
dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. hétfő

2. kedd

3. szerda

4. csütörtök

5. péntek

6. szombat

7. vasárnap

8. hétfő

9. kedd

10. szerda

11. csütörtök

12. péntek

13. szombat

14. vasárnap

15. hétfő

16. kedd

17. szerda

18. csütörtök

19. péntek

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő

23. kedd 14.00 pótvizsgák

24. szerda

25. csütörtök Kalazanci Szent József

26. péntek

27. szombat

28. vasárnap

29. hétfő 9.00-18.00 tankönyvosztás 5–8.

30. kedd 9.00-18.00 tankönyvosztás 9–12., gólyanap 17.00 szülői értekezlet 

AUGUSZTUS



31. szerda 16.30 alsós Veni Sancte (Felső templom)

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. csütörtök 8.00 Veni Sancte (5–12. évfolyam), 16.00 szülői értekezlet (1. évf.) 17.00 Veni Sancte

2. péntek alsós túra

3. szombat

4. vasárnap évközi 23. vasárnap diákmise: 10. a

5. hétfő 17.00 szülői értekezlet (5–12. évf.)

jelentkezési 

határidő az őszi 

érettségi vizsgákra

6. kedd 17.00 szülői értekezlet (2. évf.) 

7. szerda 17.00 szülői értekezlet (3–4. évf.) 

8. csütörtök

9. péntek

10. szombat

11. vasárnap évközi 24. vasárnap diákmise: 11. b

12. hétfő Szűz Mária szent neve (a piarista rend titulusa) ünnepe: diákmisék

13. kedd

14. szerda

15. csütörtök

16. péntek lelkigyakorlat 9. b

17. szombat lelkigyakorlat 9. b

18. vasárnap évközi 25. vasárnap diákmise: 11. a

19. hétfő 17.00 a Szülői Közösség alakuló ülése

20. kedd TESZI-nyitórendezvény

21. szerda

22. csütörtök

23. péntek

24. szombat

25. vasárnap évközi 26. vasárnap diákmise: 7. ab

26. hétfő K: gólyaavató

SZEPTEMBER



27. kedd

28. szerda

29. csütörtök

Szent Mihály-napi 

táncház, vásár

30. péntek

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. szombat

2. vasárnap évközi 27. vasárnap, szalagtűző szentmise diákmise: 12. ab

3. hétfő

4. kedd Assisi Szent Ferenc emléknapja: diákmisék

erdei óvoda a 

nagycsoportosoknak

5. szerda

erdei óvoda a 

nagycsoportosoknak

6. csütörtök megemlékezés az aradi vértanúkról

7. péntek német cserekapcsolat kezdete piarista nemzetközi találkozó, Krakkó

8. szombat piarista nemzetközi találkozó, Krakkó

9. vasárnap évközi 28. vasárnap diákmise: 10. b piarista nemzetközi találkozó, Krakkó

10. hétfő

11. kedd

12. szerda

13. csütörtök gimnáziumi beiskolázási nyílt nap, német cserekapcsolat vége

14. péntek

15. szombat munkanap

16. vasárnap évközi 29. vasárnap

17. hétfő

18. kedd

19. szerda

20. csütörtök

Mozgással az 

egészségért nap

OKTÓBER



21. péntek megemlékezés az 1956-os forradalomról lelkigyakorlat 9. a

Mozgással az 

egészségért nap

22. szombat lelkigyakorlat 9. a óvodai szüreti bál

23. vasárnap az 1956-os forradalom ünnepe, évközi 30. vasárnap

24. hétfő

25. kedd

26. szerda

27. csütörtök

28. péntek az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

29. szombat

30. vasárnap évközi 31. vasárnap

31. hétfő munkaszüneti nap

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. kedd mindenszentek: munkaszüneti nap

2. szerda diákmisék: megemlékezés halottainkról

3. csütörtök

4. péntek

5. szombat

6. vasárnap évközi 32. vasárnap

7. hétfő 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (5–12. évf.) K: temetőlátogatás

8. kedd

9. szerda

10. csütörtök

11. péntek Szent Márton-nap

12. szombat szalagavató bál

13. vasárnap évközi 33. vasárnap diákmise: 6. ab

14. hétfő tartományi innovációs napok

15. kedd 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (1–2. évf.) tartományi innovációs napok

16. szerda 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (3–4. évf.)

