
 
 2015. szeptember 

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” (Zsoltárok 28,7) 

Kedves Szülők! 

 

Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntjük Önöket az év jelmondatául választott Igével. 

Legyen ez egész évre szóló biztatás, erősítés a könnyebb és a feladatokkal, nehézségekkel terhelt napokban 

egyaránt. 

A nyári szünidő – reménységünk szerint – áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki feltöltődést hozott 

mindannyiunk életében.  Örömmel és hálával tekintünk vissza gyülekezeti közös családi hetünkre valamint 

az iskola által szervezett gyermektáborainkra, amelyekben sok áldást kaptak gyermekek és szolgálók 

egyaránt. Hála legyen Isten megtartó, megőrző szeretetéért. 

 

A nyári szünetben karbantartási, felújítási munkálatok is folytak iskolánkban. 

Sor került a földszinti folyosó festésére, a 2. emeleti osztálytermek ajtóinak festésére, a 4.a, 4.b és 5.b 

osztály termeinek lambériázására, az ebédlő  tisztasági festésére valamint a termek többségében 

táblafelújításra és tisztasági festésre. Új padokat és székeket vásároltunk az 5.a és 5.b termeibe, új terítőket, 

poharakat, tányérokat az ebédlőbe. Az alsós termekbe nagyobb teljesítményű számítógépeket vettünk.  

Mindezen kiadásokra több mint 1 millió forintot költöttünk. 

  
Filep Zoltán igazgató megkapta kinevezését az elkövetkezendő öt évre.  

A tanévkezdés személyi változásokkal is együtt jár, erről szeretnénk Önöket a továbbiakban tájékoztatni.  

Néhány pedagógus máshol folytatja a munkáját, szolgálatát az idei tanévtől. Elbúcsúztunk Chriszt Beától, 

Molnár Máriától, Józsa Évától, Milán Szabolcstól és Török Imrétől.  

Újonnan érkezett pedagógusaink: Polgár Ágnes tanító 2.a, Bodnár Lídia tanító 2.b, Paioncini Erika tanító 

4.a, Kovácsné Bodrogi Borbála testnevelés és biológia szakos tanár,  Nikodém Mária magyar és angol 

szakos tanár, Kurucz Tímea matematika és rajz szakos tanár és Karácsony Adél angol és hittan szakos tanár. 

Visszatért közénk Tarnóczyné Varga Csenge énektanár.  

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az iskola honlapjáról már értesülhettek. Most itt is 

szeretnénk tájékoztatni a családokat a közelgő eseményekről. 

Augusztus 27-én, csütörtökön 12-17 óráig illetve augusztus 28-án, pénteken 7.30 és 12 óra között lehet 

átvenni és kifizetni a megrendelt ruhákat. A vásárlásról helyben számlát vagy nyugtát kapnak.  

 

Ebben a tanévben is szeretnénk kérni a fénymásoláshoz szülői hozzájárulást, mely változatlanul 2.000 

forint egy évre. Ezt szintén augusztus 27-én és 28-án a pénztárban tudják befizetni 8 és 14 óra között. 

Az idei esztendőben – a korábbi évektől eltérően – a tankönyvekkel együtt érkeznek meg a fizetendő 

csekkek az iskolába (nem a szülők lakcímére). A megrendelt tankönyveket az első tanítási napon kapják 

meg a gyermekek.  Az átvételt az aláírásukkal igazolják. A tankönyvek átvételi elismervényét a szülői 

értekezleten a szülőknek alá kell írniuk.  

Augusztus 28-án, pénteken 9–12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk a leendő elsősöknek.  A 

gyermekeket az udvaron várják a tanító nénik 8.45-kor. 



 
 2015. szeptember 

 

A Molnár Antal Zeneiskolával kapcsolatos információkért, a felvételi eredményekért, a beiratkozással 

kapcsolatos tudnivalókért kérjük, látogassanak el a zeneiskola honlapjára: www.mazene.hu. 

További programjaink:  

A tanévnyitó istentisztelet augusztus 30-án (vasárnap) 10 órakor lesz a templomban. Gyülekező: 9.30-tól 

juliannás egyenruhában az iskola „A” épületének udvarán. Az 1. osztályosokat az osztálytanítók a 

tanteremben várják 9.30-kor. Az elsős gyermekeket szüleik felkísérhetik az osztályterembe.  

Az első tanítási nap szeptember 1-jén, kedden lesz. A gyerekek hozzanak iskolatáskát, tolltartót, 

jegyzetfüzetet vagy üzenőfüzetet. Ezen a napon kapják meg a gyermekek a tankönyveket. Ebéd után szülői 

kísérettel a gyerekek hazamehetnek, az egyedül hazajáró gyerekeket csak a szülő írásos kérésére engedjük 

haza 16 óra előtt.   

 

Szülői értekezletet tartunk szeptember 1-jén (kedden) 16:30-kor az 1. a és az 1.b osztályosok szüleinek. 

 

Szeptember 7-én (hétfőn) szülői értekezletet tartunk 2-8. osztályos gyermekek szülei számára. Közös 

kezdés: 16.30-kor a templomban, majd 17 órától osztályonkénti folytatás a tantermekben. Feltétlenül 

számítunk mindenkinek a megjelenésére. A szülői értekezlet ideje alatt az iskola a gyermekfelügyeletet 

biztosítja, ugyanakkor kérjük, aki teheti, vigye el gyermekét legkésőbb 17 órakor. 

 

Szeptember 9-én (szerdán) és 16-án (szerdán) ebédbefizetés lesz szeptember hónapra.   (Ebben az évben is 

mindig az aktuális hónapra fizetünk, erre 8-14 óráig van lehetőség iskolánk pénztárában.) Az ebéd ára 450 

Ft/nap.  22 napra fizetünk: 100% = 9.900 forint, 50% = 4.950 forint. Kérjük a kedves szülőket, legyenek 

szívesek az időpontokra figyelni. 

Ha valaki még nem adta le a kedvezményekre jogosító igazolást, legyen szíves, pótolja. 

 

Szeptember 25-én (pénteken) csendesnapot tartunk. Részletes tájékoztatást az osztályfőnökök adnak.  

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális naplóban hamarosan induló osztályfórumokat, az osztályfőnökök 

itt jelzik majd az osztályukban tanító szaktanárok eszközigényét.  

 

Ismét figyelmükbe ajánljuk a havonkénti szülői levelet, illetve időszakos hírleveleinket, melyekben 

tájékoztatást kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról.  

Szülői levelezőlistánkat a digitális naplóba regisztrált email címekből állítjuk össze. A levelek az iskola 

honlapján olvashatók, illetve a szülői levelet igény szerint megkaphatják a gyermekek nyomtatott formában 

is. 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel:      a nevelőtestület 

 

2015. augusztus 26.        Áldás, békesség! 

 

 

    

http://www.mazene.hu/

