
Szent II. János Pál Hírlevél          2017. január 3.         

5. levél -2016-17. tanév 
 

Kedves Szülők! 

Istentől áldott, boldog, békés új esztendőt kívánunk minden családnak! Köszöntésül álljon itt Juhász Gyula Vízkeresztre című 

verse:  

Jövének távol, boldog Napkeletről 

Három királyok, híres mágusok, 

Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről, 

Kiről legenda és jóslat susog. 
 

Ki született szegényen Betlehemben, 

Kit megöletne Heródes király 

S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve 

Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár! 
 

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja 

A Kisdedet, ki a jövő királya 

S a csillagot, mely homlokán ragyog. 
 

Ô édes, kedves. Bájolón gagyog 

S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden 

A Szűz Mária vállán megpihen… 
 

Előttünk álló programjaink: 
 

január 

3. kedd   téli szünet utáni első tanítási nap 

5. csütörtök 8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

6. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

vízkereszti 

szentmise 

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 

9-13.  osztályozóvizsgák magántanulóknak  

10. kedd 18:00-20:00 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

10 kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

11. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

17. kedd 8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

20. péntek  

 Első félév vége 

 
A Magyar Kultúra Napja zongoraavató 

koncert a díszteremben  

21. szombat 10.00-12.00 
Központi írásbeli felvételi a 7. és 9. évfolyamra 

felvételizőknek 

27. péntek  A félévi értesítők kiküldése 
 

Ebédbefizetés februárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50. Pót ebédbefizetés december 13-án 8:00-

15:50-ig.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Február 
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 19     10 545  5 273  

Általános 
iskolás 17 7 429  3 715  8 653  4 327    

Gimnazista 7 769  3 885    
   

● Vízkereszt ünnepén diákjaink az első pénteki miserend szerint vesznek részt a szentmisén. 
● A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező 6. és 8. évfolyamos diákok vesznek részt. A központi írásbeli vizsgáról 

behívót kapnak a diákok, amely minden fontos információt tartalmaz. 

● Január 10-én a Szülők Iskoláján Pécsi Rita a következő témában tart előadást: „Férfinak és nőnek teremtette...” „Egymás 

kedvéért születtünk”• Uniszex? Fából vaskarika? • Egy nyelvet beszélünk? • Más az agyunk is? • „Egymás kedvéért születtünk” 

(M. Aurelius) 

● 2017. január 20-án, pénteken egy koncert keretében avatjuk fel iskolaközpontunk új zongoráját. Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk erre az alkalomra.  A koncert részleteiről később küldünk értesítést.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:    az iskola vezetése 