17. csütörtök

18. péntek pályaorientációs nap

NOVEMBER



19. szombat

20. vasárnap Krisztus Király vasárnapja diákmise: 9. ab

21. hétfő projekthét az alsó tagozaton

22. kedd óvodai szülői értekezlet az általános iskoláról a nagycsoportos szülőknek

23. szerda

24. csütörtök

25. péntek öregdiák-találkozó

26. szombat

27. vasárnap advent 1. vasárnapja diákmise: 4. ab

28. hétfő 8.30 patrocínium

29. kedd gimnáziumi beiskolázási nyílt nap (óralátogatás, online bejelentkezéssel)

30. szerda gimnáziumi beiskolázási nyílt nap (óralátogatás, online bejelentkezéssel)

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. csütörtök

2. péntek

jelentkezési 

határidő a központi 

középiskolai 

írásbeli felvételire

3. szombat

4. vasárnap advent 2. vasárnapja diákmise: 5. ab

5. hétfő

6. kedd Mikulás, vásár az alsó tagozaton Szent Miklós emléknapja: diákmisék

Mikulás (óvoda és 

kollégium is)

7. szerda vásár az alsó tagozaton

8. csütörtök vásár az alsó tagozaton KM-képzés

9. péntek KM-képzés

10. szombat lelkinap az 1-8. évfolyamon; a 9–12. évfolyam számára tanítási szünet KM-képzés

11. vasárnap advent 3. vasárnapja

12. hétfő

13. kedd K: rorate szentmise

DECEMBER



14. szerda

15. csütörtök karácsonyi ének- és szavalóverseny

16. péntek a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap

17. szombat

18. vasárnap advent 4. vasárnapja

19. hétfő karácsonyi szünet

20. kedd karácsonyi szünet

21. szerda karácsonyi szünet

22. csütörtök karácsonyi szünet

23. péntek karácsonyi szünet

24. szombat

25. vasárnap karácsony

26. hétfő karácsonyi szünet

27. kedd karácsonyi szünet

28. szerda karácsonyi szünet

29. csütörtök karácsonyi szünet

30. péntek karácsonyi szünet

31. szombat

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. vasárnap Szűz Mária, Isten anyja

2. hétfő karácsonyi szünet

3. kedd karácsonyi szünet

4. szerda karácsonyi szünet

5. csütörtök karácsonyi szünet

6. péntek karácsonyi szünet

7. szombat

8. vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

9. hétfő a karácsonyi szünet utáni első tanítási nap

10. kedd

11. szerda

12. csütörtök

JANUÁR



13. péntek

14. szombat

15. vasárnap évközi 2. vasárnap diákmise: 1. ab

16. hétfő

17. kedd 17.00 szülői értekezlet 

18. szerda

19. csütörtök

20. péntek Téli Suli Muri

21. szombat 10.00 központi írásbeli felvételi vizsga

22. vasárnap évközi 3. vasárnap diákmise: 12. b

23. hétfő 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (5–12. évf.)

24. kedd nyílt órák az alsó tagozaton (a leendő elsősök és szüleik számára), 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (1–2. évf.)

25. szerda 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (3–4. évf.)

26. csütörtök

27. péntek

28. szombat

29. vasárnap évközi 4. vasárnap diákmise: 12. a

30. hétfő téli kirándulás

31. kedd projektnap, 14.00 pótló központi írásbeli felvételi vizsga

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. szerda téli sportnap

2. csütörtök tanítási szünet

3. péntek tanítási szünet

4. szombat

5. vasárnap évközi 5. vasárnap

6. hétfő tanítási szünet

7. kedd tanítási szünet

8. szerda tanítási szünet

9. csütörtök tanítási szünet

10. péntek tanítási szünet

11. szombat

FEBRUÁR



12. vasárnap évközi 6. vasárnap

13. hétfő

14. kedd

15. szerda

jelentkezési 

határidő az érettségi 

vizsgákra és 

felsőoktatási 

felvételire

16. csütörtök farsang (9–12. évfolyam) KM-képzés

17. péntek farsang (1–4., 5–8. évfolyam) KM-képzés farsang

18. szombat piarista bál (felnőtt farsang) KM-képzés

19. vasárnap évközi 7. vasárnap diákmise: 10. b

20. hétfő

21. kedd

22. szerda hamvazószerda: diákmisék

23. csütörtök

24. péntek

25. szombat

26. vasárnap nagyböjt 1. vasárnapja diákmise: 10. a

27. hétfő

28. kedd

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. szerda

2. csütörtök

3. péntek

4. szombat szóbeli felvételi vizsgák

5. vasárnap nagyböjt 2. vasárnapja diákmise: 4. ab

6. hétfő

7. kedd

8. szerda

MÁRCIUS



9. csütörtök

10. péntek

11. szombat

12. vasárnap nagyböjt 3. vasárnapja diákmise: 8. a

13. hétfő

14. kedd megemlékezés az 1848-as forradalomról

15. szerda az 1848-as forradalom ünnepe: munkaszüneti nap

16. csütörtök K: keresztút

17. péntek

Boldog Donáti 

Celesztina emléknapja

18. szombat tanítás (1–4. évfolyam), lelkinap (5–8. évfolyam); a 9–12. évfolyam számára tanítási szünet

19. vasárnap nagyböjt 4. vasárnapja diákmise: 9. b

20. hétfő

21. kedd

lehetőség a 

középiskolai 

felvételi 

jelentkezések 

módosítására

22. szerda

lehetőség a 

középiskolai 

felvételi 

jelentkezések 

módosítására víz világnapja

23. csütörtök

24. péntek

25. szombat zarándoklat Homokkomáromba

26. vasárnap nagyböjt 5. vasárnapja

27. hétfő

28. kedd

29. szerda

30. csütörtök

31. péntek



dátum nap iskolai esemény lelki programok
rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. szombat munkanap (kivéve: 7. a, 8. a) lelkinap (1–4. és 9–12. évfolyam)

