
 
            2018. február 

„Maga a menny Istene vezet bennünket sikerre, 

és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést.” 

(Nehémiás 2,20) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel. 

 

Isten kegyelméből ismét egy gazdag, mozgalmas, félévet zárhattunk.  

Jó volt látni, hogy diákjaink szépen teljesítettek, minden osztályban nagyon szép eredmények 

születtek.  

Szeretnénk néhány gondolattal visszatekinteni januári eseményeinkre. 

Nyolcadikos diákjaink megírták a központi felvételi vizsgát matematikából valamint magyar 

nyelv és irodalomból. Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták gyermekeinket 

ezen az erőpróbán.  

Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, melynek folytatásaképpen a felső 

tagozatos diákjaink műveltségi vetélkedő keretében játékos feladatokkal, kérdésekkel tették 

próbára tudásukat.  
Január utolsó napján megtartottuk az első Juliannás angol nyelvű vetélkedőnket Tea 

Party néven.  A résztvevő felső tagozatos diákok vidám hangulatban bővíthették tudásukat 

Angliáról egy csésze angol tea mellett. 

Örömmel adjuk hírül, hogy elkezdődött a régi iskolaépület átépítése.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az építkezés ideje alatt a templom mögötti régi iskolaudvaron 

megszűnik a közlekedés lehetősége. A templomudvar az építkezés befejezéséig sem 

gyalogosan, sem autóval nem használható. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

 

Iskolánk felvételt hirdet leendő első osztályos tanulók számára a 2018/19-es 

tanévre. Ennek első mozzanataként január 26-án iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk. A 

gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos foglalkozásokon, az érdeklődő szülők pedig ez 

idő alatt tájékoztató előadásokon vehettek részt. 

A felvételi eljárásról további információkat honlapunkon olvashatnak a Felvételi információk 

menüpont alatt. Jelentkezni a honlapról letölthető és a portáról is elvihető jelentkezési lapokkal 

lehet.  

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%-ot lehetőség 

van a Szabó Imre Alapítványnak (adószám: 18004755-1-42), illetve a Magyarországi 

Református Egyháznak (technikai szám: 0066) adományozni.  Előre is köszönjük, amennyiben 

élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják egyházunkat és iskolánkat. 

 

Februári programjaink: 

Február 2–án (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

Kérjük, hogy a hazaküldött bizonyítványok egyik példányát aláírásukkal ellátva legyenek 

szívesek az osztályfőnököknek visszaküldeni. 

Február 6-tól (kedd) 8-ig (csütörtök) szülői értekezletet tartunk minden osztályban. Az 

értekezlet időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

Február 7-én (szerdán) és 14-én (szerdán) ebédbefizetés lesz február hónapra.   

18 napra fizetünk: 100% = 9.180 forint, 50% = 4.590 forint.  

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az ebédbefizetések abban a hónapban zajlanak, 

amelyik hónapra az ebédbefizetés vonatkozik! (Nem előre fizetünk!) Ezért kérjük, hogy ha 

gyermekük nem ebédel a továbbiakban az iskolában, időben értesítsék erről a gazdasági 

irodát, hogy feleslegesen ne rendeljük meg az ebédet! 



Ebédlemondás csak a gazdasági iroda értesítése útján lehetséges a 321-0626/106 

telefonszámon, vagy az ebedlemondasiskola@fasor.hu e-mail címen a lemondás előtti 

munkanap reggel 9.45-ig!  A pedagógusok értesítése nem jelenti az ebéd lemondását!  

A le nem mondott ebédeket ugyanúgy ki kell fizetni, akkor is, ha nem fogyasztották el; orvosi 

igazolás bemutatása ellenére sem tudjuk az árát visszatéríteni! 

 

Február 11-én (vasárnap) 16-18 óra között a Fasori Egyházközség közösségi táncot és páros 

táncot szervez. Az alkalmat gyülekezetünk tagja, Roczkó Zsuzsa néptáncos vezeti. Szeretettel 

várunk mindenkit – akár gyermekekkel, akár házaspárként vagy egyedülállóként. Aki szívesen 

jönne, kérjük, február 9-ig jelentkezzen a hivatal@fasor.hu e-mail címen. Ezzel az örömteli 

táncos délutánnal zárhatjuk a böjt előtti időszakot, és kezdhetjük a házasság hetét.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára február 

13-án (kedden). 

Február 13-án (kedden) délután farsangi mulatság lesz iskolánkban. Az alsósoknak 14 és 

16 óra között osztálykeretben, a felsősök programjáról később adunk tájékoztatást. 

Február 15-én (csütörtökön) és 16-án (pénteken) tanítási szünetet tartunk.  Bízunk 

benne, hogy az első hetek fáradozása után jól fog esni egy kis pihenés ezen a hosszú 

hétvégén. 

Ezen a héten véget ér a korcsolyaszezon. 

Február 19-én (hétfőn) az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók 

jelentkezési lapját a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri 

felvételi központnak. Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának és 

jelentkezési lapjának pontos kitöltésével segítsék a munkánkat. 

Szeretettel hívogatjuk Önöket a február 19-től (hétfő) 23-ig (péntek) tartó hitmélyítő 

hétre a fasori gyülekezetbe. 

Február 22-én (csütörtökön) rendezzük a Julianna Házi Énekversenyt. 

Február 25. vasárnap: Keresztkérdések tanfolyam indul a Fasori Egyházközségben. 

Február 28. (szerda): a Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja. 

 

Néhány márciusi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Március 7. szerda: ebédbefizetés 1. nap  

Március 10. szombat: Munkanap - tanítási nap (március 16. péntek helyett!) 

Március 13. kedd: Szülői imakör 

Március 14. szerda: ebédbefizetés 2. nap 

Március 14. szerda: megemlékezés az 1848. évi  pesti forradalomról, osztályfényképezés 

Március 15. csütörtök: munkaszüneti nap, országos ünnep 

Március 16. péntek: munkaszüneti nap 

Március 23. péntek: Béres Ferenc Országos Énekverseny, tanítás nélküli munkanap 

Március 25. Virágvasárnapi családos nap/ Fasori Egyházközség 

Március 28. szerda: szünet előtti utolsó tanítási nap  

Tavaszi szünet: március 29-től április 3-ig  

 

Felvételi beszélgetések az első osztályba jelentkező gyerekek szüleivel: márciusban 

folyamatosan 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:  

         a nevelőtestület  

 

Budapest, 2018. február 1.        Áldás, békesség!   
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