
 
2016. június 
„Uram, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!” (Zsoltárok 40,12) 

 
Kedves Szülők!  

  

Szeretettel köszöntjük Önöket a tanév utolsó szülői levelével.  

Májusi programjaink, rendezvényeink sok örömre, hálára adnak okot, egy kis visszatekintést hadd 

adjunk néhányukról. 

Végzős nyolcadikos diákjaink az ünnepi konfirmációi istentiszteleten vallást tettek hitükről a 

gyülekezet előtt. Szeretetvendégség keretében köszönték meg lelkészeinknek s az őket segítő 

gyülekezeti munkásoknak az egész éven át végigvezető tanítást, terelgetést. 

Iskolánk Tehetségestjén sokan összegyűltünk az Erzsébetvárosi K11 Rendezvényközpontban.  

Tehetséges zenészeink, szavalóink, énekeseink, drámajátszóink, valamint táncoló nyolcadikosaink 

megható percekkel ajándékoztak meg bennünket. 

A Szeretethíd kezdeményezéshez gyermekek, szülők, pedagógusok egyaránt csatlakoztak, s 

beszámolójuk szerint lélekben sokat gazdagodtak ezen a délelőttön. 

Megmérettek felső tagozatos gyermekeink az országos idegennyelvi mérésen valamint az 

országos kompetenciamérésen. 

A csendesnapi és gyermeknapi programok sok vidám, élményekkel teli percet, órát szereztek 

mindnyájunknak. 

Istennek hála, hetedikes tanulóink élményekkel gazdagodva tértek haza Erdélyből, kíváncsian 

várjuk beszámolójukat. 

Nyolcadikosaink túl vannak a komplex természettudományi vizsgán, illetve hetedikesek és 

nyolcadikosok a magyar nyelvtan és matematika írásbeli vizsgán. 

Kérjük a kedves Szülőket, ha eddig még nem adták le a lelkészi igazolásokat, gyermekük 

osztályfőnökének minél hamarabb juttassák el. 

  Legyenek szívesek figyelmeztetni gyermekeiket a könyvtári könyvek visszahozatalára!  

Szeretettel kérjük, hogy a tanév végéig szíveskedjenek figyelemmel kísérni gyermekeik viselkedését, 

tanulását, hiszen még ebben az utolsó két hétben is lesz lehetőségük a javításra a felelések, dolgozatok 

során.   

        A tanév végéig a gyermekeknek mindent haza kell vinniük az osztályokból.   

Hálás szívvel és nagy örömmel hirdetjük, hogy elkészült az idei tanév CD felvétele. A lemezen  több 

mint 50 hangfelvétel található, több mint 120 juliannás diák közreműködésével, 15 felkészítő tanár 

segítő munkája nyomán.  Nagyon sok szeretettel ajánljuk mindenki számára – ajándékba, 

meglepetésnek, vagy csak úgy.... A CD-k 1.000 forintért megvásárolhatók az iskola pénztárában. 

Továbbra is jó szívvel ajánljuk Fasori Református Kollégiumunk első kiadványát, a 

Jellemábécét.  

 

Júniusi programjaink:  

Június hónapban még folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák.  

Június 3-án (pénteken) megemlékezést tartunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Ünnepi 

műsorral a közelmúltban Erdélyben járt 7. osztály tanulói szolgálnak.  

Az énekkaros gyermekek tanév végi kirándulására június 6-án (hétfőn) kerül sor. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára, amely június 7-én 

(kedden) lesz 16.45-kor a könyvtárban.  

Június 9-én (csütörtökön) lesz a 7. osztályosok év végi (szóbeli) vizsgája.  

Június 10-én (pénteken) a 8. osztályosok tesznek (szintén szóbeli) év végi vizsgát. 



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

részt. 

Június 15-én (szerdán) lesz az utolsó tanítási nap.    Ezen a napon tartják búcsúzó nyolcadikos 

diákjaink a már hagyományos bankettet – tanáraikkal együtt. 

 

Június 19-én (vasárnap, 10:00 óra) ballagás, tanévzáró istentisztelet. 

A gyermekek legkésőbb 9.30-ra (juliannás egyenruhában!) érkezzenek az iskolába! 9.40-kor kezdődik 

végzős tanulóink ballagása. Ünnepi együttlétünk 10 órakor folytatódik a tanévzáró istentisztelettel 

templomunkban, majd a gyermekek ezt követően az iskolában kapják meg a bizonyítványukat. Erre a 

napra fog megjelenni a JULISKOLA idei második száma is.      

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre a szép ünnepi alkalomra!  

  

Nyári táboraink: 

Cimbora tábor:  2016. július 24–30. 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 25–30. Csobánka  

Matematika tábor:  szervezés alatt – részletek a honlapon 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe gyülekezetünk házassággondozó hetét (Balatonszárszó, augusztus 14–

20.) az idei évben is.  Párkapcsolatunkat, családi életünket, gyülekezeti közösségünket építhetjük ezen 

a héten. Gyülekezethez tartozástól függetlenül szeretettel kínáljuk a lehetőséget minden, a 

kollégiumunkhoz tartozó család számára is.   Szeretettel várjuk a gyermeküket egyedül nevelő 

édesanyákat és édesapákat is gyermekükkel együtt! 

A gyermekeknek külön program lesz a délelőtti és esti alkalom alatt, a délután folyamán együtt lehet a 

család.  

Gyülekezetünk lelkészeivel és vezetőivel együtt szolgálnak majd dr. Veres Sándor (pszichológus-kutató, 

egyetemi tanár, bibliai házassággondozó) és felesége, Veresné Kovács Judit (gyógypedagógus, 

pszichológus). 

 

A nyári szünetben kéthetente, szerdánként ügyeletet tartunk iskolánkban.  

Ügyeleti napok rendje: 

június 21 - 24. (kedd-péntek)  8:00 – 16:00 óra 

július 6. (szerda)    8:00 – 16:00 óra 

július 20. (szerda)    8:00 – 16:00 óra 

augusztus 3. (szerda)    8:00 – 16:00 óra 

augusztus 17. (szerda)   8:00 – 16:00 óra 

augusztus 22-31. (hétfő-szerda)  8:00 – 16:00 óra                                                     

  

Befizetésekre, a megrendelt ruhadarabok átvételére a következő időpontokban van lehetőség:  

augusztus 25. (csütörtök):  13.00 – 18.00 óra között 

augusztus 26. (péntek):    7.30 – 13.00 óra között 

 

Augusztus 26-án (pénteken) 9-12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk az új első osztályosaink 

számára.  

Tanévnyitó istentisztelet: augusztus 28-án (vasárnap) 10 órakor.    

Az 1. osztályosok a tanteremben találkoznak, a többiek az A épület udvarán. 

 

Isten iránti hálával tekintünk vissza az év minden örömteli percére, minden áldására, minden 

gazdagon termett gyümölcsére. Megköszönjük kitartó fáradozásaikat, amellyel végigkísérték, 

támogatták oktató-nevelő munkánkat.   A nyári szünidőre áldott találkozásokat, együttléteket, testi-

lelki feltöltődést kívánunk minden kedves családnak.  

Mindannyiunk életére imádságos szívvel kérjük Isten megtartó, megőrző szeretetét.  

 

Szeretettel:          a nevelőtestület  

Budapest, 2016. június 1.          Áldás, békesség! 


