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2017. február 1.

Pilinszky János: Balázsolásra
(részlet)
„Február 3-án, pénteki napon van Szent Balázs ünnepe. Sokaknak már csak gyermekkori emlékük van róla, mert ugyan – mondja
a kételkedés – megvédhet-e valakit a toroknyavalyától a kétkarú gyertya fényében osztott áldás? S kik így gondolkodnak anélkül,
hogy érzéseiket közelebbről megfogalmaznák, leginkább a babonák vagy legjobb esetben a „ránk ragadt szokások” közé sorolják.
De vajon babonás-e a hívő, vagy csak egyszerű szokásnak tesz eleget, aki ezen a napon az oltár elé járul, s a hajdani szent püspök
mennyei közbenjárásáért könyörög az arcába világító gyertyafényben?
[…]
Aki hívő a Balázs-gyertyák fényébe térdepel, még ha arra kérné is Szent Balázs közbenjárását, szíve legmélyén, legvégül mégse a
„közvetlen csodára” számít. Annál szinte többet és mélyebbet remél: a szent közbenjárását Istennél. Legvégül tehát Istenre bízza
kérését magát is. Igen, aki a Balázs-áldást magára veszi, Isten végső irgalmába vetett bizalmának adja tanújelét. Nem szokás és
nem is babona, hanem Isten irgalmába vetett végső, s nagyon is felnőtt bizalmunk megvallására szép alkalom hát a szent ünnepén
az oltárrács elé térdelnünk.”
Kedves Szülők!
Előttünk álló programjaink februárban:
február
8.00-12.20
2. csütörtök
febr. 2-12.
3. péntek
2-3. csütörtökpéntek
6-8. hétfő-szerda
6. hétfő
7. kedd
8. szerda
9-10. csütörtökpéntek

14. kedd

Első pénteki
iskolamise

Szentségimádás
Regisztráció nyílt órákra az alsó tagozaton febr. 212. között
7-12. évf.: 8.15 díszterem
1-6.évf.: 9.30 díszterem
Szülői értekezletek

8.15-14.05
9.00-16.50
8.00-15.50

8.15-9.00
9.15-10.00
10.15-11.00
8.00-15.50
18.00-20.00

Szülői értekezletek
DT-nap a gimnazisták számára
Ebédbefizetés
Ebédbefizetés
Síszünet/tanítás nélküli munkanap
nyílt órák az alsó tagozaton
nyílt órák az alsó tagozaton
tájékoztató az első évfolyamról
Pót-ebédbefizetés
Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása
Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára
Jelentkezési határidő a felsőfokú képzésekre
Jelentkezési határidő a 7. és 9. évfolyam képzéseire

15. szerda

11. b CC vagy hittan angolul szóbeli vizsgái
17.30

17. péntek
20-24. hétfőpéntek
24. péntek

febr.27-márc.3.

10.15

Igazgatói tájékoztató az első évfolyamra
jelentkezők számára
Alsós farsang - napközben
9. kny angol nyelvi vizsgái
A kommunizmus áldozatainak emléknapja-előadás
7-12. évfolyamok számára
Felsős farsang délután
Felvételi szóbeli meghallgatás a gimnáziumi
képzésekre az iskolában

Ebédbefizetés márciusra: kedden és szerdán (febr.7-8.). Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.
Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Március
Óvodás
Általános iskolás
Gimnazista

napok
száma

teljes áru
csak ebéd

nagycsaládos teljes áru ebéd nagycsaládos
csak ebéd
és uzsonna ebéd és uzsonna

22
9 614
10 054

4 807
5 027

11 198

egész napos
étkezés
teljes áron

egész napos
étkezés
nagycsaládos

12 210

6 105

5 599

● Az első évfolyamra történő beiskolázással kapcsolatos információk az iskola honlapján megtalálhatók. Jelentkezési határidő:
2017. március 1.
● A zeneiskola kérésére közöljük, hogy február 6-án hétfőn félévzáró értekezlet miatt nem lesz tanítás a zeneiskolában.
● A 6, 4, 1+4 évfolyamos képzésre jelentkezők szóbeli meghallgatására február 27. és március 3. között kerül sor. A beosztásról
értesítést küldünk.
● Pécsi Rita februári előadásának témája: „FONTOS VAGY NEKEM” avagy Mi az a Kötődéspedagógia? Az egészséges élet
feltétele: a meggyökerezés/Dolgok, eszmék és emberek tömegében -- hogyan lehetséges egyáltalán a kapcsolódás?/Hogyan
jönnek létre maradandó kötődések? Mi a szerepük a nevelésben?/A kötődés nem gátja-e a szabadságnak, nem a függőség
melegágya?/ Miért szomjazzuk a kötődést?/Mi az a társas intelligencia?/Miért nem segít mindenki azonnal? Az empátia segítő és
gátló tényező?/ Miért vagyunk online bátrabbak, mint szemtől szemben?
●
Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:
az iskola vezetése

