
Hirdetés 

 

Hirdetem tanulóinknak, hogy a ránk következő szombat (december 7.) országos munkanap, 

ezért kollégista diákjainknak nincs hazautazásuk. A szombati napon pályaválasztási projektnapot 

tartunk, amelyről az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat. Mivel tanítási napról van szó, az esetleges 

hiányzásokat a szokásos módon igazolni kell! 

Legfontosabb tudnivalók:  

(10-12. évfolyam)  Az 1. tanítási óra osztályfőnöki óra, amely szokásos módon rövid áhítattal kezdődik. 

Az iskolában két blokkban (2. és 3. tanóra)  alternatív programok futnak párhuzamosan. Minden 

tanulónak két programot kell választania, egyet a 2. tanórás, a másikat a 3. tanórás blokkból. A 

létszámok korlátozottak, ezért először a 12., majd a 11., végül a 10. évfolyamos tanulók választhatnak. 

Kérjük, hogy használjátok ki a lehetőséget, igyekezzetek minél több információt begyűjteni a titeket 

érdeklő témákról, szakokról, továbbtanulási lehetőségekről. A 9. D osztály tanulói a Déri Múzeum 

kiállítását tekintik meg.  

(9. évfolyam) A 9. A, B és NY osztály tanulói egy napos erdélyi (partiumi) autóbuszos kiránduláson 

vesznek részt. Az osztályok számára különböző programokat, illetve útvonalakat állítottunk össze. A 

szülők a programról részletes tájékoztatást kaptak. A részvétel feltétele az írásbeli szülői hozzájárulás, 

valamint 1000 Ft befizetése, amiből a belépődíjakat fedezzük. Az utazási költségeket az iskola fizeti. 

Indulás 7 órakor a Füvészkert utcáról, várható visszaérkezés 19 és 20 óra között. Érvényes magyar 

személyi igazolványt vagy útlevelet mindenki hozzon magával!  A kollégista tanulók 6.30-tól 

reggelizhetnek, ekkor vehetik át az ebédcsomagjukat. A nem kollégista tanulók egész napra szóló hideg 

élelmet hozzanak magukkal. Pénzváltás nem szükséges.  

Vasárnapi istentisztelet: 

Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő vasárnap, december 8-án adventi úrvacsorás 

istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon minden református felekezetű diákunk megjelenése kötelező. 

Kérem, hogy 8.45-re mindenki foglalja el a helyét az Oratóriumban, ünnepi viseletben. Az ülésrend a 

közös éneklés miatt a következő: középső sorban a fiúk, két oldalt a lányok. Ha lehetséges, a karzatok 

közül csak a Kálvin tér felőlit használjuk!  Az istentisztelet perselypénzét a Kárpát-medencei 

Református Oktatási Alap által meghirdetett célra, a szíriai protestáns iskolák támogatására fordítjuk. 

Köszönjük az adományokat!  

Adventi koncert 

December 10-én, kedden 18 órakor adventi hangverseny lesz a Kölcsey Központban, ezen a 

debreceni református intézmények tanárai és diákjai szerepelnek. Szeretettel várjuk tanárainkat, 

diákjainkat és a szülőket is! Kérem, hogy akik részt kívánnak venni, legkésőbb szerdán reggel vegyék 

át a jegyeket a Titkárságon! A fennmaradó jegyeket átadjuk más intézménynek, ezért kérjük a határidő 

betartását! 

 Digitális évkönyv, fényképezés 

 Iskolánk két évente készít digitális évkönyvet, melyben minden tanuló és tanár fényképe 

szerepel, valamint lehetőség van osztály,  baráti és különböző csoport képek készítésére, illetve ezekről 

nyomtatott fényképek rendelésére. Ebben a tanévben a fényképezés időpontja: 2019.  december 9. és 

10. (hétfő és kedd). A fényképek készítése osztályok szerint, egy-egy tanórán történik. A beosztást és a 

tudnivalókat rövidesen közzétesszük, a szülőket emailben tájékoztatjuk.  

 A Johannita rend pályázata 

 Minden osztály hirdetőtábláján olvasható a Johannita rend magyar tagozata pályázata. A 

korábbi években több diákunk is sikeresen szerepelt, és értékes jutalmakat kapott. Biztatjuk az érdeklődő 

tanulókat a részvételre, az adott témájú dolgozat elkészítésére!  

Adománygyűjtés:  

Ahogy már többször is jeleztük, a hét folyamán tartós élelmiszer és használt ruha gyűjtést 

szervezünk. Kérem, hogy az összegyűjtött élelmiszert a Titkárságon adjátok le, a  ruhát a  Porta mellett 

lévő dobozban lehet elhelyezni! Kérem az osztályfőnököket, hogy az adománygyűjtésben kiemelkedő 

tanulókat a közösségi szolgálat keretében jutalmazzák!  

 

Debrecen, 2019. december 2.    Győri József 

          igazgató  


