
HIRDETÉS 

 

December 19-én, csütörtökön  16 órakor tartjuk az Oratóriumban 

karácsonyi kibocsátó istentiszteletünket, ezen minden diákunk részvétele 

kötelező! Kérem, hogy ünnepi öltözetben foglaljatok helyet legkésőbb 

15.50-ig! Elhelyezkedés az adventi úrvacsorás istentisztelethez hasonlóan. A 

lányok a két szélső padsorban, a fiúk a középsőben üljenek osztályok szerint. 

A 12. évfolyamos lányok a Nagytemplom felőli karzaton üljenek. Kérjük, 

hogy a középső padsor első padját hagyjátok szabadon a vendégek számára. Azt kérjük, hogy ha a 

vendégek közül valakinek nem jutna hely, adjátok át helyeteket! 

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20, péntek. A szünet utáni első tanítási 

nap: január  6, hétfő. A kollégista tanulók január 5-én, vasárnap  érkezzenek vissza! Kérem, hogy a 

szünet előtt az osztálytermekből minden személyes tárgyat vigyetek el! Külön is felhívom a figyelmet 

arra, hogy a tanulói szekrényekben ruhaneműt ne hagyjatok, a testnevelés felszerelést mindenki vigye 

haza kimosni! A karácsonyi szünetben iskolánk zárva lesz, a Titkárság 2020. január 2-án, csütörtökön 

9 és 12 óra között tart ügyeletet.  

Az utolsó tanítási napon a korábbi évek gyakorlata szerint lehetőség lesz arra, hogy az 

osztályok bemutassák karácsonyi műsorukat.  A jó rend érdekében egy előzetes beosztás készül, ami 

lehetővé teszi, hogy egymás műsorait is megnézzétek! Felhívom a figyelmet a következőkre: 

 A műsorokat csak a saját osztálytermekben lehet előadni.   

Kivétel a 12. A osztály, amely a tetőtéri nagy előadótermet használja.  

 A termekben semmiféle kárt nem okozhattok, a falak, bútorok nem sérülhetnek! 

 A fokozott tűzveszély és a füstjelző készülékek miatt osztályonként csak az adventi koszorú 

gyertyája gyújtható meg, semmilyen más nyílt láng nem használható! 

 Kérjük, hogy a termeket folyamatosan szellőztessétek! 

 Eltávozás előtt a termet rendben, tisztán kell hagyni, a székeket a padokra fel kell rakni! 

 Pénteken a tanítási nap 11 órakor fejeződik be, korábban senki nem hagyhatja el az iskola 

épületét!  Az internátusokba is csak 11 óra után lehet belépni.  

Köszönjük a karácsonyi segélyakciókban való aktív részvételt. A természetbeni adományok 

mellett 110.000 Ft gyűlt össze, amiből a Református  Szeretetszolgálat és a Dorkász Szervezet számára 

vásároltunk tartós élelmiszereket. Ahogy többször is hirdettük, a  Kárpát-medencei Oktatási Alap 

szíriai, a Tiszántúli Református Egyházkerület indiai protestáns iskolák támogatására gyűjt 

adományt. Köszönjük a tanárainknak, a diákoknak és a szülőknek az erre a célra felajánlott 

adományokat, a teljes összeg megközelíti a 300.000 Ft-ot. Az erre a célra szánt adomány a Titkárságon 

közvetlenül a karácsonyi szünet után még leadható.  

Elkészült a 2019. év iskolai életéről szóló rövid beszámoló, amely hamarosan iskolánk 

honlapján is elérhető lesz. A beszámolót elektronikus formában a szülők email címére is eljuttatjuk.  

Kérjük, hogy a szülők figyeljék levelezésüket, mert a gazdálkodási rendszer átalakítása miatt várhatóan 

fontos üzeneteket továbbítunk a számukra.  

 

Iskolánk minden tanárának, diákjának és családtagjaiknak áldott karácsonyi ünnepet és 

eredményes, boldog új évet kívánok: 

 
 

Győri József   

  igazgató 


