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2. levél 2018/2019. tanév 

Kedves Szülők! 

Szent II. János Pál napja alkalmából szeretettel ajánljuk a tőle származó idézetet: 

„Emlékezz, hogy sosem vagy egyedül, Krisztus veled van az utadon, életed minden napján! Ő hívott és választott ki Isten 

gyermekeinek szabadságára. Fordulj hozzá imádságban és szeretetben. Kérd tőle, hogy adja meg neked a bátorságot és erősséget 

ahhoz, hogy mindig ebben a szabadságban élhess. Járj ővele, aki „az Út, az Igazság és az Élet!” 

Előttünk álló programjaink: 

Október 

2. kedd 18.00-20.00 Szentségimádás iskolája az iskolánkban 

3. szerda  Tanítás nélküli munkanap, nincs tanítás. 

4. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában, 8. b osztály.  

5. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

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

7-12.évf.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 

7.45-re. 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

8-13. 
hétfő-szombat Határtalanul! program erdélyi diákok itt 

tartózkodása. 

9. kedd 
8.00-16.00 Lelki nap – 7. évfolyam számára.  

9.00-16.50 Ebédbefizetés 

10. szerda  8.00-15.50 Ebédbefizetés 

11. csütörtök 15.00 Balczó András előadása a díszteremben 

13. szombat  Tanítás nélküli munkanap, nincs tanítás. 

17. szerda 8.00-15.50 Pót ebédbefizetés 

18. csütörtök 

8.00-16.00 

 

Lelki nap – 9.kny, 9.a osztályok számára.  

 

9.00-9.15 

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” –

kezdeményezéshez csatlakozva az 1-12. évfolyam 

közösösen imádkozik.  

 

19. péntek  

 

 

10.15 

 

Október 23-i megemlékezés. Ünnepi 

egyenruhában jövünk. 

1-6. évfolyam számára a díszteremben. 

11.15 7-12. évfolyam számára a díszteremben. 

 Fényképezés: 1-12. évf.  

22. hétfő  Pihenőnap, nincs tanítás. 

23. hétfő   Nemzeti Ünnep, munkaszüneti nap. 

25. csütörtök 
 

 

 

Szent II. János Pál nap  

. 

26. péntek 8.15-13.00 

 

Ősz szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 

okt. 26-nov.13.  Regisztráció a szülői fogadóórákra a honlapon. 

október 29-nov.2.  Őszi szünet 

november 5. hétfő  Őszi szünet utáni első tanítási nap. 

 

Ebédbefizetés novemberre:  Ebédbefizetés novemberre: október 9. kedd 9:00-16:50, október 10. szerda 8:00-15:50 

pót-nap: október 17. szerda 8:00-15:50-ig 

November 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru ebéd 

és uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos étkezés 

nagycsaládos 

Óvoda 

20 
    

13 800  6 900  

Általános 

iskola  11 200  5 600  12 000  6 000  

  Gimnázium 11 200  5 600  

    

 

 



 

 

● Október 2-án, kedden 18.00 órakor lesz a „Szentségimádás iskolája az iskolánkban” első találkozója, melyre mindenkit 

szertettel várunk. „Mi a szentségimádás iskolája? Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: 

„Mester, taníts minket imádkozni!” Te is biztosan szívesen beszélgetnél Istennel, szívesen lennél vele kapcsolatban, de a 

kommunikáció nem is olyan könnyű. Az istenkapcsolat fejlődésében ad segítséget a szentségimádás iskolája. 12 alkalom, 12 

megközelítése az imádságnak. Ha Te is szeretnéd megtanulni ezt a fajta kommunikációt, ha vágysz arra, hogy meghalld Isten 

szavát, ha mélyebb kapcsolatot szeretnél kialakítani Jézussal, az Isten Fiával, akkor a szentségimádás iskoláját Neked találták ki.” 

● Október 3-án, szerdán az iskolaközpontban nincs tanítás. Ezen a napon az egész nevelőtestület kihelyezett értekezleten vesz 

részt. 

● Október 11-én, 15.00 órától Balczó András többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó tart előadást a hit és sport kapcsolatáról, 

melyre elsősorban a 7-12. évfolyam diákjait várjuk.   

● Október 13-án, szombaton (áthelyezett munkanap), az iskolaközpontban nincs tanítás. Ezen a napon a nevelőtestület 

továbbképzésen vesz részt.  

● Október 18-án az „Egymillió gyermek közösen imádkozza a rózsafüzért” eseményhez kapcsolódva az iskola diákjai, 

pedagógusai közösen imádkoznak a békéért és az egységért. A kezdeményezés kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó 

gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.  

● Az október 23-i megemlékezésre az iskolai ünnepi egyenruhában jövünk. Az ünnepi egyenruha lányoknak: fehér blúz, fekete 

szoknya, az iskola emblémájával ellátott sál, fekete cipő. Az ünnepi egyenruha fiúknak: fehér ing, fekete nadrág, az iskola 

emblémájával ellátott nyakkendő, fekete félcipő (nem sportcipő). Az ünnepi egyenruha viselése minden diák számára 

kötelező! 
A megemlékezés október 19-én, pénteken lesz.  

● Az október 25-i Szent II. János Pál nap szervezése folyamatban. A részletes programot később ismertetjük.  

● A november 14-i szülői fogadóórákra október 26-november 13. között lehet regisztrálni az iskola honlapján elérhető felületen.  

● A szakköri foglalkozások október 1-től kezdődnek.  

● Szente János néptánctanár hétfőnként 18.30-20.30 tartja foglalkozásait. Szeretettel várja szülők, diákok, kollégák jelentkezését.   

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együtt30működés reményében: 

 

az iskola vezetése 


