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2. levél 2017/2018. tanév 

Kedves Szülők! 

Szent II. János Pál pápa napjára készülve álljon itt egy rövid idézet, amelyet a „Regnum Christi iskoláinak alapelvei” című 

dokumentum előszava is tartalmaz: 

„És hogy az iskola méltón be tudja tölteni saját nevelői feladatát, a világi Krisztus-hívőknek felelősséget kell érezniük..., hogy 

életük példájával, szakmai jártasságukkal és lelkiismeretességükkel, tanításuk keresztény ihletésével az evangélium igazi tanúi 

legyenek, mindig gondosan ügyelve, amint ez nyilvánvaló, a különböző tudományágak és szakágak autonómiájára.” 

          (II. János Pál pápa: Christifideles Laici, 62) 

Előttünk álló programjaink: 

Október 

3. kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

4. szerda  8.00-15.50 Ebédbefizetés 

5. csütörtök 

8.15-13.00 Állatok világnapja: előadások, foglalkozások az 1-

8. évfolyamok számára. 

8.00-16.00 Lelki nap a 7. évfolyam számára 

8.15-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

17.00 SZMK gyűlés a családi nappal kapcsolatban 

6. 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 

9.15-től Megemlékezés az aradi vértanúkról filmvetítés 

keretében a saját osztályokban 

11. szerda 8.00-15.50 Pót ebédbefizetés 

12. csütörtök 8.00-16.00 Lelki nap a 9. kny és 9. a osztályok számár 

13. péntek  Tanítás nélküli munkanap, nincs tanítás 

20. péntek   
Október 23-i megemlékezés. Ünnepi egyenruhában 

jövünk. 

23. hétfő   Nemzeti Ünnep, munkaszüneti nap 

23-27.   12. b osztály kirándulása Barcelonába 

24. kedd  

8.15 

 

11:15 

 

Szent II. János Pál nap  

1-6. évfolyam számára reggeli szentmise, helyszín: 

díszterem 

7-12. évfolyam számára 11.15-től szentmise, az 

első három óra megtartva 

Helyszín: díszterem 

Délután előadások, kerekasztal-beszélgetések 

25. szerda 8.15-13.00 
Pályaorientációs nap a 7-8. és a 9-12. évfolyam 

számára külön program szerint 

október27-

november 10. 
 

Regisztráció a szülői fogadóórákra a honlapon 

október 30-nov.3.  Őszi szünet 

november 6. hétfő  Őszi szünet utáni első tanítási nap 

 

Ebédbefizetés novemberre:  Ebédbefizetés novemberre: október 3. kedd 9:00-16:50, október 4. szerda 8:00-15:50 

pót-nap: október 11. 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 

    

11 100  5 550  

Általános iskola 

alsó tagozat 8 740  4 370  10 180  5 090  

  Általános iskola 

5-8. osztály 8 740  4 370  10 180  5 090  

 

Gimnázium 9 140  4 570  

   

 

 

 

 



● Aki még nem tette meg, a kedvezményes étkezésre való jogosultság-igazolást október 12-ig adhatja le a pénztárban a honlapról 

letölthető nyilatkozat kitöltésével. 

● Október 13-án, pénteken, az iskolaközpontban nincs tanítás. Ezen a napon az egész nevelőtestület tanlelkületi kiránduláson vesz 

részt. 

● 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 20-án, pénteken lesz.  

● Az október 24-i Szent II. János Pál napon vendégünk lesz a Vatikán követe Alberto Bottari de Castello pápai nuncius.  

● A november 15-i szülői fogadóórákra október 27-november 10. között lehet regisztrálni az iskola honlapján elérhető felületen.  

● Iskolánk egész éves programjára az iskola honlapján a tanév rendje pont alatt elérhető.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 