2. vasárnap nagyböjt 6. vasárnapja

3. hétfő

4. kedd

5. szerda

6. csütörtök húsvéti szünet

7. péntek húsvéti szünet

8. szombat

9. vasárnap húsvét

10. hétfő húsvéti szünet

11. kedd húsvéti szünet

12. szerda

13. csütörtök KM-képzés

14. péntek KM-képzés

15. szombat KM-képzés

16. vasárnap az isteni irgalmasság vasárnapja diákmise: 8. b

17. hétfő 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (5–12. évf.)

18. kedd 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (1–2. évf.)

19. szerda 17.00 szülői értekezletek és fogadóórák (3–4. évf.), osztályozó vizsga az előrehozott érettségit tevőknek

20. csütörtök osztályozó vizsga az előrehozott érettségit tevőknek beiratkozás az 1. évfolyamra

21. péntek PIT beiratkozás az 1. évfolyamra

22. szombat PIT Föld napja

23. vasárnap húsvét 3. vasárnapja PIT

24. hétfő osztályozó vizsga az előrehozott érettségit tevőknek

25. kedd osztályozó vizsga az előrehozott érettségit tevőknek

26. szerda

27. csütörtök

28. péntek

29. szombat

30. vasárnap húsvét 4. vasárnapja

ÁPRILIS



dátum nap iskolai esemény lelki programok
rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. hétfő a munka ünnepe: munkaszüneti nap

2. kedd

3. szerda

4. csütörtök a 12. évfolyam utolsó tanítási napja

5. péntek tanítási nap az 1–11. évfolyamok számára, 12.00 ballagás

6. szombat munkanap az általános iskolában

7. vasárnap húsvét 5. vasárnapja

8. hétfő 9.00 érettségi (magyar), tanítási szünet a 9. évfolyamon

9. kedd 9.00 érettségi (matematika)

10. szerda 9.00 érettségi (történelem)

11. csütörtök alsós erdei iskola

12. péntek alsós erdei iskola

13. szombat

14. vasárnap húsvét 6. vasárnapja diákmise: 9. a; 11.00 bérmálás

15. hétfő

16. kedd

17. szerda

18. csütörtök 17.00 értekezlet az első évfolyamra beiratkozott tanulók szüleinek

19. péntek

20. szombat

21. vasárnap Urunk mennybemenetele elsőáldozás: 3. ab

22. hétfő

23. kedd Boldog Apor Vilmos emléknapja: diákmisék 17.00 szülői értekezlet 

24. szerda

25. csütörtök

26. péntek gyereknap (alsó tagozat) gyereknap

27. szombat

28. vasárnap pünkösd 

29. hétfő pünkösdhétfő: tanítási szünet

30. kedd

MÁJUS



31. szerda

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. csütörtök osztálykirándulások 5–11. évfolyam

2. péntek osztálykirándulások 5–11. évfolyam

3. szombat tanítás (1–4. évfolyam), osztálykirándulások (5–11. évfolyam)

4. vasárnap Szentháromság vasárnapja

5. hétfő

6. kedd

7. szerda TESZI-zárás

8. csütörtök

9. péntek

10. szombat

11. vasárnap Ürnapja diákmise: 6. ab

12. hétfő

13. kedd

14. szerda

15. csütörtök

16. péntek a tanév utolsó tanítási napja 17.00 Te Deum

17. szombat

18. vasárnap évközi 11. vasárnap, délután Te Deum és tanévzáró ünnepség

19. hétfő érettségi

20. kedd érettségi

21. szerda érettségi

22. csütörtök érettségi, beiratkozás a gimnáziumba

23. péntek érettségi

24. szombat érettségi

25. vasárnap évközi 12. vasárnap

26. hétfő KM-képzés

27. kedd KM-képzés

28. szerda KM-képzés

29. csütörtök KM-képzés

JÚNIUS



30. péntek KM-képzés

dátum nap
iskolai esemény,

iskola-szülők-diákok
lelki programok

rendtartományi 

programok

egyéb esemény, 

határidő
óvoda, kollégium

1. szombat KM-képzés

2. vasárnap évközi 13. vasárnap

3. hétfő

4. kedd

5. szerda

6. csütörtök

7. péntek

8. szombat

9. vasárnap évközi 14. vasárnap

10. hétfő

11. kedd

12. szerda

13. csütörtök

14. péntek

15. szombat 18.00 Pirrotti Szent Pompilius ünnepe

16. vasárnap évközi 15. vasárnap

17. hétfő

18. kedd

19. szerda

20. csütörtök

21. péntek

22. szombat

23. vasárnap évközi 16. vasárnap

24. hétfő

25. kedd

26. szerda

27. csütörtök

28. péntek

29. szombat

JÚLIUS



30. vasárnap évközi 17. vasárnap

31. hétfő


