HIRDETÉS
Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő vasárnap, február 23-án közös
istentiszteletet tartunk az Oratóriumban, ezen iskolánk minden tanulójának részvétele
kötelező. Az istentisztelethez kapcsolódva emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól,
ebben az évben a 2. világháború végén szovjet munkatáborokba hurcolt honfitársainkról. Ezen
az alkalmon hirdetjük ki a Nagy Géza Matematika háziverseny eredményeit, valamint a Dr.
Szendi Balázs és Dr. Tóth Kálmán ösztöndíjpályázat nyerteseit. Kérem, hogy 8.50-re
ünneplő ruhában mindenki foglalja el helyét az Oratóriumban! A hétvégi program miatt a
kollégista tanulóknak nincs hazautazásuk.
A 9.D, valamint a 10. A és 10. B osztályos tanulók számára február 20-án, csütörtökön
tartjuk a Kollégiumtörténeti vizsgát. Az érintett tanulók számára az 1-4. óra kerül megtartásra,
a vizsga a hirdetőtáblán lévő terembeosztás szerint 12 órakor kezdődik. A vizsgaterem csak a
vizsgaidő lejártakor hagyható el! A vizsgázó tanulók számára a délutáni órák elmaradnak.
A jövő hét végén lesznek iskolánkban a 8. osztályos tanulók szóbeli felvételi vizsgái,
ezért február 28-án, pénteken tanítás nélküli munkanapunk lesz. Diákjaink számára ez a nap
iskolai szünet, a kollégisták csütörtökön a 6. óra után utazhatnak haza. Mivel az iskola minden
helyiségét használni fogjuk a felvételi során, kérjük, hogy az osztálytermeket rendben
hagyjátok, minden személyes tárgyat pakoljatok, illetve vigyetek el!
2020. június 4-én lesz száz éve, hogy a nagyhatalmak a Trianoni Békeszerződés
keretében meghatározták Magyarország új határait, ezzel leszakították az anyaországtól
nemzettársaink millióit. Az évforduló alkalmából a tanév 2. félévében több előadást is
tervezünk neves meghívott előadókkal, valamint pályázatot is hirdetünk diákjaink számára. A
pályázati felhívás iskolánk honlapján, valamint a hirdetőtáblákon olvasható. Biztatjuk
diákjainkat, hogy minél többen vegyenek részt a pályázaton!
Iskolánk alapítványai segítségével igyekszik támogatni azokat a diákokat, akiknek
családja anyagi gondokkal küzd. Iskolánk honlapján rövidesen közzétesszük azt a felhívást,
amely rendszeres ösztöndíj, illetve egyszeri támogatás megpályázására ad lehetőséget.
Kérjük, hogy éljetek az alkalommal, hívjátok fel szüleitek figyelmét a pályázatra! Beadási
határidő: 2020. március 9, hétfő!
A nagycsaládos (három vagy több gyermek) tanulók figyelmét felhívom arra, hogy
amennyiben felsőoktatási intézménybe járó testvérük van, a 2. félévi intézménylátogatási
igazolást sürgősen szerezzék be, és adják le a Gimnázium Titkárságán. Ennek hiányában nem
tudjuk biztosítani az 50 % -os étkezési kedvezményt!
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