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3. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

November utolsó vasárnapja Krisztus Király ünnepe, melyen az Egyház Krisztust a mindenség királyaként állítja elénk. Olyan 

királyként, aki eljön hatalmával és ítéletet tart a földön. Sokféleképpen lehet a hatalomra tekinteni, nekünk általában valami 

negatív jut eszünkbe róla.  Jézus földi életében szolgálatként fogta fel. Sokat beszélt az Isten országáról, az Ő királyságáról. Nem 

nagyon értették őt az emberek. Csak az érthette meg, aki jobban megismerte tanítását, gondolkodásmódját, mert az valóban nem 

emberi. Nem úgy jár az agya, mint a mienk. A mi gondolkodásmódunknak az övéhez igazítása, tanításának megismerése és 

megértése, és az ezáltal létrejövő egyre szorosabb barátság Jézussal életünk célja és értelme. És akkor rájövünk, hogy Krisztus 

Király hatalma a szeretetéből fakad, nem a fizikai erejéből. Ez a hatalom vonz, nem megfélemlít. Engedjük, hogy ránk is hatással 

legyen. 

 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

november 

3. hétfő 13.B célnyelvi civilizáció vizsgája 

4. kedd 18.00-19.30 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

6. csütörtök 8.00-12.20 Első csütörtöki szentségimádás 

7. 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. szombat 10.00-15.00 Márton nap 

 16.00-18.00 20 éves jubileumi ünnepség 

10.-13. hétfő-szerda ebédbefizetés 

10.-14. hétfő-péntek 9.KNY nyelvi vizsgái a héten 

12. szerda 1-2. óra Lucázás az alsóban 

15. szombat 8.15-12.00 
Szerdai tanítási nap. Nyílt nap a gimnázium után 

érdeklődők számára 

19. szerda 
17.00-19.00 Fogadóóra 

8.00-15.50 Pót ebédbefizetés 

22. szombat 18.30-22.00 Szalagavató bál 

23. vasárnap 16.00 Krisztus Király ünnepi szentmise 

 

Ebédbefizetés decemberre: hétfőn és szerdán (10. és 12.) 8.00-15.50,  kedden  (11.) 9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

November             
10.-11.-12. 

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 

15 

    8100 4050 

általános iskolás 6690 3345 7440 3720   

gimnazista 9366 4683       

 

 
● A Márton nappal kapcsolatban a héten minden tudnivalót folyamatosan felteszünk a honlapra.   

● Ebben a tanévben Márton nap végén, 16 órától tartjuk iskolánk 20 éves jubileumi ünnepségét, melyre szeretettel várjuk 

mindazokat, akik az elmúlt 20 évben az iskoláért dolgoztak, áldozatot vállaltak. Kérjük, terjesszék hírét, szóljanak az ismerettségi 

körükben levő régebben itt tanított tanároknak vagy itt tanult diákoknak. Készítettünk meghívókat is erre az eseményre, Szekér 

Borbála igazgatóhelyettesnél átvehetők. Az ünnepség része lesz egy az iskola múltját bemutató kiállítás megnyitása és Jubileumi 

évkönyvünk bemutatása, melyet meg is lehet vásárolni (1500 Ft). Természetesen nagy szeretettel várjuk azokat a családokat is, 

akik csak az új épületbe költözéskor csatlakoztak az iskola életéhez.  
● Az idén is lesz Szülők Iskolája, Pécsi Rita előadás sorozatát hallgathatják. Részletek a honlapunkon: 

http://www.szentbenedekiskola.hu/iskola/levelek-a-szuloknek/szulosuli-a-2014-15-os-tanevben 
 

● 15-én szombaton iskolánkban extra tanítási nap lesz, melyet a diákok a nagyhét szerdáján , 2015. április 1-jén kapnak vissza. 

Ezen a napon csak az első négy órát tartjuk meg, nem lesz sem ebéd, sem délutáni foglakozások. Kérjük, a gyerekekért pontosan 

érkezzenek. Ezen a napon tartjuk gimnáziumunk nyílt napját és tájékoztatót a kívülről érkező diákoknak. A nyílt órák 

látogatásához regisztrálni kell iskolánk honlapján. Részletek: http://www.szentbenedekiskola.hu/erdeklodoknek/felveteli-

informacio 
 

http://www.szentbenedekiskola.hu/iskola/levelek-a-szuloknek/szulosuli-a-2014-15-os-tanevben
http://www.szentbenedekiskola.hu/erdeklodoknek/felveteli-informacio
http://www.szentbenedekiskola.hu/erdeklodoknek/felveteli-informacio


● A fogadóóra rendje: a fogadóórára előre kell jelentkezni. A jelentkezési felületet elérhetik majd honlapunkon keresztül és szülői 

levélben is kiküldjük a linket november 13-án, csütörtökön. Az elektronikus jelentkezés határideje: november 18., kedd, 17.00 

A fogadóóra célja, hogy a szülők több tanártól is képet kaphassanak gyermekük előrehaladásáról.  

A fogadó óra nem a nehézségek és problémák megbeszélésének a helye, mert arra nincsen idő. A gördülékenység és a felesleges 

sorban állás elkerülése végett az egy tanárral folytatott beszélgetés 10 percben van korlátozva. Amennyiben egy tanárral 

gyermekükről mélyebb, problémamegoldó beszélgetést szeretnének folytatni, ahhoz külön egyeztessenek időpontot. Minden 

tanárunk elérhetősége megtalálható honlapunkon. 

 

● A szalagavató november 22-én 18.30-kor kezdődik az iskola Dísztermében. Szeretettel várjuk gimnazista diákjainkat erre az 

alkalomra. Jegyek a pénztárban vásárolhatók november 12-től. Ára: 1000 Ft, diákoknak  500 Ft.  

 

● Szeretettel hívjuk a családokat a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom nevében  november 23-án, 

vasárnap,  16.00-ra a Szent Lipót Plébániatemplomban tartandó ünnepi szentmisére.  

 

● Mozi ajánló: Szeretettel ajánljuk a szülők figyelmébe Juan Manuel Cotelo – Az utolsó hegycsúcs  rendezőjének - Mária földjén 

c. filmjét. A film története röviden: az Ördög Ügyvédje (JM) új küldetést kap: fel kell keresnie azokat, akik még hisznek abban, 

hogy az Égi Receptek igenis működnek. De vajon tényleg működnek? Vagy csupán szélhámosok próbálják elhitetni ezt velünk? 

Netalán őket is átverik? Ha JM ügyvéd arra a következtetésre jut, hogy amiben ezek az emberek hisznek, az nem is létezik, akkor 

minden marad a régiben. De mi van akkor, ha ez mégsem mese, hanem valóság…?   

A filmet az Uránia moziban vetítik. Feliratos és témájánál fogva gyerekeknek 14-15 éves kortól ajánljuk.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése      

 

 

         


