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6. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

Elkezdődött a második félév. Sok tanulás, sok munka és sok értékes program vár ránk még a tanév végéig. Íme a februári 

programok: 

 

február 

2-4. hétfő-szerda Tanítási szünet. 

6. 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 

16.30 
Szülői tájékoztató  iskolánk 1. évfolyama után 

érdeklődőknek 

9-10-11.  hétfő-szerda ebédbefizetés 

9-13. hétfő-péntek Szülői értekezletek 

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

14. szombat 15.00-18.00 Gála 

18. szerda 

Hamvazószerdai 

iskolamise 

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

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

 1-6. évfolyamon lelki nap 

23-27. hétfő-péntek A 9.KNY nyelvi vizsgái a héten 

26-27. 
csütörtök-

péntek 

10.B-11.A-12.B lelkigyakorlat 

 

Ebédbefizetés márciusra: hétfőn és szerdán (9. és 11.) 8.00-15.50,  kedden  (11.) 9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

Február            
9.-10.-11. 

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 22     11880 5940 

általános iskolás 
22 

9372 4686 10912 5456   

gimnazista 8890 4445     

 
A 7.-8. évfolyamon a lelki nap miatt csak 21 napra kell befizetni. Ára: 8945/4473 Ft teljes/fél ár. 

 
● Februártól az 5.-től felfelé járó diákok csak ebédjeggyel ebédelhetnek. Aki nem hozza magával a jegyét, az aznap csak fél 3 

után ebédelhet. 

● Az iskolamisékre szeretettel várjuk a szülőket is. 

 

● Az iskolai Gálán idén a páratlan osztályok tanulói lépnek fel. A program: 

15.00-16.00  Kisebbek műsora: 1.a, 1.b, 3.a, 3.b., 5.a,5.b osztályok előadása 

16.00- 16.30  Szünet -  Büfé 

16.30-17.30  Nagyobbak műsora: 7.a, 7.b, 9.A, 9.B, 11.A osztályok előadása 

Jegyek február 5-től a pénztárban kaphatók. Ülőjegyek csak korlátozott számban kaphatók. Ára: 800 Ft a felnőttjegy, 400 Ft 

gyerekjegy. A korlátozott férőhelyek és az eltérő közönség miatt a műsor első és második részére külön jegyet kell váltani. Aki 

mindkét részt szeretné megnézni, 1200 Ft-ért vásárolhat felnőtt- és 600 Ft-ért gyerekjegyet. A helyszínen félárú állójegyet 

árulunk, illetve kivetítőn át bárki figyelemmel kísérheti az előadásokat. Sok szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket és 

érdeklődőket.  

 

● Február 19-én 15.30 és 18.00 órai kezdettel vetítjük a Mária földjén c. filmet, az iskola dísztermében melynek megtekintését 

szeretettel ajánljuk a szülőknek és hetediktől felfelé a diákoknak. A filmről a következő linkeken tájékozódhatnak:  

www.mariafoldjen.hu      

www.facebook.com/mariafoldjen    

https://www.youtube.com/watch?v=_D_5qa3oQJk 
 A vetítésre 500 Ft adomány a belépő, amit helyben kell fizetni. 

 

● Pécsi Rita februári előadásának témája: Apának lenni nagy lehetőség, szent feladat. Mi a tét? / Légy azzá, ami vagy! / Az apa 

szerepe a személyiség fejlődésében; / A nemi identitás kialakulása; /  Amikor hiányzik, vagy torz az apakép 

 

http://www.mariafoldjen.hu/
http://www.facebook.com/mariafoldjen
https://www.youtube.com/watch?v=_D_5qa3oQJk


 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              


