
 
            2017. február 

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek,  

és én megnyugosztlak titeket.  

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,  

hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert 

az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. 

(Máté 11,28-30) 

 

 

Kedves Szülők!  

 

Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel.  

Megtörten és fájó szívvel állunk most Isten előtt a minket személyesen is érintő tragédia óta.  

Mi mást is tehetnénk, minthogy a mi Urunkhoz könyörgünk vigasztalásért, kegyelemért ebben 

a súlyos terheket hordozó időszakban. 

Könyörgünk a gyászoló családokért, a rokonokért, ismerősökért, barátokért s mindazokért, 

akik próbáljuk felfogni, megérteni azt, ami emberileg lehetetlen. 

Hálát adunk Istennek azért, hogy most is megtapasztalhattuk a lelki együvé tartozás, az 

egymás terhét hordozzátok parancs erejét, az együttérző, segítő szívek közelségét. 

 

Szeretnénk néhány gondolattal visszatekinteni januári eseményeinkre. 

Mind az alsó mind a felső tagozaton osztályozó értekezlet keretében zártuk az első félévet. 

Nyolcadikos diákjaink megírták a központi felvételi vizsgát matematikából valamint 

magyar nyelv és irodalomból.  

A múlt hét végén a gyermekek megkapták a félévi értesítőket.  Diákjaink ismét szépen 

teljesítettek, minden osztályban nagyon szép eredmények születtek.  

Kérjük, hogy a hazaküldött bizonyítványok egyik példányát aláírásukkal ellátva legyenek 

szívesek az osztályfőnököknek visszaküldeni. 

 

Iskolánk felvételt hirdet leendő első osztályos tanulók számára a 2017/18-as tanévre. 

Ennek első mozzanataként január 28-án, szombaton iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk. A 

foglalkozáson 59 kisgyerek vett részt. Köszönjük az óvodapedagógusoknak, a tanítóknak, az 

EGYMI munkatársainak, valamint a 4. osztályos gyerekeknek az odaszánt időt és a segítséget. 

A felvételi eljárás további részében intézményi lelkészünk, az intézményvezetők és a leendő 

pedagógusok beszélgetnek a szülőkkel, valamint játékos képességfelmérés keretében 

megismerkednek a leendő elsős kisdiákokkal.  

Iskolánk első évfolyamára jelentkezni a honlapról letölthető illetve a portáról elvihető 

jelentkezési lappal lehet február 28-ig. 

 

A második félévtől sportkedvelő szülők pingpongozni hívják a szülőtársakat és 

gyermekeiket. Az alkalmak csütörtökönként 18.30-tól 19.30-ig lesznek a tornateremben. 

Jelentkezni/érdeklődni a juliannapingpong@gmail.com címen 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.  
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Februári programjaink: 

 

Február 1-jén (szerdán) és 2-án (csütörtökön) szülői értekezletet tartunk minden 

osztályban. Az értekezlet kezdési időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket.  

 

Február 8-án (szerdán) és 15-én (szerdán) ebédbefizetés lesz február hónapra.  

18 napra fizetünk: 100% = 8.460 forint, 50% = 4.230 forint.  

 

Február 15-én 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. 

 

Február 16-án (csütörtökön) a Julianna-nap keretében iskolatörténeti ismeretek, játékos 

versenyek, érdekes feladatok várják a gyermekeket. Ezen a napon a tanítási órák nem lesznek 

megtartva. A délutáni farsangi mulatság helyett egy későbbi időpontban szervezünk a 

gyerekeknek egy vidám délutánt – erről a szülői értekezleteken bizonyára bővebben hallanak 

majd az osztályfőnököktől. 

 

A téli utazások miatti iskolai kimaradások elkerülésére február 17-én (pénteken) és 20-án 

(hétfőn) tanítási szünetet tartunk. Bízunk benne, hogy az első hetek fáradozása után jól fog 

esni egy kis pihenés ezen a hosszú hétvégén. Kérjük, hogy a családi üdüléseket erre a 

négynapos hétvégére tervezzék. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára február 

21-én (kedden).  

 

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

 
 

Néhány márciusi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Március 2. Julianna Házi Énekverseny 

Március 8.  Ebédbefizetés 1. nap 

Március 10.  Gergelyjárás  

Március 14.  Ebédbefizetés 2. nap 

Március 14.  Megemlékezés az 1848. évi  pesti forradalomról, osztályfényképezés 

Március 15.  Munkaszüneti nap, országos ünnep 

Március 21.  Szülői imakör 

Március 24.  Béres Ferenc Országos Énekverseny, tanítás nélküli munkanap 

 

Felvételi az első osztályba: márciusban folyamatosan 

 
 
Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:   

        

a nevelőtestület  

 

Budapest, 2017. február 1.        Áldás, békesség!   

 
 


