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7. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

 

Március: 

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 

7. szombat 10.00-13.00 Ismerkedés a leendő elsősökkel 

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

11. szerda 8.00-16.00 Lelki nap a 7.-8. évfolyamon 

13. péntek 3.-4. óra Március 15-i ünnepség 

17. kedd 18.00-21.00 Nagyböjti lelki este felnőtteknek 

16-17-18.  hétfő-szerda ebédbefizetés 

16-22. 
hétfő-vasárnap Erdélyi gimnazisták vendégül látása a Határtalanul 

program keretében 

20. péntek 8.00-17.00 Szent Benedek nap 

25. szerda 9.00-16.50 Pót ebédbefizetés 

26. csütörtök 5-7. óra Természettudományos nap a 7.-13. évfolyamnak 

28. virágszombat 15.00 Keresztút az Oktogonnál 

31.  kedd Szünet előtti utolsó tanítási nap 

április 1-7.  Tavaszi szünet 

április 8. szerda Szünet utáni első tanítási nap 

 

Ebédbefizetés márciusra: hétfőn és szerdán 8.00-15.50, kedden  9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

Március            
16.-17.-18. 

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 

17 nap 

    9434 4717 

általános iskolás 7427 3714 8658 4329   

gimnazista 7472 3886     

 
• Március 13-án ünneplőben és kokárdával jövünk. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik.  

• A Junior étkeztetési vállalat 2015. április elsejétől megemelte az étkeztetés árát. Az árak átlagosan 2,8 %-kal változtak. 

• Hagyományos Benedek napi egész iskolát megmozgató akadályversenyünk ebben a tanévben is a Budai hegyekben lesz, végcél 

a makkosmáriai rét. A program egész napos. Gyülekező a Városmajori templom mögött lesz, reggel 7.45-8.00 között.  A 

hazaérkezés becsült időpontjáról és a hoznivalókról az osztályfőnökök adnak tájékoztatást. Eső esetén is elmegyünk, csak akkor 

rövidebb lesz a program. 

• Március 10-én lesz Pécsi Rita következő előadása. Témája: Tömegember vagy önálló egyéniség? A döntésképesség fejlesztése 

A  gyermeknevelés legnagyobb kihívása a tömegtársadalomban: engedelmesség és/vagy döntésképesség? / Legyen a ti 

beszédetek: igen-igen, nem-nem – avagy nevelhető-e a döntésképesség? / Alapok, amelyek már gyermekkorban lerakhatók; / A 

janicsár-jellem kialakulásának veszélye 

• Március 21-én szombaton este 18.00-kor tartjuk a Határtalanul program keretében nálunk tartózkodó erdélyi diákok búcsúestjét, 

melyre nem csak a fogadó családokat várjuk, hanem minden érdeklődő szülőt és diákot. Program: a csíkszeredai és saját diákok 

előadásai és közös táncház. 

• Március 16-án, hétfőn, 17.00 kezdettel tájékoztatót tartunk szülőknek az iskolában folyó tehetséggondozó koncepcióról és 

konkrét tevékenységekről. Az előadók: Füzesné Illés Zsuzsanna iskolapszichológus és Arendtné Salacz Nadine tanulmányi 

igazgatóhelyettes. Az eseményre külön meghívót küldtünk a 4.-5. évfolyamos szülőknek, de szeretettel várunk minden érdeklődőt 

a különböző évfolyamokról. 

● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani, mert az állami normatíva épphogy csak az üzemeltetésre elég. Kérjük, támogassák intézményünket 

1%-kuk felajánlásával. A szülői értekezleten kiosztott kis kártyákon és honlapunkon minden adatot megtalálnak. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              


