
óra Programok, események

2021. augusztus 16. hétfő 10:00 Alakuló értekezlet, dolgozói kirándulás megszervezése

augusztus 17. kedd Pótvizsgák - TANKÖNYVEK ÉRKEZÉSE

augusztus 18. szerda

augusztus 19. csütörtök Pót-Ágazati vizsgák - TANKÖNYV CSOMAGOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

augusztus 20. péntek

augusztus 21. szombat

augusztus 22. vasárnap  

augusztus 23. hétfő 8:00

augusztus 24. kedd 8:00

augusztus 25. szerda

augusztus 26. csütörtök

augusztus 27. péntek

augusztus 28. szombat

augusztus 29. vasárnap

augusztus 30. hétfő

augusztus 31. kedd

szeptember 1. szerda 8:00 Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepség, Iskola megismerő gólyaköszöntő, iskolai sportnap 3 ofő óra

szeptember 2. csütörtök Városmegismerő séta- gólyaköszöntő (kollégium)

szeptember 3. péntek 12:00

szeptember 4. szombat

szeptember 5. vasárnap

szeptember 6. hétfő

szeptember 7. kedd

szeptember 8. szerda

szeptember 9. csütörtök

szeptember 10. péntek

szeptember 11. szombat

szeptember 12. vasárnap

szeptember 13. hétfő Főzés, sport (ofő+1tanár) 

szeptember 14. kedd

szeptember 15. szerda

szeptember 16. csütörtök

szeptember 17. péntek

szeptember 18. szombat

szeptember 19. vasárnap

szeptember 20. hétfő

szeptember 21. kedd

szeptember 22. szerda

szeptember 23. csütörtök Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap - Kollégiumi program szervezése 

szeptember 24. péntek Magyar Diáksport Napja 

szeptember 25. szombat

szeptember 26. vasárnap

szeptember 27. hétfő

szeptember 28. kedd 18:00

szeptember 29. szerda

szeptember 30. csütörtök 14:00

2021. október 1. péntek IDŐSEK VILÁGNAPJA - kollégiumi program

október 2. szombat

október 3. vasárnap

október 4. hétfő

október 5. kedd

október 6. szerda Aradi vértanúk emléknapja iskola (városi rendezvényen részvétel)

október 7. csütörtök Lelki egészség világnapja - kollégium, NYÍLT NAP

október 8. péntek

október 9. szombat

október 10. vasárnap

október 11. hétfő

október 12. kedd

október 13. szerda

október 14. csütörtök

október 15. péntek

október 16. szombat

október 17. vasárnap

október 18. hétfő

október 19. kedd

október 20. szerda

október 21. csütörtök Nyílt Nap

október 22. péntek Október 23 ünnepség

október 23. szombat Őszi szünet - Október 23 (városi rendezvényen részvétel)

október 24. vasárnap Őszi szünet

október 25. hétfő Őszi szünet

október 26. kedd Őszi szünet

október 27. szerda Őszi szünet

október 28. csütörtök Őszi szünet
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október 29. péntek Őszi szünet

október 30. szombat Őszi szünet

október 31. vasárnap Őszi szünet

2021. november 1. hétfő Őszi szünet, Kollégiumi beköltözés, MINDENSZENTEK kollégiumi szentmisén részvétel

november 2. kedd

november 3. szerda

november 4. csütörtök Rövidített tanítási nap, kollégiumból hazautazás

november 5. péntek Tanítás nélküli munkanap

november 6. szombat  

november 7. vasárnap

november 8. hétfő

november 9. kedd

november 10. szerda

november 11. csütörtök Szent Márton Napok (gasztro, közös osztályfőzés)

november 12. péntek 8:00 Magyar Nyelv Napja, MAGYAR NYELV MÚZEUMA(Széphalom)    18:00 Szent Márton Napok (Márton 

napi vacsora)

november 13. szombat Magyar Nyelv Napja

november 14. vasárnap

november 15. hétfő

november 16. kedd

november 17. szerda

november 18. csütörtök Nyílt nap

november 19. péntek

november 20. szombat

november 21. vasárnap

november 22. hétfő

november 23. kedd

november 24. szerda

november 25. csütörtök Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

november 26. péntek

november 27. szombat

november 28. vasárnap I. adventi vasárnap

november 29. hétfő I. adventi gyertyagyújtás - Kollégiumi szentmise csoportoknak - 15:30-18:00 Fogadó órák

november 30. kedd Pályaorientációs Nap

2021. december 1. szerda

december 2. csütörtök Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja - kollégiumi program 

