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9. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

Május van. Itt a tavasz. A téli alvásból újraéled a természet, és a mi dermedt, a tél sötétségében elfáradt testünk is új erőre kap, 

olyan gyönyörű az élettől duzzadó természet. Aki engedi magára hatni a zöldellő fákat, az avar alól kibújó növények, virágok 

látványát, annak a lelke is felemelkedik. Nem lehet nem látni a természetben Isten  nagyságát és szépségét. Május Mária hónapja 

az Egyházban. Máriának ugyanez a szerepe lelki életünkben. Erőt ad, segíti lelki megújulásunkat. Megmutatja nekünk Jézust, 

elvezet bennünket Jézushoz. Mellettünk áll, segít, támogat a Jézus felé vezető utunkon.  

1531. decemberében a Szűzanya egy egyszerű mexikói indiánnak jelent meg. Ugyanezt üzeni nekünk ma is. Merjük elhinni és 

kérni segítségét. 

„Semmitől se ijedj meg, semmi miatt ne aggódj, semmi se szomorítsa el arcodat és szívedet! Ne félj se gondtól, se 

fájdalomtól. Hát nem vagyok itt én, a te Anyád? Nem tartalak-e karjaim oltalmában? Nem állsz talán az 

árnyékomban, a védelmem alatt?” 
 

Május 

4-5-6. 
hétfő-szerda A felső tagozaton és a gimnáziumban délutáni 

tanítás. 

7.  csütörtök 12.B angol érettségi 

7.-9. 
csütörtök-

szombat 

Tanulmányi kirándulások az osztályfőnök által 

hirdetett rend szerint 

7.-13. csütörtök-szerda 
a 10.A és 10.B utazása Erdélybe a Határtalanul 

program keretében 

11.-12.-13. hétfő szerda ebédbefizetés 

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

16. szombat 18.00 Bérmálás a Szent Lipót Plébánián 

20. szerda 8.00-15.50 Pót ebédbefizetés 

25. Pünkösdhétfő Tanítási szünet 

26-29. kedd-péntek A 9.KNy év végi szintvizsgái a héten 

27. szerda 8.00-12.00 
Országos kompetenciamérés a 6.-8.-10. 

évfolyamokon 

31. vasárnap 14.30 Elsőáldozás a Szent Lipót Plébánián 

 

 

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

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

Május          
11.-12.-13. 

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     11100 5500 

ált. isk. alsó 11 4806 2203 5602 2801   

ált. isk. felső 10 4369 2184 5093 2546   

gimnazista 10 4572 2286     

 
● Az alsó tagozatosok életében május első hetében semmi változás nincs, normál órarend szerint tanítunk délelőtt, délután. 

Az 5.-12. évfolyamok számára az érettségi első három napján iskolánkban délután van  tanítás. Öt órát tartunk meg órarend 

szerint. A tanítás 12.00-kor kezdődik, érkezés 11.50-re. 40 perces órákkal és 10 perces szünetekkel dolgozunk, az 5. óra 16.00-kor 

ér véget. Azoknak a felső tagozatos diákoknak, akik nem egyedül közlekednek, 8.00-tól a tanítás kezdetéig tanulószobás ügyeletet 

biztosítunk.  

● Május 12-én lesz Pécsi Rita következő előadása. Témája: Királyi Én születik – nagykamaszok és ifjak. 

Elengedni – de éppen most?! / (M)ilyen a kamaszunk? / Nevelői feladatunk: “nyitott tenyérrel szeretni ” – Hogyan? / Mennyire és 

miben támogassuk? / Hogyan válnak az értékek belsővé? / Tipikus veszélyek – amikor megreked a fejlődés; / Meddig tart a 

serdülés? 

● Az Országos Kompetenciamérésben részt vevő évfolyamok a mérés napján nem tanítási órákon vesznek részt, hanem a mérés 

feladatlapjait töltik ki. A mérés 4 tanítási órát vesz igénybe, utána a diákok hazamehetnek. A tanulószoba ezen a napon 12.20-tól 

működik. A mérés után a diákok hazavisznek egy szociális felmérést, amit másnapra kell visszahozniuk. A felmérésben megadott 

háttér információk a családi háttér felmérését szolgálják, fontosak az iskola megítélésében, ezért kérjük, mindenképpen töltsék ki 

és küldjék vissza a füzetet. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 



 

                                                                                                              az iskola vezetése              


