
10.e
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett országos németversenyen,
haladó kategóriában 9. helyezést ért el, és így a 2. fordulóba jutott a 10.e osztály
Die Welle nevű csapata (Csontos László, Száva Álmos, Toncs Tamás).
Felkészítő tanár: Dr. Pável Rita.
11.b
Fonyódi Bence a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyen művészettörténet
kategóriában különdíjat kapott.
Felkészítő tanára: Balla Lajos.
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Felkészítő tanára: Szücs Anikó.

Sz

Büszkeségeink

Tóth Péter Barnabás a Katolikus Középiskolák Matematikaversenyének 2.
fordulójában a 16. helyen végzett.
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12.d
Joó Enikő a Kazinczy Szép magyar beszéd országos (és nagy hagyományú) verseny
iskolai fordulójából a fővárosiba, onnan pedig az országos döntőbe került. Az
országos döntő sajnos ebben a tanévben elmaradt.
Felkészítő tanára: Tilless Béláné.
Vegyes csapatok
A Grimm Könyvkiadó szótárversenyén kilenc diákunk vett részt, akik a három
online selejtező, a videós feladat és a középdöntő teljesítése után bejutottak
az országos döntőbe, ami sajnos a veszélyhelyzet miatt elmaradt. A csapatok:
•

orosz nyelv: Babály Tekla, Bogos Ágnes, Bordács Bálint 9.d, Babály Virág 12.b;

•

angol nyelv: Bükkerdő Lilla, Kun Boglárka,
Nádudvari Kinga, Silló Szonja 10.a, valamint
Balázs Liliána 12.b.

Felkészítő tanáruk: Kővári Annamária

A képen Babály Tekla és Virág látható
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Az újbudai általános iskolák közötti A Holdraszállás 50. évfordulója című fizika
csapatversenyen III. helyezést értek el:
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217

tG

gi

ar

tM

en

218

Sz

ná
zi

im

Életképek

um

Életképek

Gólyatábor



tG

gi

ar

tM

en

Sz

219

ná
zi

im

um

Szent Margit Gimnázium

im
tG
gi
ar
tM
en

220

Sz

Életképek

ná
zi

um

Gólyatábor

Szent Margit Gimnázium

tG
gi
ar
tM
en
Sz

Életképek

im

ná
zi

um

Szent Margit Nap

221

Szent Margit Gimnázium

im
tG
gi
ar
tM
en

222

Sz

Életképek

ná
zi

um

Szent Margit Nap

Szent Margit Gimnázium

tG
gi
ar
tM
en
Sz

Életképek

im

ná
zi

um

Szalagavato

223

Szent Margit Gimnázium

im
tG
gi
ar
tM
en

224

Sz

Életképek

ná
zi

um

Kórus

Szent Margit Gimnázium

tG
gi
ar
tM
en
Sz

Életképek

im

ná
zi

um

Osztálykirándulások

225

Szent Margit Gimnázium

im
tG
gi
ar
tM
en

226

Sz

Életképek

ná
zi

um

Osztálykirándulások

Tartalom
Előszó .............................................................................................. 7
Igazgatói köszöntő................................................................................................................................................... 7
Fenntartói köszöntő................................................................................................................................................. 8

A 2019–2020. tanév programja, eseményei ................................ 10
Gólyatábor 2019........................................................................................................................................................ 12
Osztályhétvége a Bakony fővárosában............................................................................................................ 14
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról............................................................. 16
Rákóczi Szövetség: pályázataink és utazásaink............................................................................................ 17
Szalagavató............................................................................................................................................................... 19
Egy rendhagyó színdarab Szent Margit-napra............................................................................................. 20
Különleges látogatás az Országházban.......................................................................................................... 24
Megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.................................... 26
Ballagás....................................................................................................................................................................... 28
Evezős túra a Szigetközben................................................................................................................................. 35

Tanárok - Munkatársak ........................................................ ....... 37
Tantestületünk tagjai a 2019-20-as tanévben .............................................................................................. 37
Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársak. .................................................................. 39
Technikai munkatársak. ........................................................................................................................................ 40

Távoktatás.................................................................................... 41

ná
zi

um

Beszámoló az iskola helyzetéről........................................................................................................................ 41
A folyamat – heti bontásban.............................................................................................................................. 41
Mindeközben mellesleg tanítunk is, nevelünk is........................................................................................ 49
Észrevételek, megjegyzések............................................................................................................................... 50
A Google Classroom felületről – röviden, közérthetőn............................................................................ 53
Feladatok - ügyek................................................................................................................................................... 54
Életet az iskolába - otthonra............................................................................................................................... 55
Érettségik................................................................................................................................................................... 57
Építkezések – iskolai szemszögből................................................................................................................... 59
A zárások.................................................................................................................................................................... 60
Az egész helyzet hatása, hozadéka, kihívásai............................................................................................... 61

im

tG

gi

ar

tM
en

227

Szerzetesi hitvallás járvány idején...................................................................................................................
Fekete István: Tolvaj..............................................................................................................................................
Fekete István: Tolvaj – műelemzés..................................................................................................................
Suki Bence (11.a) versei.......................................................................................................................................
Veszelovszki Balázs - Tanulmány......................................................................................................................
A salgótarjáni ferences közösség megpróbáltatásai................................................................................

