
 
            2016. május 

„Értsétek meg, mi az Úrnak akarata – teljesedjetek be Szent Lélekkel.” 

(Efézus 5,17-18) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel. 

Hálás szívvel gondolunk vissza áprilisi rendezvényeinkre, közös programjainkra. 

Nagy tömeg gyűlt össze könyvtárunkban a versmondó verseny délutánján. Remek versek, találós 

kérdések, kiváló előadók tették vidámmá, emlékezetessé ezt a délutánt. 

Megemlékeztünk a költészet napjáról, amelyen a Tollforgató irodalmi verseny alkotói adták elő 

a műveiket. Öröm volt látni, hallani őket, közvetlenül is részese lenni a sok értékes gondolatnak. 

Érdekes előadásokat hallhattunk a Föld napján mind az alsó mind a felső tagozaton.  

Délután a Földpörgető verseny döntőjén a játékos vetélkedők, alkotásra ösztönző feladatok sok 

izgalmas, örömteli percet szereztek gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

Idén is részt vettünk az Éneklő Ifjúság koncertjén templomunkban. Az esemény összefoglalóját 

a honlapon olvashatják. 

Hálás szívvel gondolunk vissza a családi istentiszteletre, melyen a szülők, gyerekek, pedagógusok 

sokasága megtöltötte a templomot. A 4.b osztály és az énekkar gyönyörű szolgálata szívet melengető 

élményt adott mindannyiunknak. 

Szépült az iskolaudvarunk: újrafestettük az aszfaltjátékokat, szép virágokkal tettük még 

barátságosabbá a környezetet. 

Jó volt látni, hogy a papírgyűjtésben felnőttek, gyerekek egyaránt részt vettek, 5.640 kg papír 

gyűlt össze ennek eredményeképpen. A legtöbb papírt gyűjtő osztály a tavaszi papírgyűjtésnél a 4.a 

osztály lett. 

Köszönjük, hogy a szülői kérdőívet kitöltötték, és hozzászólásaikkal, véleménynyilvánításukkal 

segítik munkánkat.  

 Isten áldását érezhettük az április utolsó szombatján rendezett családi napunkon is. A 

gyönyörű időben több mint ötszázan voltunk együtt – a legkisebbtől a legnagyobbig – a gyülekezet, az 

iskola nagy családjában. Köszönjük a garázsvásárra behozott ruhákat, reméljük, hasznosnak tartották 

ezt az új kezdeményezést. Az összegyűlt 56 ezer forintot gyermeknapi meglepetésekre fogjuk költeni. 

Diákjaink folyamatosan, egész évben sok versenyen indulnak, és nagyon szép eredményekkel 

térnek haza. Az aktuális versenyhíreket megtalálhatják a honlapon. 

A honlappal kapcsolatos javaslataik alapján több újítást is bevezettünk. 

Többek között a főoldalon első hírként a mindenkori aktuális hét programjait követhetik nyomon. A 

képgalériába igyekszünk minél több friss képet feltenni, hogy ily módon is betekintést kapjanak 

iskolánk életének mindennapjaiba. Reméljük, átláthatóbb, informatívabb lett az újításoknak 

köszönhetően honlapunk.  

 

Örömmel hirdetjük, hogy a 2016/2017-es tanévre 47 első osztályos kisdiák iratkozott be, így ismét két 

osztályt tudunk indítani szeptemberben. 

 

Májusi programjaink: 

Május 4-én (szerdán) és 11-én (szerdán) ebédbefizetés lesz május és június hónapra.  Ismét kéthavi 

fizetésre kérjük most Önöket – a tavalyihoz hasonlóan. Lehetőség szerint, mindenki ezeken a napokon 

rendezze év végéig a tartozását. 

32 napra fizetünk: 100% = 14.400 forint, 50% = 7.200 forint.    

Amennyiben ez bármely családnak megterhelést okoz, június 7-én és 8-án is lehetőség lesz a júniusi 

ebédpénzt befizetni. Ebben az esetben most 21 napra 9.450 forint (féláron 4.725 forint), júniusban pedig 

11napra 4.950 forint (féláron 2.475 forint.) 

Azoknál az osztályoknál, akik májusban illetve júniusban mennek tanulmányi kirándulásra, erdei 

iskolába, ebből az összegből levonjuk a kiránduló napok számát. 

Május 5-én (csütörtökön) 10 órakor áldozócsütörtöki istentiszteleten veszünk részt a fasori 

templomban. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akiknek lehetőségük van eljönni ezen a délelőttön.  



