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2. levél 2019/2020. tanév 

Kedves Szülők! 

Októberi programjaink középpontja iskolánk 25 éves évfordulója áll.  

Az első évfolyam 1994. szeptember 1-ján kezdte meg működését a Fő utcai épületben, két első osztállyal – 1 fiú és egy lány – 50 

fővel. Ma 25 évvel később 637 diákunk tanul 13 évfolyamon valamint 4 óvodás csoport működik 96 fővel. Hosszú évek alatt 

lelkes tanárok színvonalas szakmai munkája, az atyák és megszentelt életűek kitartása, hiteles tanítása, a szülők segítő, áldozatot 

vállaló együttműködése tette lehetővé közösségünk növekedését és fejlődését.  

Ünnepi szentmisén adunk hálát iskolai közösségünk lelki és szellemi gyarapodásáért Szent II. János Pál napján, október 22-én.  

Előttünk álló programjaink: 

Október 

1. kedd  Lelki nap a 7. évfolyam részvételével.  

3. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában, 5. a osztály.  

3-4.  csütörtök-péntek Lelki gyakorlat a 10. b osztály számára. 

4. péntek 

 

Első pénteki iskolamise 

1-6.évf.: 8.15: az iskolában, érkezés 8.05-re. 

7-12.évf.: 8.00: az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, 

érkezés 7.45-re. 

7. hétfő 
 Megemlékezés az aradi vértanúkról, feladatok megoldása 

a szünetekben.  

8. kedd 9.00-17.00 Ebédbefizetés 

9. szerda  8.00-16.00 Ebédbefizetés 

10.  csütörtök A hat évfolyamos felvételi előkészítő indítása.  

11. péntek Lelki nap a 11. b osztály számára. 

16. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

 

18. péntek 9.00-9.15 

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” –

kezdeményezéshez csatlakozva az 1-12. évfolyam 

közösösen imádkozik.  

okt. 21-nov. 11.  
Regisztráció a november 13-i nyíltórákra a honlapon 

keresztül. 

22. kedd 

 

 

 

17.00 

Szent II. János Pál nap, külön program szerint. Ünneplő 

egyenruhában jövünk. 

 

Öregdiák találkozó. külön program szerint. 

23. szerda  Nemzeti Ünnep, munkaszüneti nap. 

25. péntek 

 

 

8.15 

9.15 

Október 23-i megemlékezés. Ünneplő egyenruhában 

jövünk. 

9-12. évfolyam számára a díszteremben.  

5-8. évfolyam számára a díszteremben.  

 Ősz szünet előtti utolsó tanítási nap. 

október 28-nov.1.  Őszi szünet 

november 4. hétfő  Őszi szünet utáni első tanítási nap. 

november 4-11.  
Regisztráció a november 13-i szülői fogadóórákra a 

honlapon keresztül. 

 

Ebédbefizetés novemberre:  Ebédbefizetés novemberre: október 8. kedd 9:00-17.000, október 9. szerda 8:00-16.00 valamint 

október 16. szerda 8:00-16.000-ig.  

November 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru ebéd 

és uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos étkezés 

nagycsaládos 

Óvoda 

19 

    

13 110  6 555  

Általános 

iskola 10 640  5 320  11 400  5 700  

  

Gimnázium 10 640  5 320  

    

 

 



● A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődőt 6. osztályos tanulóink és szintén 6. osztályos külsős diákok számára a központi 

felvételire felkészítő kompetenciafejlesztő foglalkozásokat szervezünk, melyet Rédlyné Kovács Gabriella (magyar) és 

Hildebrandné Rugási Éva (matematika) tanárnők tartanak. A foglalkozássorozat 2019. október 10-én kezdődik és 2020. január 16-

ig tart. Az alkalmak mindig csütörtöki napon 14.30-16.00 között lesznek az iskolában. Jelentkezési lap az iskola honlapján 

elérhető október 7-ig. 

● Október 18-án az „Egymillió gyermek közösen imádkozza a rózsafüzért” eseményhez kapcsolódva az iskola diákjai, 

pedagógusai közösen imádkoznak a békéért és az egységért. A kezdeményezés kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó 

gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.  

● Az október 22-i Szent II. János Pál nap és az öregdiák találkozó szervezése folyamatban van. A részletes programot később 

ismertetjük. Az ünneplő egyenruha viselése minden diák számára kötelező! 

● Az október 23-i megemlékezésre az iskolai ünnepi egyenruhában jövünk. Az ünnepi egyenruha lányoknak: fehér blúz, fekete 

szoknya, az iskola emblémájával ellátott sál, fekete cipő. Az ünnepi egyenruha fiúknak: fehér ing, fekete nadrág, az iskola 

emblémájával ellátott nyakkendő, fekete félcipő (nem sportcipő). Az ünneplő egyenruha viselése minden diák számára 

kötelező! A megemlékezés október 25-én, pénteken lesz.  

● A szakköri foglalkozások október első hetétől indulnak.  

● A november 13-i szülői fogadóórákra november 4-11. között lehet regisztrálni az iskola honlapján elérhető felületen.  

● Az új diákok e- naplóhoz szükséges szülői hozzáféréseket szeptember közepéig kiküldtük. Akik nem kapták meg legyenek 

szívesek a spamben is megnézni. Ha valamilyen oknál fogva mégsem elérhető a kód, esetleg nem működik a belépés, az 

adminisztrációs vezetőhöz fordulhatnak segítségért.  

● A szülők számára idén is hétfőnként lesz a gerinctorna, 16.00-17.00-ig. A helyszín és az ár is változatlan (nagyterem, 800 

Ft/alk, vagy 4.000 Ft/5 alkalmas bérlet). Első alkalom idén: október 7. hétfő. Mindenkit szeretettel várunk 

 

 

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együtt30működés reményében: 

 

az iskola vezetése 


