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8. levél -2016-17. tanév 

 

Kedves Szülők! 

Nagyhétre és Húsvétra hangolónak fogadják szeretettel a következő verset: 

 

Kőszeghy Miklós: Húsvét felé 

Vége lesz hamarost a böjtnek, 

s lesz majd feltámadás, 

de előtte teljesen meg kell halni, 

csak úgy érvényesül a varázs. 

Sokan csak feltámadni akarnak, 

s nem értik, miért nem sikerül, 

megújulásban reménykedőn 

a szívük mélye megfeketül. 

Csak a juss, ami nekik drága, 

de elvetett szemét a szenvedés, 

pedig elhalt mag nélkül 

nincs szárba szökkenő vetés. 

Csak élni, ragyogni akarnak, 

legyőzni múltat, holnapot, 

kínt látni, vezekelni nem tud, 

aki mindennel jóllakott. 

Böjt nélkül nincsen húsvét, 

elmarad, minden a régi marad, 

ki a passiót megspórolja: 

örök kárhozatban ragad 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

Április 

márc. 30-április 4.  
csütörtök-kedd 12.00 

óráig  

regisztráció a szülői fogadóórára a honlapon 

3. hétfő 

 Szent II. János Pál Akadályverseny 

Gyülekezés: 7.50-8.00 óráig a városmajori 

templom mögötti parkban.  

4. kedd  

9.00-16.50 Ebédbefizetés 

13.00-16.00 Írásbeli osztályozóvizsga az előrehozott 

érettségi vizsgát tevők számára 

17.00 Igazgatói tájékoztató SZMK tagok számára 

5. szerda 

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

délelőtt 11.b CAE (C1) nyelvi vizsga – szóbeli  

17.00-19.00 Szülői fogadóóra 

6. csütörtök 

8.00-12.20 Szentségimádás 

délelőtt 11. b CAE (C1) nyelvi vizsga – írásbeli  

14.15-től Szóbeli osztályozóvizsga az előrehozott 

érettségi vizsgát tevők számára 

7. péntek 

 

Első pénteki 

iskolamise 

1-6.évf.: 8.15-kor az iskolában, 

érkezés 8.05-re. 

7-13.évf.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, 

érkezés 7.45-re. 
8. szombat 16.00 Keresztút - Oktogon 

11. kedd  
8.00-15.50 

A magyar költészet napja  

Pót-ebédbefizetés 

18.00-20.00 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

12. szerda 

 

 

9.15  

10.15 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Húsvéti szentmise 

7-12. évfolyam   

1-6. évfolyam 

13. szerda-19. 

szerda 
 

Tavaszi szünet 

20. csütörtök 
 Első tanítási nap a tavaszi szünet után 

17.00 A Ponty de la Koor koncertje 

21. péntek 8.15 Holokauszt emléknap, 7-12. évfolyam számára 



15.15 

 

János Pál Verseny – filmek bemutatása a 

díszteremben. 

II. János Pál Verseny: eredményhirdetés 

25. kedd 
 Nyári táborok, erdei iskola támogatásigénylés 

leadási határideje   

28. péntek 17.00 Tehetség –gála a díszteremben 

 

Májusi előzetes 

4. csütörtök  végzős osztályok utolsó tanítási napja 

5. péntek  13.00-tól Ballagás 

6. szombat 

10.30 

 

10.00  

Mindszenty emlékmise az esztergomi bazilikában 

Résztvevő osztályok: 2. a, 2. b, 6. a, 6. b, 9. a,  9. 

kny 

Találkozás a bazilika előtt. 

8-10.. hétfő-szerda 

Az 5-11. évfolyamokon az érettségi írásbelik miatt 

délutáni tanítás lesz! Az alsó tagozaton normál 

tanítási rend van. 

 

Ebédbefizetés májusra: kedden és szerdán (április 4-5.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00  

 

Elkészültek az egyéni fényképek a felsős és gimnáziumi korosztálynak (7-12. osztály). Megrendelésre a pénztárban van lehetőség 

április 10-ig. Az árak és méretek a hazavitt fényképen találhatók. A rendelés leadásakor ki is kell fizetni a fényképeket. 

