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„Az Úr ád bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. 

Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzsot a tökéletesen járóknak.” 

             (Példabeszédek 2,6-7) 

 

 Kedves Szülők!  

 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel.  

Most is, mint mindig, hálával tekinthetünk vissza az évkezdés első heteire. Bízunk benne, 

hogy mindnyájan túljutottunk a tanévkezdés nehézségein, és a gyermekek 

megszerették, megszokták új osztályközösségüket, új tanáraikat. 

Továbbra is kérjük együttműködésüket abban, hogy gyermekeik be tudják tartani 

minden szempontból iskolánk házirendjét, hiszen jó eredmények elérése csak közös 

munkával, összefogással lehetséges.  

A gyermekek megkapták a kilépőkártyájukat, tanítás után szülői kíséret nélkül csak ezzel 

hagyhatják el az iskolát.  

Örömmel tapasztaljuk, hogy már sokan látogatják a digitális naplót. Reméljük, hogy a 

naplóba történő regisztrálás minden szülőnek sikerült, s így naprakész információik 

lehetnek gyermekeik tanulmányi előmeneteléről és egyéb – velük kapcsolatos – 

eseményekről.  

Levelezőlistánkat a naplóregisztráció alapján tudjuk karbantartani, frissíteni. 

Honlapunkról és a szülői levelekből iskolánk életének legfontosabb aktualitásairól 

tájékozódhatnak. 

Kialakult a tanárok egyéni fogadóórájának a rendje, ezt szintén honlapunkon olvashatják. 

Köszönjük, hogy visszaküldték az adomány-adatlapokat, és hogy a vállalt adományaikkal 

rendszeresen támogatják iskolánkat. 

Megérkeztek az újonnan rendelt iskolaköpenyek. Ha bárkinek valamilyen kérése, 

észrevétele van a köpenyvarrással kapcsolatban, október 7-én (szerdán) 15.30-tól 17.00 

óráig az iskola könyvtárában személyesen találkozhat a varrónővel. (Tartalék gombok a 

portán találhatók azok számára, akiknek leszakadt és elveszett a gombja a köpenyéről.) 

Szép eredményekről is tudunk már beszámolni. Felső tagozatosaink (7. és 8. 

osztályosok) részt vettek a Baár-Madas Kupán. A lányok kosárlabdacsapata 3. helyezést 

ért el, a fiúk focicsapata pedig az 5. helyen végzett. 

A földszinti hirdetőtáblán kísérjék figyelemmel a levelező versenyeket tartalmazó 

kiírásokat, nevezési lehetőségeket. 
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Októberi programjaink:  

Október elején elindulnak a szakköri foglalkozások.  

Október 1-jén (csütörtökön)a zene világnapja alkalmából vidám együttlétre hívjuk az 

érdeklődő gyermekeket a rögtönzött zenesarokba. Köszönjük „zenészeink” szolgálatát, 

akik már előre készülnek erre az alkalomra. 

Október 6-án (kedden) az 1. órában megemlékezünk az aradi vértanúkról. Ünnepi 

műsorral az 5.a osztály készül. Ezen a napon egyéni fotózásra illetve testvérekkel, 

barátokkal való közös fényképezésre lesz lehetőség.  

Kérjük, hogy akik szeretnének fényképet készíttetni, hozzák vissza kitöltve, aláírva a 

nyilatkozatot. 

 

Október 7-én (szerdán) és 14-én (szerdán) ebédbefizetés lesz október hónapra.  

15 napra fizetünk: 100% = 6.750 forint, 50% = 3.375 forint.  

Október 12–től 16-ig (hétfőtől péntekig) papírgyűjtésre lesz lehetőségünk.  

Reggelenként 7.00-8.00 óráig illetve délutánonként 16.00-17.00 óráig van lehetőség a 

papírkötegek leadására. Kérjük, hogy a papírokat átkötve, 5 kg-os csomagként legyenek 

szívesek hozni, és leadni a megszokott helyen, az A épület udvarán. 

Október 20-án (kedden) délután szeretettel hívogatjuk Önöket a szülői imakörre. 

 

Október 22-én (csütörtökön) lesz az utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt. 

Ezen a napon megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról. 

Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással, a felsősök az 

őszi tanulmányi kirándulással egybekötött történelmi programmal ünnepelnek. A 

kirándulás úticélja Komárom. A részletekről, a nap programjáról és az ezzel járó 

költségekről a felsős osztályfőnökök tájékoztatják az érintett családokat.  

Október 23-án (pénteken) munkaszüneti nap, országos ünnep. 

 

Az őszi szünet október 26–tól 30-ig (hétfőtől péntekig) tart. 

Október 31. szombat: reformáció ünnepe.  

 

Novemberi előzetes:    

November  2. (hétfő): Szünet utáni első tanítási nap 

November 15. (vasárnap): Családi istentisztelet 

November 16. (hétfő): Hétkezdő áhítat, emléktábla-koszorúzás  

  délután 16.00–18.00: Közös fogadóóra 

November 17. (kedd): Szülői imakör 

November 24. (kedd): Nyílt nap alsó tagozat (leendő elsősöknek is) 

November 25. (szerda): Nyílt nap felső tagozat 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület  

Budapest, 2015. október 1.        Áldás, békesség! 

 


