
 
             2019. március 

 

„Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. 

Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre.” 

(Zsoltárok 119, 14-15) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel.   

Hálás szívvel és jóleső érzéssel tudunk ismét visszatekinteni az eltelt időszak jelentős eseményeire, 

eredményeire.  

Az elmúlt hónapban szülői értekezletet tartottunk minden osztályban.  

Lezárult a továbbtanulási, beiskolázási folyamat. Nyolcadik évfolyamos diákjaink ebben az évben is 

szép eredményeket értek el a központi írásbeli felvételin – mind matematika, mind magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból. 

Véget ért a korcsolyaszezon, ez némi változást hozott az órarendben – erről már mindannyian 

értesültek. 

Február közepén vidám farsangi mulatságot tartottunk iskolánkban. 

A Julianna Házi Énekversenyen jó volt látni, hallani tehetséges diákjainkat, akik közül a legjobbak a 

Béres Ferenc Énekversenyen képviselik iskolánkat. 

Diákjaink közül sokan részt vettek iskolán kívüli – kerületi, fővárosi, országos 

megmérettetéseken. Képviselték iskolánkat a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen, a Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyen, a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóján, valamint a 

Varga Tamás Országos Matematikaversenyen. 

Nagy örömünkre mindegyiken szép eredményeket értek el tanulóink. Figyelmükbe ajánljuk iskolánk 

honlapját, ahol a helyezésekről és a versenyről bővebben olvashatnak. 

A hónap végén lezárult a Julianna iskolába való jelentkezés. 

Tehetséges tanulóink idén is részesülhetnek a Julianna iskola Tehetséggondozó Alapjának 

támogatásában. Várjuk azon 3–8. évfolyamos tanulók jelentkezését, akik bármilyen tevékenységben 

(tanulás, sport, művészetek stb.) tehetségesnek bizonyulnak, tehetségüket igazolni tudják, annak 

kibontakoztatásáért sokat tesznek. A jelentkezéshez egy kitöltött adatlapot kell eljuttatni az 

osztályfőnököknek. Az adatlap letölthető honlapunkról, valamint átvehető a portán. A jelentkezést 

követően a Tehetséggondozó Alap zsűrije dönt a támogatottak köréről és a támogatás mértékéről.  

Jelentkezési határidő: március 31. 

   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.  

 

Márciusi programjaink: 

A leendő első osztályosok felvételi beszélgetése március hónapban folyamatosan zajlik. Az érintett 

családokat értesítjük az időpontokról.  

Március 6-án (szerdán) ebédbefizetés lesz.   

20 napra fizetünk: 100% = 10.200 forint, 50% = 5.100 forint.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára március 12-én 

(kedden). Legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, családjainkért, gyermekeinkért!  

Március 13-án (szerdán) lesz az ebédbefizetés 2. napja. 

A Tollforgató verseny 3. fordulóján Ady Endre halálának századik évfordulójára emlékezünk. A verses 

vagy prózai művek leadási határideje: március 14. csütörtök. 

Március 14-én (csütörtökön) 8 órakor megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról. 

Ünnepi műsorral az 5.a osztály tanulói készülnek. Szintén ezen a napon délelőtt lesz az 

osztályfényképezés is, valamint a nyolcadikos diákok számára az egyéni fényképezés a tanév végi 

tablóhoz. Kérjük, hogy a gyermekek ünnepi egyenruhában, kokárdával jöjjenek.  



Március 15. (péntek): munkaszüneti nap, országos ünnep.  

Szeretettel hívjuk a családokat március 24-én (vasárnap) 10 órakor kezdődő családi 

istentiszteletünkre. Ünnepi műsorral a 4.a osztály tanulói szolgálnak.  

Ebben a tanévben is szervezünk a felsős diákok számára angliai utat, melyre március 

17. és 23. között kerül sor. 

A március 25-én kezdődő héten szeretnénk megnézni a gyermek-istentisztelet látogatását igazoló 

kis füzeteket. Kérjük, segítsenek abban, hogy gyermekeik időben elhozzák azokat. 

 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

Április 3. Ebédbefizetés 1. nap  

Április 5. Béres Ferenc Énekverseny - tanítás nélküli munkanap  

Április 9. Szülői imakör 

Április 10.  Ebédbefizetés 2. nap 

Április 11.  Költészet napi megemlékezés   

(alsósoknak: versmondó verseny Kányádi Sándor verseiből – már lehet ismerkedni a versekkel! –, 

felsősöknek még szervezés alatt!) 

Április 14. Virágvasárnapi családi nap a fasori gyülekezetben 

(istentisztelet után közös ebéd, majd gyerekeknek és felnőtteknek külön programok) 

Április 17. és 19. között nagyheti előkészítő sorozat a fasori gyülekezetben 

Április 17. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

Tavaszi szünet: április 18-tól 23-ig  

Április 24.  Szünet utáni első tanítási nap 

Április 29.  Közös fogadóóra  

Április 29-től május 2-ig Föld napja – projekthét 

 

Előzetes – nyári táborok   

(Idei táborainkról részletesen honlapunkon tájékozódhatnak.) 

Művészeti Korok Műhelye    

Napközis tábor 1-3. osztályosoknak 

Témája: Rege a csodaszarvasról – az ősmagyarok világa 

Helye: Julianna iskola 

Ideje: 2019. június 17-21. 

Kenutábor  

Helye: Poroszló 

Ideje: 2019. június 24-28. 

A táborba kizárólag felső tagozatos diákok jöhetnek. 

Matektábor 

Tehetséggondozó és felzárkóztató napközis matematika tábor  

3-8. évfolyamos gyermekeknek 

Helye: Julianna iskola 

Ideje: 2019. július 8-12. és július 29-augusztus 2. 

(A tábor – minimum 15 fő jelentkezése esetén mindkét időpontban meg lesz tartva.) 

Kincskereső tábor  

Juliannás diákok és gyülekezeti gyermekek közös tábora 

Helye: Szigetszentmárton 

Ideje: július 18-24.  

Cimbora tábor 

Témája: Kányádi Sándor költeményei 

Helye: Bakonyszentlászló 

Ideje: 2019. július 21–július 27.  

 

Az előttünk álló időszak feladataihoz is kérjük az Önök segítségét, támogatását.  

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:  

 

              a nevelőtestület 

Budapest, 2019. március 1.      Áldás, békesség!  

 