Május 8-án (vasárnap) konfirmációi istentiszteletre hívjuk szeretettel a családokat. Ezen a napon 

végzős nyolcadikos diákjaink tesznek vallást hitükről a gyülekezet előtt. 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket iskolánk Tehetségestjére, amely május 13-án (pénteken) 17.30-kor 

kerül megrendezésre az Erzsébetvárosi K11 Rendezvényközpontban. Az est során bemutatkoznak 

tehetséges zenészeink, szavalóink, énekeseink, drámajátszóink, valamint a műsor zárásaként színre 

lépő nyolcadikosaink a már hagyományos palotás tánccal. Részvételi szándékukat, illetve vacsora 

igényüket május 9-ig jelezzék email-ben vagy iskolánk portáján. 

Május 16-án, pünkösd hétfőn munkaszüneti nap. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára május 17-én (kedden) 

16.45-kor a könyvtárban.  

Május 18-án (szerdán) országos idegennyelvi mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak. 

Május 21-én (szombaton) Szeretethíd újra!  Amennyiben szívesen csatlakozna gyermekével ehhez a 

nagyszerű kezdeményezéshez, kérjük, jelezze ezt a portán elhelyezett íven az elérhetőségek 

megadásával május 18-ig. Várunk mindenkit szeretettel, építsük együtt a szeretet hídját! A 

programmal kapcsolatos részletes információ a honlapon elérhető. 

Május 23-tól 27-ig (hétfőtől-péntekig) a 7. osztály tanulói Erdélybe utaznak a „Határtalanul” pályázat 

keretében.   

Május 23-án (hétfőn) komplex természettudományi vizsga lesz a 8. osztályosoknak. 

Május 25-én (szerdán) kerül sor az országos kompetenciamérésre 6. és 8. évfolyamon. Az érintett 

gyermekek 8 órától 12 óráig írják a tesztet, az 5. és 6. óra elmarad. A többi osztályban órarend szerinti 

tanítás lesz. 

Május 27-én (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában. A nap részletes programjáról az 

osztályfőnökök értesítik Önöket. 

Május 30-án és 31-én írásbeli vizsgát tesznek a 7. és 8. évfolyamosok matematikából és magyar 

nyelvtanból. A részletes tudnivalókat az érintett gyermekek és szüleik megkapják. 

Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák.  

Szülői értekezletek: szintén május hónapban folyamatosan – az osztályfőnökök jelzik ennek az 

időpontját. 

Ismét esedékessé vált a lelkészi igazolások leadása. Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük 

osztályfőnökének legkésőbb május 30-ig juttassák el a második félévről szóló lelkészi igazolásokat. Az 

igazolásokhoz szükséges nyomtatvány elvihető iskolánk portájáról, vagy letölthető honlapunkról. A 

fasori gyülekezetbe járók igazolásait a gyülekezet lelkészei juttatják el hozzánk. 

Mindannyian hallottuk a családi istentiszteleten, hogy megjelent Fasori Református 

Kollégiumunk első kiadványa, a Jellemábécé. Jó szívvel ajánljuk minden család számára ezt az értékes, 

léleképítő könyvet! 

Szeretettel várjuk a JULISKOLA készülő számába a cikkeket! 

 
Júniusi előzetes:  

Június 3. péntek: Nemzeti Összetartozás Napja  

Június 6. hétfő: Énekkari jutalomkirándulás 

Június 7. kedd: Szülői imakör 

Június 9. csütörtök: Év végi vizsgák 7. osztályban  

Június 10. péntek: Év végi vizsgák 8. osztályban  

Június 13-tól 15-ig (hétfőtől-szerdáig) a felső tagozatos gyermekek tanulmányi kiránduláson vesznek 

részt. 

Június 15. szerda: utolsó tanítási nap, 8. osztály bankett  

Június 19. vasárnap: Ballagás, tanévzáró istentisztelet 

 
Nyári táboraink: 

Cimbora tábor: 2016. július 24–július 30. Sasrét  

Kenutábor (felső tagozatos gyermekeknek): 2016. június 29-július 3. Poroszló  

Ping-pong tábor (3 turnusban): 1. hét: június 20-24.,  

  2. hét: június 27-július 1. 3. hét: augusztus 22-26.  

Kincskereső tábor: 2016. július 25–július 30. Csobánka  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:    

        a nevelőtestület  

Budapest, 2016. május 1.         Áldás, békesség! 

 

 

 