 

Május 
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 

Óvodás 

22 

    12 210  6 105  

Általános 
iskolás 9 614  4 807  11 198  5 599    

Gimnazista 10 054  5 027      
 

Május 
napok 
száma 

teljes áru 
csak ebéd 

nagycsaládos 
csak ebéd 

teljes áru ebéd 
és uzsonna 

nagycsaládo
s ebéd és 
uzsonna 

egész 
napos 

étkezés 
teljes áron 

egész napos 
étkezés 

nagycsaládo
s 

Általános 
iskolás 5-8. 
osztály 

19 
8 303  4 152  9 671  4 836  

Délutáni tanítás május 8-
10. felsősöknek és 
gimnazistáknak. 
Amennyiben nem kérik a 
délelőtti tanulószobát, 
csak 19 napot fizetnek és 
otthon étkeznek. Gimnazista 8 683  4 342  

   

● A János Pál Akadályverseny tudnivalóiról az iskola honlapján olvashatnak: 

http://www.janospal.hu/esemeny/akadalyverseny   
● A fogadóóra rendje: a fogadóórára előre kell jelentkezni. A jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az 

elektronikus jelentkezésre március 30-április 4-ig (csütörtök-kedd), 12.00-ig van lehetőség.  

A fogadóóra célja, hogy a szülők több tanártól is képet kaphassanak gyermekük előrehaladásáról.  

A fogadó óra nem a nehézségek és problémák megbeszélésének a helye, mert arra nincsen idő. A gördülékenység és a felesleges 

sorban állás elkerülése végett az egy tanárral folytatott beszélgetés 10 percben van korlátozva. Amennyiben egy tanárral 

gyermekükről mélyebb, problémamegoldó beszélgetést szeretnének folytatni, ahhoz külön egyeztessenek időpontot. Minden 

tanárunk elérhetősége megtalálható honlapunkon. 

● Április 11-én lesz Pécsi Rita következő előadása. Témája: Tanulható-e a szeretés, a kapcsolódás? • Hogyan tudjuk fenntartani 

kapcsolatainkat? • A szeretet -- munka, művészet, avagy csak "megtörténik" velünk? • Az egészséges kötődésalapjait tanulni kell 

– és lehet. • Vigyázat! Olyan, "mintha"... -- A kötődések "álformái" • A BARÁTSÁG – az egészséges kötődés megkerülhetetlen 

iskolája • A barátság szabadidős ráadás, vagy a szeretés iskolája? Kötődés 

● A 2016. évi Országos Kompetenciamérés eredményei elérhetők a következő linken: https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx 
Akik tavaly jártak 6.-8. vagy 10. évfolyamra, az ő eredményeik - a kiadott azonosító ismeretében - megnézhetők ezen a felületen. 

Ha nincs meg az azonosító, de szeretnék látni gyermekük eredményét, Horváth Mária adminisztrációs vezetőnél érdeklődhetnek.  

http://www.janospal.hu/esemeny/akadalyverseny
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx


● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani, mert az állami normatíva épphogy csak az üzemeltetésre elég. Kérjük, támogassák intézményünket 

1%-kuk felajánlásával. A honlapunkon minden adatot megtalálnak. 

● A tehetség-gáláról külön értesítést küldünk.  

Májusi előzetes: 

● Az alsó tagozatosok életében az érettségi hetében nem lesz változás. 

Az 5-11. évfolyamok számára az érettségi első három napján iskolánkban délutáni tanítás lesz. 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. Kérjük, ha ezt igénybe szeretnék venni, az osztályfőnöknek jelezzék.  

Ezekben a napokban csak azoknak lesz lehetőségük az iskolában ebédelni, akik alsósok vagy az ügyeleten tartózkodnak. 

Akik kérnek ebédet, azok 11.30-12.00 között ebédelhetnek.  

Akik nem kérnek ebédet, azoknak a kevesebb napot és összeget tartalmazó táblázat szerint kell befizetni/átutalni az érkezés árát. 

●A Keresztútra és a Mindszenty emlékmisére szeretettel várjuk a családokat.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                              az iskola vezetése              


