
Szent II. János Pál Hírlevél          2018. december 20.  

5. levél 2018/2019. tanév 

Kedves Szülők! 

Minden családnak Istentől áldott, boldog, békés új esztendőt kívánunk Szent II. János Pál pápa szép imájával. 

„Egyetlen Isten! 
Atya, Fiú és Szentlélek! 

Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, 

Az évet, amely most kezdődik. 
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, 

Aki igazság és Szeretet vagy, 

Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, 
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! 

Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. 

Az új évnek ezt az első napját 
Az Ige földi születése titkával egyesítjük. 

Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, 

hogy egy legyen velünk. 
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül 

a názáreti Szűz anyaságát, 

Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, 
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, 

Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. 

Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: 
„Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! 

Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! 

Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!” 
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat 

fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: 

Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! 
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!” 

Előttünk álló programjaink: 

január 

3. csütörtök  A téli szünet utáni első tanítási nap. 

3. csütörtök  Szentségimádás a kápolnában. 

4. péntek 
Első pénteki 

iskolamise 

8.15-től: 7-12. évfolyam számára a díszteremben. 

9.15-től: 2-6. évfolyam számára a díszteremben. 

8 kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

9. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

14-18. hétfő-péntek Osztályozóvizsgák magántanulóknak. 

16. szerda 8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

18. péntek  

8.15-13.30 

14.00 

Rövidített órák, 1-7. órák megtartva.  

Komplex forduló a gimnáziumi osztályok 

számára. 

19. szombat 10.00-12.00 
Központi írásbeli felvételi a 7. és 9. évfolyamra 

felvételizőknek. 

21. hétfő 13.20 
A magyar kultúra napja  

7-12. évfolyam számára, helyszín: díszterem 

21-25.  hétfő-péntek 9. kny osztály szaknyelvi vizsgái. 

23. szerda 

8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1. és 2. órában. 

16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, 

tájékoztató a szülők számára.  

25. péntek  Az első félév vége. 

31. csütörtök  Szentségimádás a kápolnában (februári).  

Február 7-8.  csütörtök-péntek Síszünet.  
 

Ebédbefizetés februárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50. Pót ebédbefizetés január 16-án 8:00-

15:50-ig.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Február 7-én, 8-án és 27-én az iskolában nincsen tanítás. Amennyiben van óvodás testvér és ezeken a napokon a szülő nem hozza 

be gyermekét az óvodába, legyen szíves erre a három napra az óvodai ebédet lemondani. 

Február 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru 

ebéd és 

uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna egész napos étkezés teljes áron a  

Óvoda 20 

    

13 800  6 900  

Általános 

iskola 

17 

9 520  4 760  10 200  5 100  

  

Gimnázium 9 520  4 760  

  

2 nap síszünet, 1 nap gimn. felvételi 

szóbeli miatt az iskolában nincs tanítás, 

az óvoda nyitva tart. 



 

● Januárban és februárban az első pénteki mise minden diáknak az iskolában lesz megtartva. Az 1. órában 8.15-től a 7-12. 

évfolyam diákjai számára, majd a 2. órában 9.15-től az 2-6. évfolyam diákjai számára a díszteremben. 

● Január 18-án tartjuk a gimnáziumi Vándor Serleg verseny komplex, kulturális fordulóját. Ezen a napon rövidített órák lesznek. 

Minden tanítási órát megtartunk. Az órák 35 percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 

13.30-kor lesz vége. Az alsó tagozatos és az általános iskolai tanulók számára lesz napközi valamint tanulószoba.  

● A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező 6. és 8. évfolyamos diákok vesznek részt. A központi írásbeli vizsgáról 

január elején tájékoztató levelet kapnak a diákok, amely minden fontos információt tartalmaz. 

● A magyar kultúra napja alkalmából Jordán Tamás színművész, színigazgató verses összeállítását hallgathatják meg a 7-12. 

évfolyam diákjai a díszteremben január 21-én 13.20 órai kezdettel.  

● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2019. január 23-án. Az első óra 8.15-kor a 

második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület a honlapon lesz 

elérhető 2019. január 9-22. között. A 16.30-kor kezdődő délutáni alkalmon regisztráció nélkül is részt lehet venni.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 


