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5. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

BUÉK, hangzott el az utóbbi napokban oly sokszor a szájunkból. Mi is ezt kívánjuk Önöknek és a benedekes családoknak: BUÉK, 

azaz Bízd Újra Életed Krisztusra. Az új évre szép feladat. Kézenfekvő megoldás, mégis ritkán tesszük, vagy azt gondoljuk, azért 

jobb az, ha mi gondoskodunk az életünkről és a ránk bízottak szükségleteiről, mi jobban tudjuk, mi kell neki, és így érezzük 

magunkat biztonságban. Amíg rá nem jövünk, hogy nem mindig történik az, amit mi elképzeltük, hogy számításainkba hiba 

csúszhat. Akinek már ingott meg a bizalma a világban, az emberekben, önmagában, az tudja, mert megtapasztalta, hogy egyetlen 

biztos pont van az életben: az Isten. Ő igazán hűséges. Akármi történik velünk vagy körülöttünk, Ő nem hagy el. És meg is mutatja 

magát nekünk, a gondoskodását, a szeretetét. Azt a szeretetet, aminél nagyobb nem létezik. Azt a szeretetet, amire annyira 

vágyunk, csak sokszor egészen rossz helyen keressük. Biztosan mindenki látott már sugárzó embert. Aki állandóan sugárzik, az a 

szent. De a mi életünkben is lehetnek olyan pillanatok, amikor átszűrődik rajtunk az Isten szeretete és jellé tudunk válni. Mert 

engedjük az Istennek, hogy megnyilvánuljon rajtunk keresztül. Mert elengedtük a saját akaratunkat. Mert rábíztuk magunkat. A 

gyermekeink, a másik ember számára így tesszük láthatóvá Istent. Mutassuk meg egymásnak az Isten működését a világban! Bízd 

Újra Életed Krisztusra! És boldog leszel. 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

január 

6. 

 

3. óra Vízkereszti iskolamise 1-6. évfolyamnak 

4. óra Vízkereszti iskolamise 7-13. évfolyamnak 

10.  szombat Munkanap! Tanítás pénteki órarend szerint 

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

12-13-14. hétfő-szerda Ebédbefizetés 

16. péntek Az első félév vége 

17. szombat 10.00-12.00 
Központi felvételi írásbeli a 9. évfolyamra 

felvételizőknek 

19. hétfő DÖK nap a gimnáziumban 

21. szerda Pót ebédbefizetés 

23.  péntek 
A félévi értesítők kiküldése. Délután farsang a 

gimnazistáknak. 

30. péntek Felsős farsang 

február 2-4. hétfő-szerda Tanítási szünet 

 

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

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

Január             
12.-13.-14. 

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 20     10800 5400 

általános iskolás 
17 

8520 4260 8430 4215   

gimnazista 8920 4460       

 

 
● Vízkereszt Magyarországon munkanapra eső kötelező ünnep. Diákjaink az iskolában vesznek részt szentmisén, melyre 

szeretettel várjuk a szülőket is. Bálint atya újmisét mond a 3. órában, a szentmise végén pedig újmisés áldást ad. 

● Január 10-én munkanap van, az iskolában is tanítás lesz. Pénteki órarend szerint kell a diákoknak készülniük. Minden órát 

rövidítve, a következő csengetési rend szerint tartunk meg: 

 

2015. január 10. szombat 

  40p-es órák 

1.óra 8.15-8.55 

1.szünet 15 p 

2.óra 9.10-9.50 

2.szünet 15p 



3.óra 10.05-10.45 

3.szünet 15p 

4.óra 11.00-11.40 

4.szünet 20p- ebédszünet 

5.óra 12.00-12.40 

5.szünet 15p 

6.óra 12.55-13.35 

6.szünet 10p 

7.óra 13.45-14.25 
 

Délutáni foglalkozásokat (szakköröket) nem tartunk, de napközi és tanulószoba lesz.  

 

● Januártól csak ebédjeggyel lehet ebédelni. Aki befizetett januárra és nem kapta meg az ebédjegyét, a portán veheti át. 

● Gimnazistáink a DÖK napon párválasztás és pályaválasztás témában hallgatnak előadásokat és vesznek részt műhelymunkákon. 

A nap szervezője Győrfi Ágnes tanárnő.  

● A központi felvételi írásbeli része 8. évfolyamos diákjainkat érinti. A vizsga előtti héten külön behívót visznek haza, amin 

minden fontos tudnivaló rajta lesz. 

● A január 13-i szülősulin Pécsi Rita A kisiskoláskor életfeladatai címmel tart előadást a következő témákban: Kinyílik a világ. 

Segítsük vagy csak hagyjuk? A kisiskolás felnőtt is? Mire figyeljünk, hogy egészségesen, boldogan fejlődjön? Iskolakísérő 

feladatok – Az értékelés: nagyhatalom. 

● Február 2-4. tanítási szünet lesz, csak csütörtöktől jövünk iskolába.  

● Pályázati hírek: december folyamán két tehetséggondozással kapcsolatos pályázatot is nyert iskolánk. Az egyik egyéni 

tehetségfejlesztés: 5 kiválasztott tehetséges diákunk kap személyre szóló, egyéni, szakszerű segítséget pszichológusoktól, hogy 

tehetségük kibontakoztatásának emberi oldalában megerősödjenek. A másik pályázat logikai gondolkodásfejlesztésre íródott. A 

negyedik-ötödik évfolyamokon fognak tanáraink táblajáték foglalkozásokat tartani a diákoknak tanórán kívüli keretben, szakköri 

és szünidei foglalkozások keretében. A részleteket az érintett évfolyamoknak hirdetjük majd.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              


