
HIRDETÉS 

 

 

Szalagavató 

Iskolánk szalagtűző ünnepségére és a szalagavató bálra október  19-én, szombaton kerül sor.  

A nagytemplomi szalagtűzés 15 órakor, a szalagavató bál 18 órakor kezdődik a Lovardában.  A 

kollégista tanulók ezen a hétvégén szülői kérésre utazhatnak haza. A 12. évfolyam kollégista tanulói 

is csak szülői kérésre utazhatnak haza pénteken (október 18. ) a tanítás után. A 11. évfolyamos tanulók 

rendezők, ők csak kivételes esetben, előzetes osztályfőnöki hozzájárulás után, igazgatói engedéllyel 

utazhatnak el.  

A szalagavató táncok főpróbája szerdán, október 16-án délelőtt lesz a Lovardában.  A 12. 

évfolyam tanulói erre a napra felmentést kapnak a délelőtti tanításai órák alól, de kötelesek a teljes 

főpróbán jelen lenni.  Mivel a tanévben a szerda délutáni órák többször elmaradnak, a délutáni 12. 

évfolyamos fakultációs órákat órarend szerint megtartjuk.  Az alsó éves tanulóknak nincs lehetőségük 

a táncok megtekintésére. 

A szalagtűzési főpróba október 17-én, csütörtökön 15 órától lesz a Nagytemplomban. Kérjük, 

hogy a 11. és 12. évfolyam tanulói pontosan jelenjenek meg!  A 11. évfolyam tanulói között az 

osztályfőnökök osztják szét a feladatokat. Akiknek olyan feladataik vannak a Lovardában, hogy a 

nagytemplomi ünnepségen már nem tudnak részt venni, a főpróbára se jöjjenek! 

A szalagavató bál után az itt maradó 11. évfolyamos, illetve alsó éves kollégista tanulók 

kötelesek a kollégiumban aludni.  A 12. osztályos tanulók a szülői nyilatkozatnak megfelelően 

maradhatnak a kollégiumban, vagy a szülő által ismert helyen tartózkodnak. Vasárnap 10 órakor az 

itt maradó kollégista tanulók a Nagytemplom ifjúsági istentiszteletén vesznek részt.  

A szalagavató bálra szerdától vásárolhatnak táncjegyet diákjaink 500 forintos áron a 

Gimnázium Titkárságán. A táncjegy 19.30 órától jogosít belépésre, és szigorúan személyre szóló, 

tehát tovább nem adható! 

 

Dr. Kubassek János előadása 

 

 Október 16-án a második órában tart előadást a tetőtéri nagy előadóteremben dr. Kubassek 

János, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatója. Az előadás címe: 1956-os menekültek, akik növelték 

Magyarország tekintélyét. Az előadásra kijelölt osztályokon kívül szeretettel várjuk érdeklődő 

tanárainkat és (szabad idővel rendelkező) diákjainkat.  

 

A jövő héten nagyon sok iskolai esemény lesz, ezeket külön hirdetésben részletezzük.  

Előzetes információ: Október 23. nemzeti ünnep, tanítási szünet. Erre a napra, valamint október 

22-ére több iskolai és kollégiumi programot szervezünk, ezért a kollégisták számára nincs hazautazás.  

 

Debrecen, 2019. október 14. 

 

      Győri József 

        igazgató 


