
 
 

 
 

 

 „Közösség és közélet” – pályázati forrásból újultak meg az IMNN Iskolaalapítvány kiadványai 

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskolaalapítványa a 2016/17-es és a 2017/18-as tanévben a 

hagyományosan megjelenő évkönyv és diáknaptár mellett, pályázati forrásból újra indította az angol 

és magyar nyelvű diákújságot, valamint két egyedi kiadvány megjelentetésével (Verses Kertem, 

Tablókönyv) is gazdagította a Szent Margit Gimnázium közösségét. 

Két év kimaradás után 2018. márciusában 65 példánnyal újraindult a Szent Margit Gimnázium 

negyedévente megjelenő diáklapja, a Margit Újság. Az újság szerkesztősége 10 diákkal és 2 segítő 

tanárral alakult meg. Az érdeklődő diákok toborzó rendezvény keretében egy gyakorló újságíróval 

találkoztak. A korábbi évek iskolaújságaiból 2 gyűjteményes kötet készült, a visszatekintés és a 

megőrzés céljával.  

Megújult formában újraindult a Szent Margit Gimnázium angol nyelvű folyóirata „4U!” címmel.  2017 

februárjában jelent meg az első szám, melyet egy őszi és egy karácsonyi szám követett eddig. 

Előzményének tekinthető az iskolában 2004-2005 között Kornyilovné dr. Máté Anita tanárnő 

közreműködésével kiadott „The Facts”, melyet az akkori angol fakultációs csoport írt és szerkesztett. 

A 2017/2018-as tanévtől a 9.E osztály 1. angol csoportja szerkeszti a megújult újságot. A 4U! 

korábban A4-es méretben, 16 oldalon készült, s fénymásolással sokszorosították. Az IMNN 

Iskolaalapítvány támogatásával az újság professzionális kinézetet nyert: nyomdában készül A5-ös 

méretben, színes borítóval, 24 oldalon, 65-75 példányban. A folyóirat célja a szórakoztatás mellett az 

angol nyelvtudás fejlesztése is. 

A pályázatnak köszönhetően megújult az iskola két legnagyobb volumenű kiadványa - az iskola 

közösségét érintő legfontosabb információkat tartalmazó Diáknaptár, valamint a tanév eseményeit 

összefoglaló Évkönyv.  

A pályázat keretében elkészült a diákok által szerkesztett „Verses Kertem” című kötet, melyben a 

Föld napja alkalmából a diákok az iskola kertjének növényeihez írtak, illetve gyűjtöttek verseket, 

melyeket fotókkal illusztráltak. A diákok a kreatív írás eszközével hívják fel a figyelmet az élhető 

világra, megörökítve egyúttal az iskola udvarának növényvilágát.  

A gimnázium fenntartó rendje, az Isteni Megválóról Nevezett Nővérek, idén ünneplik magyarországi 

kongregációjuk alapításának 150 éves jubileumát. Az évforduló kapcsán Urbán Diána tanárnő 

közreműködésével elkészült egy rendszerező kiadvány, a „Tablókönyv”, melyben az összes eddigi 

tabló fotója megtalálható, a legelső tanévtől a tavalyi évig. A tablók mellett az iskoláról fellelhető 

archív fotók gyűjteménye is helyet kapott a könyvben. 

A fejlesztések a NEA-UN-17-M-1512 „Közösség és közélet” - Az IMNN Iskolaalapítvány önkéntes 

kiadványainak fenntartása című pályázatból valósultak meg. A támogatást ezúton is köszönjük az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, és a Nemzeti 

Együttműködési Alapnak.  

 

Tóth Eszter   pályázati felelős 



 
 

 
 

 

 

 