december 3. péntek Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja

december 4. szombat

december 5. vasárnap II. adventi vasránap

december 6. hétfő II. adventi gyertyagyújtás - Kollégiumi szentmise csoportoknak, DÖK-MIKULÁS

december 7. kedd Sütivásár 3 nap

december 8. szerda Jelentkezési határidő központi felvételi vizsgára

december 9. csütörtök

december 10. péntek

december 11. szombat áthelyezett munkanap

december 12. vasárnap III. adventi vasárnap

december 13. hétfő III. adventi gyertyagyújtás - Kollégiumi szentmise csoportoknak

december 14. kedd

december 15. szerda

december 16. csütörtök

december 17. péntek utolsó tanítási nap, osztálykarácsony, IV adventi gyertya gyújtás

december 18. szombat

december 19. vasárnap IV. adventi vasárnap

december 20. hétfő Tanítás nélküli munkanap

december 21. kedd Tanítás nélküli munkanap

december 22. szerda Téli szünet

december 23. csütörtök Téli szünet

december 24. péntek Téli szünet, Áthelyezett pihenőnap

december 25. szombat Téli szünet

december 26. vasárnap Téli szünet

december 27. hétfő Téli szünet

december 28. kedd Téli szünet

december 29. szerda Téli szünet

december 30. csütörtök Téli szünet

december 31. péntek Téli szünet

2022. január 1. szombat Téli szünet

január 2. vasárnap Téli szünet, Kollégiumi beköltözés

január 3. hétfő Első tanítási nap

január 4. kedd

január 5. szerda

január 6. csütörtök Vizkereszt - osztálymisék

január 7. péntek

január 8. szombat

január 9. vasárnap

január 10. hétfő NETFIT mérés kezdete

január 11. kedd

január 12. szerda

január 13. csütörtök I. FÉLÉVES NYELVI ZÁRÓVIZSGA 

január 14. péntek

január 15. szombat

január 16. vasárnap

január 17. hétfő

január 18. kedd

január 19. szerda Jegyek zárása 



január 20. csütörtök Osztályozó értekezlet

január 21. péntek Első félév vége

január 22. szombat Központi írásbeli felvételi vizsga    

január 23. vasárnap

január 24. hétfő Magyar Kultúra Napja

január 25. kedd

január 26. szerda

január 27. csütörtök

január 28. péntek Első féléves értesítések kiküldésének határideje

január 29. szombat

január 30. vasárnap

január 31. hétfő

2022. február 1. kedd

február 2. szerda

február 3. csütörtök

február 4. péntek 18:00 SZALAGAVATÓ   -    Érettségi és Szakmai vizsgára jelentkezés - HATÁRIDŐ 

február 5. szombat

február 6. vasárnap

február 7. hétfő 16:00 Szülői értekezlet 

február 8. kedd

február 9. szerda

február 10. csütörtök

február 11. péntek 8:00 Biztonságos internet nap 

február 12. szombat

február 13. vasárnap

február 14. hétfő

február 15. kedd

február 16. szerda



február 17. csütörtök Szóbeli meghallgatás 

február 18. péntek 7:00 Szóbeli felvételi meghallgatások

február 19. szombat 7:00 Szóbeli felvételi meghallgatások

február 20. vasárnap

február 21. hétfő

február 22. kedd

február 23. szerda

február 24. csütörtök

február 25. péntek Kommunista Diktatúra Áldozatai - EMLÉKNAP

február 26. szombat

február 27. vasárnap

február 28. hétfő

2022. március 1. kedd

március 2. szerda Hamvazó szerda - LELKI NAP

március 3. csütörtök Bukásra álló végzős tanulók kiértesítése 

március 4. péntek

március 5. szombat

március 6. vasárnap

március 7. hétfő 15.30 Fogadónap a végzősöknek 

március 8. kedd

március 9. szerda

március 10. csütörtök

március 11. péntek Március 15. ünnepség 

március 12. szombat

március 13. vasárnap

március 14. hétfő Pihenő nap

március 15. kedd Ünnepnap (városi ünnepségen megjelenni)

március 16. szerda

március 17. csütörtök

március 18. péntek

március 19. szombat

március 20. vasárnap

március 21. hétfő Szent Benedek napja

március 22. kedd

március 23. szerda Szent Benedek Nap - központi középiskolás nap Vetélkedők

március 24. csütörtök

március 25. péntek Holokauszt Áldozatainak Emléknapja

március 26. szombat Munkanap (március 14. helyett)

