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Hámori |ózsef
Széchenyi-díjas magyar biológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja,2002 és
2008 közön alelnöke. Az idegrendszer es
az idegelemek közötti

kapcsolatok funkci-

ós szerkezetének neves kutatója. Munkássága jelentős az agyi idegek kutatása terü-

letén. 1992 és 1994 között

|PTE rektora,
l993-1994-ben a Magyar Rektori Konfea

rer-rcia elnöke.

Zírc ciszterci

képzés,

apátja, Békefi Remig 1912-

ben az akkori kuituszkormányzattal és a

székesffvárossal együttműködve

éIetre a Budai Ciszterci Szent Imre

ség nyílt a szerzetesrendi iskoták

ka tagozat. Az itt érettségizők nagy számgazdaságtudományi,

Gim-

újraindí-

a tárgyalások, és az

intézményben 1992 szeptemberétől már
egyházi beiskolázású osztáIyok is indultak. 1997-ben indult újra a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, ame]yben ma

nyolc és négy évfolyamos képzésfolyik.

műszaki, vagy orvosi és egészségtudományi képzési területet kínáló felsőoktatási intézménybe.

cus-Bál, a Szalagavató BáI, a Miku]ás Est,
rendeznek farsangi muiatságot, továbbtanulási napot és Cserkészbált is. A gimnázilm részt vesz a MEP (Modelt Európa

Az iskolában 25

tanterem van, ezek
negyedében tv, projektor, szímítógép,in-

ternet, video- és DVD-Iejátszó található.
történelem,
ének-zene, informatika, nyelü és rajz szak-

Nyelvi labor, matematika,

Parlament) programban, a Calasanctius
a Roma Prog-

Training Programban,

termek, kémia,fizika és biológia előadótermek segíti a szakszerű okatást. A diákok

ramban, a Cserkészmozgalomban és a
diákolimpiákon, tagja a Tehetségpontok
Országos Hálózatának és a Katolikus
Iskolák Diák Sportszövetségének. Diákja számára külföldi tanulmányutakat és
diákcseréket szervez az iskolá, Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Ukrajnában és Romániában

felkésziiLlésiik során az intézmény40 000
kötetes könyvtárát és ny.Lrgalmat biztosító
tanulószobáit vehetik igénybe.

A gimnázium tanulói orosz nyelv és
kultúra, angol tehetséggondozó, frzika,

fizika versen/elkészítő,

matematika;

tirnévben az alábbi képzéstípusokkalinclítlrnnk
osztályokat nyolc évfolyarnos enrc|t itlcgen nyelvű és emelt ternrészctlttdrllttll-

nyos tagozat, nyolc évfolyallrtls il l trtlil rttls
tantervű tagozat, négy évfolyanros t"tttclt
idegen nyelvű és eme]t ll) il elrlill i litl - íi z j..

van nak testvé rin tézményei.

művészeti, grafikai, szobrász, Legorobot,

Az ítt dolgozó pedagógusok közül hárman rendszeresen publikálnak szakmai
folyóiratokban, négyen vezetőtanárként
is dolgoznak, hárman egyetemen/fiőiskolán is oktatnak, öten egyéb szakmai
tevékenységet végeznek, valamint egy
pedagógus tankönyvszerkesztéssel is
íoglalkozik.

tljságíró és modellező szakkörökre

járhatnak, de a vegyes kar, a zenekar, a dobbanda, fotó-videó klub, a Tudós-szalon,

a Simplex filmklub, a Kéktúra-kör

és

a színjátsző kör is várja az érdeklődő-

A sportolni vágyók térítésmentesen
igérrybe vehetik az iskoia konditermét,
ket.

Míll.íi§t
,íínür,Ur

KÉpzÉst
FoRMA

§
í

8 él{. gimn.

I

Az intézményben a követkcző

(

három tornatermét, va]amint futbatl-,
kézilabda- és kosárlabdap ály áját.
Minden évben megrendezese ieiulo
események a Szent Imre Nap, az Emeri-

ban jelentkeznek

hílta matematika versen1,{elkészítő, képző-

náziumot. Az iskolát l948-ban államosították, 1950-től az |ózseí Attila nevét
viselte. Miután a rendszerváltással lehetőtására, megkezdődtek

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
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