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Dsida Jenő – Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!  

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.  

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  

Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  

– itt e földön senki sem szerethet jobban! –  

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  

Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,  

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.  

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,  

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!  

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,  

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,  

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az édesanyákat! 

Előttünk álló programjaink: 

Május 

1. hétfő  Munkaszüneti nap 

3. csütörtök 
8.00-12.20 Szentségimádás 

Végzős osztályok utolsó tanítási napja. 

4. péntek 

8.15-től 

 

Első pénteki iskolamise a díszteremben a 3., 4., 5., 

7., 8. évfolyamok részére, majd 12.00. óráig tanítás.  

14.00-16.00 Ballagási ünnepség. 

5. szombat 

10.30  

busz indulása 8.20 

az iskolától 

Mindszenty emlékmise az esztergomi Bazilikában a 

2., 6. évfolyamok és a 9. kny , 9. a osztályok 

részvételével. 

7-9. hétfő-szerda 

 A felső tagozaton és a gimnáziumban délutáni 

tanítás, délelőtt érettségi vizsgák és házi vizsgák 

külön beosztás szerint.  

7. hétfő  
13.00-16.10 Órarend szerinti első négy óra megtartva. 

A 7. b osztály számára Ciklus show. 

8-9. kedd-szerda 12.00-16.00 Órarend szerinti első öt óra megtartva. 

8. kedd  9.00-16.50 Ebédbefizetés 

9. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

9. szerda 12.00-16.00 A 6. évfolyam számára Ciklus show. 

11. péntek 8.15-12.00 A 7. a osztály számára Ciklus show. 

13. vasárnap 15.00 Elsőáldozás a Szent Lipót Plébánián. 

14-18. hétfő-péntek  9. kny angol nyelvi vizsgái (B1) 

16. szerda 

8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

8.00-10.00 

10.00-12.00 

Idegen nyelvi mérés a 6. évfolyamon. 

Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon. 

21. hétfő   Pünkösd - munkaszüneti nap 

22-25. kedd-péntek  
9. b angol nyelvi vizsga  

9. kny szaknyelvi vizsga 

23. szerda 

8.00-12.00 Országos kompetenciamérés a 6., 8., 10. 

évfolyamokon.  

17.00 Leendő elsősök első szülői értekezlete. 

25. péntek 8.45-9.15 Az iskolaközpont közös imája: Mária ima 



május 28-június 1.  
Osztályozóvizsgák magántanulók számára külön 

beosztás szerint.  

29-30. kedd-szerda  11. b történelem angolul vizsga 
 

 

Ebédbefizetés júniusra: kedden és szerdán (május 8-9.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00  

Június 

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 21 

    

11 655  5 828  

Általános iskola alsó 

tagozat 
11 

4 807  2 404  5 599  2 800  

  Általános iskola 5-6, 

7b, 8b osztály 
11 

4 807  2 404  5 599  2 800  

 

Gimnázium 7a, 8a 10 4 370  2 185  5 090  2 545  

Gimnázium 9a, 9kny, 

9b, 10a, 10b, 11a, 

11b 

10 

5 027  2 514  

   

● A ballagás napján, május 4-én, pénteken az első négy óra lesz megtartva. Ebédelés az alsósok számára 12.20-ig, a felsősök 

számára 12.20-12.40 között, a gimnazisták számára 13.00-13.20 között.  Kérjük a szülőket, hogy ezen a napon a gyermekeket 

lehetőség szerint 12.00 óra után vigyék el. A napköziben és a tanulószobán csak ügyelet lesz a sportpályán.  

● A gimnazisták ünneplő öltözetben jönnek a ballagás napján és részt vesznek az ünnepségen 16.00 óráig.  

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

● Az 5-11. évfolyamok számára az érettségi első három napján iskolánkban délutáni tanítás lesz.  

Hétfőn négy órát tartunk meg órarend szerint. A tanítás hétfőn 13.00-kor kezdődik, érkezés 12.50-re. 40 perces órákkal és 10 

perces szünetekkel dolgozunk. Az 4. óra, hétfőn 16.10-kor ér véget.  

Kedden és szerdán a tanítás 12.00 órakor kezdődik és 16.00 óráig tart. Az órarend szerinti első öt órát tartjuk meg. 40 perces 

órákkal és 10 perces szünetekkel dolgozunk. Érkezés 11.50-re.  

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.  

● Az Országos Kompetenciamérésben részt vevő évfolyamok (6., 8. és 10. évfolyam) a mérés napján, május 23-án nem tanítási 

órákon vesznek részt, hanem a mérés feladatlapjait töltik ki. A mérés 4 tanítási órát vesz igénybe, utána a diákok hazamehetnek. A 

tanulószoba ezen a napon 12.20-tól működik. A mérés után a diákok hazavisznek egy kérdőíves felmérést, amit másnapra kell 

visszahozniuk. A felmérésben megadott háttér-információk a családi háttér felmérését szolgálják, fontosak az iskola 

megítélésében, ezért kérjük, mindenképpen töltsék ki és küldjék vissza a füzetet. 

● Az alsó tagozatosok kérik, hogy a jövő évi erdei iskola díját (27.000 Ft.) két részletben legyenek szívesek befizetni: Első részlet: 

10.000 Ft június 8-ig, második részlet: 17.000 Ft augusztus 31-ig. Befizetni átutalással illetve készpénzzel a pénztárban lehet. Az 

átutalásnál kérjük feltüntetni a gyermek nevét és osztályát. Alapítványi támogatást június 8-ig lehet kérni.  

Júniusi előzetes: 

● Június 11-én 11.00-17.00 óráig van lehetőség az egyenruhák megrendelésére illetve átalakítására.  

● Június 13-án lesz a sportnap. Helyszín: Kamaraerdő az 5-11. évfolyam számára.  

● Az utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (péntek).  

● A Te Deum és tanévzáró ünnepély 2018. június 20-án (szerdán) lesz a Díszteremben. 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 

- 12. a vizsgabizottsága: június 21-22.  

- 12. b vizsgabizottsága: június 26-27.  

A testnevelés gyakorlati vizsga mindkét vizsgabizottságban 2018. június 25-én lesz.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 az iskola vezetése  