március 27. vasárnap Színházi világnap

március 28. hétfő Színházi világnap - kollégium 

március 29. kedd

március 30. szerda

március 31. csütörtök

2022. április 1. péntek Bukásraálló tanulók szüleinek kiértesítése

április 2. szombat

április 3. vasárnap

április 4. hétfő 15.30 Fogadó óra - előzetes bejelentkezéssel

április 5. kedd

április 6. szerda

április 7. csütörtök

április 8. péntek

április 9. szombat  

április 10. vasárnap

április 11. hétfő Költészet Napja

április 12. kedd Holokauszt Áldozatainak Emléknapja - LELKI NAP

április 13. szerda Tanítás nélküli munkanap

április 14. csütörtök Húsvéti szünet

április 15. PÉNTEK Húsvéti szünet

április 16. szombat Húsvéti szünet 

április 17. vasárnap Húsvéti szünet

április 18. hétfő Húsvéti szünet

április 19. kedd Húsvéti szünet

április 20. szerda

április 21. csütörtök Végzősök búcsúztatása a kollégiumban

április 22. péntek

április 23. szombat

április 24. vasárnap

április 25. hétfő Fenntarthatósági témahét

április 26. kedd Fenntarthatósági témahét

április 27. szerda Fenntarthatósági témahét

április 28. csütörtök OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET VÉGZŐS - BOLOND BALLAGÁS - Fenntarthatósági témahét 

április 29. péntek 9:00 BALLAGÁS 

április 30. szombat

2022. május 1. vasárnap Munka ünnepe

május 2. hétfő 9:00 Magyar nyelv és irodalom érettségi

május 3. kedd 9:00 Matematika érettségi

május 4. szerda 9:00 Történelem érettségi 

május 5. csütörtök 9:00 Angol érettségi

május 6. péntek 9:00 Német érettségi

május 7. szombat

május 8. vasárnap

május 9. hétfő

május 10. kedd 14:00 Földrajz érettségi (Kémia érettségi 8:00)

május 11. szerda 8:00 Ágazati érettségik



május 12. csütörtök 8:00 Biológia érettségi

május 13. péntek 14:00 Informatika, digitális kultúra érettségi

május 14. szombat

május 15. vasárnap A CSALÁD NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA 

május 16. hétfő A CSALÁD NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA - kollégiumi nap

május 17. kedd

május 18. szerda

május 19. csütörtök

május 20. péntek

május 21. szombat

május 22. vasárnap

május 23. hétfő

május 24. kedd

május 25. szerda

május 26. csütörtök

május 27. péntek Gyereknap 

május 28. szombat

május 29. vasárnap Gyereknap 

május 30. hétfő

május 31. kedd

2022. június 1. szerda Nemzeti Összetartozás Napja   -   Emelet szintű szóbeli érettségik

június 2. csütörtök Emelet szintű szóbeli érettségik, KISVIZSGÁK, Nyelvi záróvizsgák Tanítás nélküli munkanap

június 3. péntek Emelet szintű szóbeli érettségik, KISVIZSGÁK, Nyelvi záróvizsgák Tanítás nélküli munkanap

június 4. szombat

június 5. vasárnap PÜNKÖSD   -   Pedagógus nap

június 6. hétfő PÜNKÖSD HÉTFŐ

június 7. kedd Emelet szintű szóbeli érettségik, II. FÉLÉVES NYELVI ZÁRÓVIZSGA

június 8. szerda Emelet szintű szóbeli érettségik

június 9. csütörtök Emelet szintű szóbeli érettségik

június 10. péntek Széchényi Kastély Napja - Művészeti alkotások - Kontrád atya meghívása 

június 11. szombat

június 12. vasárnap

június 13. hétfő Osztálykirándulás

június 14. kedd Osztálykirándulás

június 15. szerda 8:00 Te Deum      

június 16. csütörtök Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

június 17. péntek Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

június 18. szombat

június 19. vasárnap

június 20. hétfő Ágazati alapvizsga Rendész 10. évfolyam

június 21. kedd Ágazati alapvizsga Rendész 10. évfolyam

június 22. szerda Ágazati alapvizsga Vendéglátó alapképzés 9. évfolyam

június 23. csütörtök Ágazati alapvizsga Vendéglátó alapképzés 9. évfolyam

június 24. péntek

június 25. szombat

június 26. vasárnap

június 27. hétfő Bizonyítványosztás

június 28. kedd

június 29. szerda

június 30. csütörtök


