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10. levél -2016-17. tanév 

 

Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás 

Kész a világ, 

Feszült ünnepi várás 

Tereng felette. 

Halotti csend. Csak néha néha 

Sóhajt az Isten Lelke. 

Kimérve minden pálya 

Megtöltve minden lélek-lámpa, 

Ahol csak úr a lét... 

De jaj, sötét van, 

Mélységes, iszonyú sötét! 

A zordon tömeg-árnyék 

Némán zokogva kering útjain, 

S csak egyet tud és egyet érez... 

Most váratlanul vágyón megvonaglik 

És felzúg Istenéhez: 

Betelt az idő! 

Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 

Mert epedünk! 

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 

Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet 

Legyen világosság!... 

És ismétlik mindig erősebben 

A felviharzott étheren keresztül 

És felharsan az egek harsonája 

S a végtelennek zsolozsmája zendül 

Zsibongva, zsongva... 

És nagy szavát az Úr - kimondja! 

Kedves Szülők! 

 

 

Az utolsó hetek állnak előttünk a nyári szünet megkezdéséig. Alább olvashatják az utolsó tanítási hetek és a tanévzárás 

tudnivalóit.  

 

Június 

máj. 29-jún. 2.  

hétfő-péntek 9.B osztály angol nyelvi vizsgái külön beosztás 

szerint 

osztályozóvizsgák a magántanulók számára  

1. csütörtök  8.00-12.20 Első csütörtöki szentségimádás 

2. 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 

a Nemzeti 

Összetartozás Napja 

10.15-11.00: megemlékezés a díszteremben a 7-11. 

évfolyam számára 

Megjelenés ünneplőben. 

5. hétfő  Pünkösd Munkaszüneti nap 

6. kedd 
Nemzeti 

Összetartozás Napja  

A 3-4. órában interaktív foglakozás az 1-6. 

évfolyam számára. Nem kell ünneplőben jönni.  

9. péntek  
Természettudományos 

nap 13.00-14.30 

Diákok és meghívott vendégek előadásai 

12-13. hétfő-kedd 9.00-16.00 Egyenruha méretvétel előzetes beosztás szerint 

14. szerda 13.20-14.05 
A 8. évfolyam búcsúztatása a 6. órában. 

résztvevők:5-8. évfolyam, felelős: 7. évfolyam 

15. csütörtök 

 

8.30-kb. 14.00 

 

8.00 11.00 

Utolsó tanítási nap 

Sportnap:5-11. évfolyamig a Kamaraerdei Ifjúsági 

Parkban. 

Sportnap: az alsósoknak az iskolában 

19. hétfő  
15.00 Te Deum és bizonyítványosztás a 7-12. évfolyamon 

17.00 Te Deum és bizonyítványosztás az 1-6. évfolyamon 

22-23. 

csütörtök-péntek 

8.00-12.00 

13.00-17.00 

Tanulók beiratkozása a gimnáziumi osztályokba 

Helyszín: tornaterem 



20. kedd 
 Testnevelés érettségi gyakorlati vizsgarész 12. a, 

12.b  

21-23. szerda-péntek Szóbeli érettségik – 12. a külön beosztás szerint  

26-27. hétfő-kedd Szóbeli érettségik – 12. b külön beosztás szerint 

 

● Június 2-án. pénteken a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából meghívott vendégünk dr. Szerencsés Károly történész tart 

előadást a díszteremben a 3. órában. Az előadáson a 7-11. évfolyam vesz részt. MEGJELENÉS ÜNNEPLŐ ÖLTÖZETBEN! 

● Június 6-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az 1-6. évfolyamok számára Szente János tanár úr tart interaktív 

foglakozást.  

● Az órarend szerint tanítással töltött utolsó nap június 14. A felső tagozaton a diákok a 6. órában a 8. évfolyamot búcsúztatják. 

● A sportnap (június 15.) után csak ügyelet lesz. Azok a felsősök, akik visszajönnek a tanulószobára, de nem fizettek be ebédet, 

hozzanak magukkal élelmet egész napra. Ekik a fesősök köAz alsósoknak 11-12-ig ebéd utána haza mennek.  

● A Te Deum és a tanévzáró ünnepély 2017. június 19-én (hétfőn) lesz a Díszteremben, mely alkalomra szeretettel hívunk 

minden szülőt. Megjelenés ünneplő öltözetben. 

- 7-12. osztályok számára: 15.00 órától, 

- az 1-6. osztályok számára: 17.00 órától.  

A Te Deum és a tanévzáró ünnepség után következik a bizonyítványok kiosztása.  
● Szóbeli érettségi vizsgák: 

A szóbeli érettségi vizsgák előtt, június 20-án lesz a testnevelés érettségi gyakorlati vizsgarésze mindkét vizsgabizottság számára. 

Az elnökök határozzák meg, hogy aznap mindenki számára kötelező lesz-e a megjelenés függetlenül attól, hogy érettségizik 

testnevelésből vagy sem. Erről mindenkit értestünk az osztályfőnökökön keresztül.  

- 12. a vizsgabizottsága: június 21-23.  

- 12. b vizsgabizottsága: június 26-27.  

A szóbeli érettségi vizsgák beosztását az elnökök hagyják jóvá és a tájékoztató értekezleten hirdetik ki.  

● Az alsó tagozatos diákok számára június 20-23.(kedd-szerda-csütörtök-péntek) között napközis tábort szervezünk. A 

részletekről külön levelet küldünk. 

● Azok a diákok, akik ingyenes tankönyvből tanultak a tanévben, folyamatosan június 6. és 14. között kell, hogy visszahozzák a 

tankönyveket. Akinek könyvtári tartozása marad a Te Deumig, az nem kaphatja meg a bizonyítványát.  

● Az érettségiző diákoknak az ingyen tankönyveiket, a nem tankönyv, de az iskola könyvtárából kölcsönzött könyveket 

folyamatosan június 23-i határidővel kell leadniuk a könyvtárban.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              


