
 
            2018. március 
 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” 

                                                      (Ézsaiás 43,1) 

 

Kedves Szülők!  

 

Szeretettel köszöntjük Önöket a hitmélyítő hét szép Igéjével. Legyen ez mindannyiunk 

öröme, áldása, hogy általa valamennyien megszólítottak vagyunk, és fontosak, értékesek a mi 

Urunknak. 

Jóleső érzéssel tekintünk vissza az eltelt időszak minden jelentős eseményére, 

eredményére.   

Az elmúlt hónapban szülői értekezletet tartottunk minden osztályban.  

Lezárult a továbbtanulási, beiskolázási folyamat. A nyolcadikosok többsége jól teljesített a 

felvételi vizsgákon.  

Véget ért a korcsolyaszezon, ez némi változást hozott az órarendben – erről már 

mindannyian értesültek. 

Február közepén vidám farsangi mulatságot tartottunk iskolánkban. 

A Julianna Házi Énekversenyen jó volt látni, hallani tehetséges diákjainkat, akik közül a legjobbak 

a Béres Ferenc Énekversenyen képviselik iskolánkat. 

Sok diákunk részt vett kerületi, fővárosi megmérettetésen is. Képviselték iskolánkat 

angol nyelvi versenyen, biológia versenyen, szépkiejtési versenyen, természettudományos 

versenyen és sakk diákolimpián. Nagy örömünk, hogy mindannyian szép eredményekkel tértek 

vissza. Részletes eredményeink, helyezéseink a honlapunkon olvashatók. 

Bizonyára többen éltek a lehetőséggel, hogy a fasori gyülekezet hitmélyítő hetének alkalmain 

részt vegyenek. 

A hónap végén lezárult a Julianna iskolába való jelentkezés. 

 

Tehetséges tanulóink idén is részesülhetnek a Julianna iskola Tehetséggondozó Alapjának 

támogatásában. Várjuk azon 3–8. évfolyamos tanulók jelentkezését, akik bármilyen 

tevékenységben (tanulás, sport, művészetek stb.) tehetségesnek bizonyulnak, tehetségüket 

igazolni tudják, annak kibontakoztatásáért sokat tesznek. A jelentkezéshez egy kitöltött 

adatlapot kell eljuttatni az osztályfőnököknek. Az adatlap letölthető honlapunkról, valamint 

átvehető a portán. A jelentkezést követően a Tehetséggondozó Alap zsűrije dönt a támogatottak 

köréről és a támogatás mértékéről.  

Jelentkezési határidő: március 31.  

 

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.  

 

Márciusi programjaink: 

 

A leendő első osztályosok felvételi beszélgetése március hónapban folyamatosan zajlik. Az 

érintett családokat értesítjük az időpontokról.  

A március 5-én kezdődő héten szeretnénk megnézni a gyermek-istentisztelet látogatását 

igazoló kis füzeteket. Kérjük, segítsenek abban, hogy gyermekeik időben elhozzák azokat. 

Március 7-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.   

18 napra fizetünk: 100% = 9.180 forint, 50% = 4.590 forint.  

Március 10-én (szombaton) tanítási nap lesz (március 16. helyett). 

A gyermekek pénteki órarend szerint készüljenek. 



Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára március 13-

án (kedden). Legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, családjainkért, gyermekeinkért! 

Várunk minden szülőt! 

 

Március 14-én (szerdán) lesz az ebédbefizetés 2. napja. 

Március 14-én 11 órakor megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról. Ünnepi 

műsorral a 7.a osztály tanulói készülnek.  

Szintén ezen a napon délelőtt lesz az osztályfényképezés is, valamint a nyolcadikos diákok 

számára az egyéni fényképezés a tanév végi tablóhoz. Kérjük, hogy a gyermekek ünnepi 

egyenruhában, kokárdával jöjjenek.  

Március 15. (csütörtök): munkaszüneti nap, országos ünnep.  

Március 16. péntek: munkaszüneti nap 

Március 22-én (csütörtökön) szeretnénk másnapra – az országos versenyre – 

előkészíteni a termeket. Délután összevont ügyeletet tartunk, kérjük, hogy akinek lehetősége 

van rá, vigye haza gyermekét ebéd után. Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük. 

Március 23-án (pénteken) – hagyományainkhoz híven – iskolánkban rendezzük az Országos 

Béres Ferenc Énekversenyt.  A versenyen csak a szereplők és a segítő gyermekek vesznek 

részt. A többiek számára ez a nap tanítási szünet.  

Március 25-én virágvasárnapi családos napra hívjuk a szülőket, gyermekeket a fasori 

gyülekezetbe. 

Március 28-án (szerdán) lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap. 

Tavaszi szünet: március 29-től április 3-ig. 

 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Április 4.  Szünet utáni első tanítási nap 

      Ebédbefizetés 1. nap 

Április 10.  Szülői imakör 

Költészet napi megemlékezés – házi prózamondó verseny  

Április 11.  Ebédbefizetés 2. nap 

Április 18.  CD-felvétel 

Április 21. (szombat): Munkanap - tanítási nap (április 30. hétfő helyett!)  

Április 22.  Családi istentisztelet   

Április 23.  Közös fogadóóra  

Április 30.  Munkaszüneti nap  

 

Előzetes – nyári táborok   

(Idei táborainkról honlapunkon tájékozódhatnak.) 

 

Cimbora tábor 

Témája: a négy elem: tűz – víz – föld – levegő  

Helye: Dunasziget (Szigetköz)  

Ideje: 2018. július 22–július 28.  

Kenutábor  

Helye: Poroszló 

Ideje: 2018. június 26-30. 

A táborba kizárólag felső tagozatos diákok jöhetnek. 

Matektábor 

Tehetséggondozó és felzárkóztató napközis matematika tábor 3-8. évfolyamos   

gyermekeknek.   

Helye: Julianna iskola 

Ideje: 2018. július 9-13. 

Kincskereső tábor 

Idén nem lesz Kincskereső tábor a megszokott formában, mivel a gyülekezetnek ismét 

egyetlen, többgenerációs hete lesz augusztus 6-11. között Sátoraljaújhelyen. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!  

 

Az előttünk álló időszak feladataihoz is kérjük az Önök segítségét, támogatását.  

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:   

        

a nevelőtestület 

Budapest, 2018. március 1.       Áldás, békesség!  

 


