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Kedves Szülők! 

 
Október Mária hónapja. Szent István királyunk, halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a 

felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is 

elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második 

vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa az ünnepet október 8-ra tette át. 1980-ban II. János Pál pápa a Szent Péter-bazilika 

altemplomában a II. Szilveszter pápától kapott – és a bazilika bővítése miatt 1776-ban lebontott – kápolna helyett az új magyar 

kápolnát ezen a napon szentelte fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. 

Ebben a hónapban különösen is odafigyelünk Máriára. Ő volt Jézus első és legtökéletesebb követője, nagyon sok mindenben 

vehetünk példát róla. Mindemellett fontos közbejárónk Jézusnál. Az iskolamiséken mondott imánkban az iskoláért Szent Bernát 

szavaival imádkozunk, aki megfontolandó tanácsokat ad nekünk: 

„Veszélyben, szükségben, kétségben gondolj Máriára! Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből! Hogy közbenjáró imáját 

elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni! Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha 

rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja a kezed, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz 

elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz.” 

Havi lelki célkitűzésként érdemes ezen elgondolkodni október hónap folyamán. 

 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

október 

         1.kedd 
A Zene 

világnapja 

 Hegedűs Endre és Katica zongoráznak,  5. órában 

1-6.évfolyamnak, 6. órában a 7-13.évfolyamnak 

       2.csütörtök 
8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában a 9.A-9.B-9.KNy 

részvételével 

        3. péntek 
Első pénteki 

iskolamise 

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

7-13.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 7.45-re 

         8.szerda 8.00-16.00 Lelki nap a 7.-8. évfolyamokon 

16-17. 
csütörtök-

péntek 

9.Kny-9.A-9.B-10.A lelkigyakorlata 

17.péntek 16.00-19.00 Felsős suli buli 

18. szombat Tanítás nélküli munkanap 

20. hétfő Pót ebédbefizetés 

22.  3.-4. óra Október 23-i megemlékezés. Ünneplőben jövünk. 

23-nov.2.  Őszi szünet 

november 3. hétfő Szünet utáni első tanítási nap 

 

Ebédbefizetés novemberre: hétfőn és szerdán (13. és 15.) 8.00-15.50,  kedden  (14.) 9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

Október              
13.-14.-15. 

napok 
száma 

teljes árú 
csak 
ebéd 

nagycsaládos 
csak ebéd 

teljes árú ebéd 
és uzsonna 

nagycsaládos 
ebéd és 
uzsonna 

egész 
napos 
étkezés 
teljes áron 

egész napos 
étkezés 
nagycsaládos 

óvodás 

21 nap 

               11340                  5 670     

általános iskolás 8950 4475 10416 5204     

gimnazista 9366 4683       

 

 
● A kedvezményes ebédre és ingyen tankönyvre való jogosultság igazolását október 15-ig kell leadni a pénztárban.  

● Október 18-a munkanap, az iskolaközpontban azonban nincs tanítás. Ezen a napon az egész nevelőtestület kirándulni megy. 

● Az október 23-i megemlékezésre ünneplőben jövünk. Diákjainktól elvárjuk az elegáns megjelenést ezen a napon. Ünneplő ruhát 

azért veszünk, hogy kifejezzük tiszteletünket múltunk és elődeink példaadó élete iránt. Sajnos manapság egyre inkább 

elmosódnak a határok a hétköznapok és az ünnepek között, nem adjuk meg az ünnep módját. Mi szeretnénk diákjainkat 

megtanítani arra, hogyan ünneplünk méltóan. A külsőségekben ezt az ünneplő ruhával fejezzük ki. A diákok iskolai ünneplő 

öltözete a lányok esetében: fehér blúz, legalább térdig érő fekete vagy sötétkék szoknya, fekete elegáns cipő. Fiúk esetében: fehér 

ing, fekete, sötétszürke vagy sötétkék szövetnadrág, fekete elegáns cipő. A farmer és a sportcipő nem számít ünneplőnek, hiába 

fekete. Kérjük a szülők támogatását, hogy a diákok megfelelő öltözetben jelenjenek meg október 22-én. 

● Novembertől júniusig keddenként lesz ismét Szülők iskolája. Idén Pécsi Rita fog nevelés témakörben előadásokat tartani. A 

pontos időpontokat később hirdetjük. 



● A tavalyi női gerinctorna idén is folytatódik, Hetényiné Szeróvay Dóra testnevelő és gyógytestnevelő tanár szeretettel vár 

minden édesanyát hétfőnként a tornaterembe 16.00-17.00 között egy kis mozgásra. Alkalmi jegy 800Ft, 5 alkalmas bérlet, 3000 

Ft. 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              


