
HIRDETÉS 

 

A ránk következő szombaton (október 5.) iskolánk rendezi a Református Iskolák 

Atlétikai Találkozóját, emiatt a kollégista tanulóknak általános hazautazásuk lesz.  A 

versenyzők egy része már pénteken megérkezik, ezért az internátusi szobákra  szükségünk lesz 

az elhelyezésükhöz. Kérem, hogy az internátus vezetők és nevelők utasításai szerint pakoljatok 

el, értéktárgyaitokat zárjátok el! Köszönjük, hogy sokan jelentkeztek segítőnek, ez a munka 

közösségi szolgálatként is elszámolható! Az érdeklődő tanulókat és családtagjaikat is szeretettel 

várjuk az Oláh Gábor utcai Atlétika Stadionba a délelőtt 10 órakor kezdődő esemény 

megtekintésére, szurkolásra!  

 

A pénteki napon (október 4.) minden tanuló kap egy szüleinek címzett borítékot. A 

borítékban a szülőknek szóló fontos levél van, amelyet kérünk, hogy feltétlenül olvassanak 

el a szülők! Ebben a levélben adunk tájékoztatást többek között a külföldi nyelvtanulási 

programról, a 9. évfolyamosok szülői értekezletéről, a szalagavatóról, az iskolai szociális és 

pszichológusi ellátás részleteiről. A levélben az is szerepel, hogy több dokumentumot emailben 

fogunk kiküldeni. Kérem, hogy szüleitek ellenőrizzék, hogy megkapták-e ezeket a leveleket! 

Több nyilatkozatot, illetve felmérést is kérünk a szülőktől, ezek mind a borítékban 

találhatók. Kérjük, hogy valamennyi aláírt nyilatkozatot és kitöltött dokumentumot egy lezárt 

borítékban helyezzenek el a szülők! A borítékot hozzátok vissza, és  hétfőn délelőtt adjátok át 

osztályfőnökeiteknek!  

 

Október 7-én, hétfőn az első tanítási órában emlékezünk meg az 1848/49-es 

szabadságharc bukásáról, az Aradon kivégzett 13 honvédtábornok áldozatáról. 

Emlékünnepségünk a Kollégium Oratóriumában 8 órakor kezdődik. Kérem, hogy 7.55-re 

mindenki foglalja el helyét osztályok szerint, az ülésrend hasonló, mint a csendesnapokon volt.  

 

Október 9-én, szerdán délután tanári bibliaóra lesz. Ezen a napon a 6. órával bezárólag 

tartjuk meg az órákat, a délutáni órák elmaradnak.  

 

Október 10-én, csütörtökön az első órában Uherkovich Zoltán tanár úr tart előadást a 

nagy előadóteremben abból az alkalomból, hogy 80 évvel ezelőtt nyilvánították védetté a mai 

Nagyerdő egy részét. A Nagyerdő Napja című rendezvényen a kijelölt osztályok vesznek részt, 

de szívesen várjuk azokat a tanulókat és tanárokat is, akiknek nincs elfoglaltságuk ebben az 

időben.  

 

Debrecen, 2019. október 3. 

 

      Győri József 

        igazgató 

 


