
 
            2016. október 
„Mindent, amit szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát 

adva az Atya Istennek Őáltala.”   

(Kolossé 3,17) 

 

Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel. Választott Igénk hálaadásra 
bátorít bennünket – ezzel a hálával tekinthetünk vissza az évkezdés első heteire. 

Bízunk benne, hogy mindnyájan túljutottunk a tanévkezdés nehézségein, és a 
gyermekek megszerették, megszokták új osztályközösségüket, új tanáraikat. 

Hálával és köszönettel tudunk visszaemlékezni az iskolánk alapításának 90 

évfordulója alkalmából rendezett hetünkre. Köszönjük Önöknek is az ebben vállalt 
segítségüket. Öröm volt látni a verselő, rajzoló-festő, tulipánkészítő, sajtgurító, a 

különféle társasjátékokkal önfeledten játszó, narancssárga pólós diákjainkat. A 
gyönyörű torta mellett a hét méltó befejezése volt a díjkiosztóval egybekötött 
záróünnepség. 

A gyermekek megkapták a kilépőkártyájukat, az iskolát 16 óra előtt szülői 
kíséret nélkül csak ezzel hagyhatják el.  

Örömmel tapasztaljuk, hogy már sokan látogatják a digitális naplót. Reméljük, 
hogy a naplóba történő regisztrálás minden szülőnek sikerült, s így naprakész 
információik lehetnek gyermekeik tanulmányi előmeneteléről és egyéb, velük 

kapcsolatos eseményekről. Levelezőlistánkat a naplóregisztráció alapján tudjuk 
karbantartani, frissíteni. 

Honlapunkról és a szülői levelekből tájékozódhatnak iskolánk életének aktuális 
eseményeiről. 

Kialakult a tanárok egyéni fogadóórájának a rendje, ezt honlapunkon illetve a 
földszinti hirdetőtáblán olvashatják. 

Köszönjük, hogy visszaküldték az adomány-adatlapokat, és hogy a vállalt 

adományaikkal rendszeresen támogatják iskolánkat. 
Ebben a tanévben – a lelkészi igazolások helyett – minden gyermek számára 

bevezetésre kerül a gyermek-istentiszteleten való részvételt igazoló könyvecske. 
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben az iskolai telefonszámon szeretnének 

bennünket elérni, csak a központi számra (06-1-3211626) telefonáljanak.  

Október 1. és november 15. között részt veszünk az óvodák és általános iskolák 
számára meghirdetett használt mobil- és elemgyűjtő versenyben. A verseny során 

gyűjthető mindenféle száraz elem illetve minden típusú/márkájú mobiltelefon. Az 
elemeket és a telefonokat a porta mellett elhelyezett tároló edénybe legyenek 
szívesek elhelyezni. 

Szép eredményekről is tudunk már beszámolni. Felső tagozatosaink (7. és 8. 
osztályosok) részt vettek a Baár-Madas Kupán. A lányok kosárlabdacsapata 2. 

helyezést ért el, a fiúk focicsapata pedig az 5. helyen végzett. 
 
Októberi programjaink:  

Október első hetében elindulnak a szakköri foglalkozások – igen színes, változatos 
kínálattal.  

Október 3-án (hétfőn) megemlékezünk a zene világnapjáról. 
Október 5-én (szerdán) és 12-én (szerdán) ebédbefizetés lesz október hónapra.  
21 napra fizetünk: 100% = 9.450 forint, 50% = 4.725 forint. 

 



Október 6-án (csütörtökön) az aradi vértanúkra emlékezünk. Ünnepi műsorral a  

6.b osztály készül.  
 
Október 10-én (hétfőn) és 11-én (kedden) délután 16 órától 18 óráig egyéni 

(illetve testvérekkel való) fényképezésre lesz lehetőség a könyvtárban. Kérjük a 
szülőket, hogy a portán előzetes feliratkozással jelentkezzenek a fotózásra. 

 
Október 14-én (pénteken) közel nyolcvan diákunk indul a Bolyai 
Matematikaverseny körzeti döntőjén. Iskolán vállalta a házigazda szerepét. Kérjük 

Önöket, hogy aki csak teheti, vigye haza gyermekét ebéd után. Természetesen 
összevont napközi ügyelet lesz. 

 
Október 15-én, szombaton munkanap lesz hétfői munkarenddel (október 31. 

ledolgozása). 
Október 18-án (kedden) délután szeretettel hívogatjuk Önöket a szülői imakörre. 
 

Október 21-én (pénteken) megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról. 
Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással, a felsősök 

történelmi sétával ünnepelnek.  
Október 23-án országos ünnep. 
 

Október 26–tól 28-ig (szerdától péntekig) papírgyűjtésre lesz lehetőségünk együtt 
az óvodásokkal. Reggelenként 7.00-8.00 óráig illetve délutánonként 16.00-17.00 

óráig van lehetőség a papírkötegek leadására. Kérjük, hogy a papírokat átkötve, 5 kg-
os csomagként legyenek szívesek hozni, és leadni a megszokott helyen, az A épület 
udvarán. 

 
Október 28-án (pénteken) lesz az utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt. 

 
Október 31. hétfő: munkaszüneti nap (egyben a reformáció ünnepe). 
 

November 1. kedd: munkaszüneti nap, országos ünnep. 
 

 
Novemberi előzetes:    
 

Az őszi szünet (hivatalosan) november 2-től 4-ig tart. 
November 7. (hétfő): Szünet utáni első tanítási nap 

November 11. (péntek): Bolyai Anyanyelvi Verseny 
November 14. (hétfő): 16-18 óráig: Közös fogadóóra 
November 15. (kedd): Nyílt nap leendő elsősöknek, szülői imakör 

November 16. (szerda): Közös áhítat, emléktábla-koszorúzás  
November 20. (vasárnap): Családi istentisztelet 

November 22. (kedd): Nyílt nap alsó tagozat  
November 23. (szerda): Nyílt nap felső tagozat 
November 30. (szerda): Negyedéves értesítés első osztályosok  szülei számára 

 
Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 
  

Budapest, 2016. október 1.             Áldás, békesség! 
 
 
 


