
 
            2017. szeptember 

 

Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! 

Boldog az az ember, aki Őbenne bízik. 

(Zsoltárok 34,9) 

 

                                                       Kedves Szülők! 

 

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

 

A tanévkezdés örömei és izgalmai közepette szeptember 1-jén, pénteken vidám 

együttléttel kezdtük el iskolai életünket a Városligetben. 

 

Szeptember 3-án, vasárnap zsúfolásig megtöltöttük templomunkat az ünnepélyes 

tanévnyitó istentisztelet alkalmából. 

Hallhattunk arról, hogy mennyire fontos iskolánk múltjának, a gyökereknek az ismeret, hiszen 

ebből fakad nemcsak a jelenünk, hanem a jövőnk is. 

Reformációi megújulásunk 500. évfordulójára készülve lássuk meg: a valódi, az egyetlen 

gyökér az élő Jézus Krisztus – erre támaszkodjon az életünk! 

Tudhatjuk, hogy Isten megújító kegyelme velünk van. Az Ő csodájaként élhetjük meg, hogy az 

iskolaépület a tulajdonunk lett. A nyári szünetben megújult benne sok minden: a tornaterem, a 

folyosók és az osztálytermek. 

Köszönet mindenkinek az adományokért – a közös teherviselésért. 

Szép mozzanata volt az ünnepségünknek az újonnan érkezett pedagógusaink - Demján 

Szilvia, Bodáné Victor Sára, Botosné Csatlós Csilla, Kovács-Voloncs Katalin, Oros Márta és 

Pákh Tünde – fogadalomtétele, amelyben megerősítették szándékukat, hogy iskolánk 

elhívatott pedagógusai legyenek. 

 

Örömmel és hálával tekintünk vissza gyülekezeti heteinkre valamint az iskola által 

szervezett gyermektáborainkra, amelyekben sok áldást kaptak gyermekek és szolgálók 

egyaránt. Hála legyen Isten megtartó, megőrző szeretetéért. 

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az iskola honlapjáról már 

értesülhettek. Most szeretnénk tájékoztatni a családokat a közelgő eseményekről. 

 
Szeptember 4-én (hétfőn) 7.40-re érkezünk. Minden gyermek hozzon iskolatáskát, 

tolltartót, jegyzetfüzetet vagy üzenőfüzetet!   Ezen a napon kapják meg a gyermekek a 

tankönyveket.  

Ebéd után szülői kísérettel a tanulók hazamehetnek, az egyedül hazajáró gyerekeket csak a 

szülő írásos kérésére engedjük haza 16 óra előtt.  

Kérjük Önöket, minél előbb jelezzék, hogy gyermekük igényel-e napközit (tanulószobát).  

Szülői értekezletet tartunk szeptember 4-én (hétfőn) 16.30-kor az 1. a és az 1.b 

osztályosok szüleinek. 

 

Szeptember 6-án (szerdán) 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 6-án (szerdán) és 13-án (szerdán) ebédbefizetés lesz szeptember 

hónapra.   Az ebéd ára 470 Ft/nap.  20 napra fizetünk: 100% = 9.400 forint, 50% = 4.700 

forint. (Ebben az évben is mindig az aktuális hónapra fizetünk, erre 7-17 óráig van lehetőség 

iskolánk pénztárában. Kérjük a kedves szülőket, legyenek szívesek az időpontokra figyelni.) 

http://biblia.hit.hu/bible/21/PS/34/9#v9


 

Folytatódik a szülői imakör – minden hónap második keddjén. 

Az első alkalom szeptember 12-én 16.45-kor lesz a könyvtárban. 

Szeptember 19-én (kedden) 16:45-től az SZMK választmányi ülésére kerül sor a 

könyvtárban. A szülői munkaközösség tagjai erre külön meghívót kapnak. 

 

Szeptember 29-én (pénteken) az alsó tagozatos gyermekek kirándulni mennek. Az 

osztályfőnökök tájékoztatják Önöket a részletes programról s egyéb tudnivalókról. 

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális naplóban hamarosan induló osztályfórumokat. 

 

Ha valamely családban bármiféle adatváltozás történt, kérjük, jelezzék az iskolatitkárnak. 

 

Ismét figyelmükbe ajánljuk a havonkénti szülői levelet, melyben tájékoztatást kapnak az 

aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. A levelek az iskola honlapján 

olvashatók. Látogassák rendszeresen honlapunkat, melyet folyamatosan frissítünk! 

 

Érezzük és lássuk egész évben a mindenható Isten jóságát mindabban, amit nekünk 

ajándékoz: megszépült iskolánkat, a lehetőségeket, az alkalmakat az Ő szavának 

meghallására, megcselekvésére – esélyt a megújulásra. 

 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel:      

a nevelőtestület 

 

2017. szeptember 3.       Áldás, békesség! 

 

 