Sz

Tartalom

Gondolatok .................................................................................. 65
65
67
70
72
74
75

Szent Margit Gimnázium

Összefoglalás.......................................................................................................................................................... 90

Innovációk ................................................................................... 95
A Szent Margit Gimnázium új tornacsarnokának általános jellemzői................................................ 95
Csarnok blog részletek........................................................................................................................................ 98
Fejlesztések a 2019–2020. tanévben............................................................................................................. 110

Munkaközösségek .................................................................... 111
Az Angol Nyelvi Munkaközösség beszámolója ........................................................................................ 111
A német, orosz és latin nyelvi munkaközösség beszámolója ............................................................ 114
A magyar és ének munkaközösség beszámolja ....................................................................................... 118
A történelem-földrajz-rajz munkaközösség beszámolója .................................................................... 123
A hittan-filozófia munkaközösség beszámolója ...................................................................................... 127
A matematika-informatika munkaközösség beszámolója ................................................................... 129
A fizika munkaközösség beszámolója ......................................................................................................... 131
A biológia-kémia munkaközösség beszámolója ..................................................................................... 135
A testnevelés munkaközösség beszámolója ............................................................................................. 137
A 2019-20- as tanév a diáktanácsadó szemével ....................................................................................... 139

Közösségeink ............................................................................. 141

A Szülői Munkaközösség beszámolója ........................................................................................................ 141
Diákönkormányzati évértékelő ...................................................................................................................... 143
Indukció Tudományos Diákkör ....................................................................................................................... 144
Szent Margit Gimnázium Gitáros Énekkara ................................................................................................ 146
Szent Margit Gimnázium kórusa..................................................................................................................... 147
A Szent Margit Kamarakórus ........................................................................................................................... 151
Diákszínjátszó Csoport ...................................................................................................................................... ???
KeCsap .................................................................................................................................................................... ???
Irodalmi Kávéház ................................................................................................................................................. 154
Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskolaalapítványának beszámolója ............................... 155
A Budai Margitosok Baráti Köre ...................................................................................................................... 157
Boszorkánykonyha .............................................................................................................................................. ???

um

Osztályaink ................................................................................. 162

im

tG

gi

ar

tM

en

228

Sz

Tartalom

ná
zi

7.a - Osztályfőnök: Lobmayer András.............................................. ............................................................ 162
7.b - Osztályfőnök: dr. Sipossné Szabó Ildikó.............................................................................................. 164
8.a - Osztályfőnök: Márkiné Solnay Márta .................................................................................................. 166
8.b - Osztályfőnök: Veszelovszki Balázs.......................................................................................................... 168
9.a - Osztályfőnök: Kiss Orsolya ....................................................................................................................... 170
9.b - Osztályfőnök: Dr. Szentgáli Zsolt............................................................................................................ 172
9.c - Osztályfőnök: Pákh György ...................................................................................................................... 174
9.d - Osztályfőnök: Holczmann-né dr. Fehér Ildikó................................................................................... 176
9.e - Osztályfőnök: Ávár Barbara...................................................................................................................... 178
9.nyd - Osztályfőnök: Urbán Diana............................ .................................................................................... 180

Szent Margit Gimnázium

9.nye - Osztályfőnök: Seidler Gizella................................................................................................................ 182
10.a - Osztályfőnök: Kovács Eszter............................. ...................................................................................... 184
10.b - Osztályfőnök: Bálint Katalin.................................................................................................................... 186
10.c - Osztályfőnök: Csontos Attila.. ................................................................................................................ 188
10.d - Osztályfőnök: Csikai Klára....................................................................................................................... 190
10.e - Osztályfőnök: dr. Urbányiné Farkas Dóra........................................................................................... 192
11.a - Osztályfőnök: Reichardtné Szabó Marietta....................................................................................... 194
11.b - Osztályfőnök: dr. Dósa Márta................................................................................................................. 196
11.c - Osztályfőnök: Horváth István................................................................................................................. 198
11.d - Osztályfőnök: Keményné Orbán Krisztina ....................................................................................... 200
11.e - Osztályfőnök: Szegedi E. Katalin........................................................................................................... 202
12.a - Osztályfőnök: Büki Pál................... ......................................................................................................... 203
12.b - Osztályfőnök: Vámosi Judit ................................................................................................................... 205
12.c - Osztályfőnök: Kornyilovné dr. Máté Anita ........................................................................................ 207
12.d - Osztályfőnök: Holicsné Csejk Gabriella ............................................................................................ 209
12.e - Osztályfőnök: Pethő-Gazdag Cecília ................................................................................................. 211

Büszkeségeink ............................................................................ 213

Szent Gellért-díj .................................................................................................................................................... 213
Jutalmazottak névsora a 2019-20-as tanévben ........................................................................................ 216
Versenyeredmények a 2019–2020- as tanévben...................................................................................... 220

tG
gi
ar
tM
en
Sz

Tartalom

im

ná
zi

um

Életképek .................................................................................... 223
Tartalom ..................................................................................... 231

229

