
HIRDETÉS 

 

Ünnepségek, istentisztelet 

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeire emlékező ünnepségünket október 

22-én, kedden 7.50-től tartjuk a Kollégium Oratóriumában. A megemlékezés meghívott előadója 

Filep Tibor nyugdíjas tanár, aki egyetemi hallgatóként a debreceni forradalmi események cselekvő 

részese volt, és  több könyvet is írt a témáról.  

 Reformációs istentiszteletünket október 25-én, pénteken szintén 7.50-től tartjuk a 

Kollégium Oratóriumában. Az istentisztelet után közösen megkoszorúzzuk a Gályarabok 

Emlékművét.  

Diákjaink mind a két alkalommal 7.45-re foglalják el helyüket, osztályok szerint üljenek! Ünnepi 

viselet nem kötelező, de az alkalomhoz illő ruhát viseljenek! Mindkét napon a 2. órától kezdve 

órarend szerint tanítunk.  

Október 23, nemzeti ünnep 

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kitörésének 63. évfordulója iskolánkban is tanítási 

szünet. Ehhez a naphoz kapcsolódva iskolánk több programot is kínál. Október 22-én este bérletes 

színházlátogatás lesz. Október 23-án , szerdán a Rákóczi Szövetség által támogatott 18 kilométeres 

emléktúrán vehetnek részt tanulóink, az Önképzőkör Tokajba rendez kirándulást. A kollégista tanulók 

9.30-kor az Egyetem téri Református Templom előtti téren rendezett ünnepi megemlékezésen 

vesznek részt. Este 19.30-kor Baski Boglárka tart előadást az Internátus Kálvin termében az USA-

ban rendezett nyári cserkész világtalálkozóról.  

Nyitott iskola, nyílt nap 

 A jövő héten elkezdődik a 8. osztályos tanulók számára iskolánk bemutatása. A tavalyi évhez 

hasonlóan „nyitott iskolai napokat” rendezünk, lehetővé téve, hogy az érdeklődő tanulók részt 

vegyenek tanóráinkon. Erre a programra a jövő héten kerül sor, mindkét napon (csütörtök, péntek) 

lehetőség lesz az óralátogatásra. A látogatható órák beosztása kikerül a hirdetőtáblára.  Kérem 

tanulóinkat, hogy maximálisan működjenek együtt tanáraikkal, hogy az órák érdekesek, vonzóak 

legyenek! 

 A pénteki napon (október 25.) tartjuk az első nyílt napunkat a  8. osztályos tanulók számára. 

A program lebonyolításához, a szülők és tanulók eligazításához szükség van diákjaink segítségére. 

Kérem, hogy az egyes feladatokra megkért tanulóink igyekezzenek legjobb tudásuk szerint helytállni! 

Tájékoztató hollandiai egyetemi tanulmányokról 

 A Hollandiában, Leeuwarden városban lévő Stenden University of Applied Sciences 

egyetem magyar diákjai tartanak tájékoztatót október 22-én, kedden 14 órakor  a Horkay-teremben. 

Bemutatják az egyetem kínálatát, a felvételi követelményeket, az ösztöndíj lehetőségeket. Az 

előadásra és konzultációra a 11. és 12. évfolyamos érdeklődő diákokat várjuk. A rendezvényen 

jelenléti ívet készítünk, akiknek órájuk lenne, igazoljuk a hiányzást.  

Őszi szünet 

 Iskolánkban az őszi szünet október 25-én, pénteken a tanítási órák után kezdődik, a kollégisták 

ekkor utazhatnak haza. Kérem, hogy a kollégisták a csomagjaikat, bőröndjeiket ne hozzák át az 

iskolába, hanem csak tanítás után vigyék el az internátusból! Ezen a napon az iskolai programokon 

kívül (istentisztelet, nyitott iskola és nyílt nap) a Kollégiumban Egyházkerületi Közgyűlést is 

rendeznek. Az étkezésnél mindenkitől fegyelmet és türelmet kérünk! Az őszi szünet utáni első tanítási 

nap, november 4, hétfő.   A kollégisták vasárnap, november 3-án a szokásos időpontban érkezzenek 

vissza! 
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