
 
            2018. szeptember 

 

                 „Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál." 

                                               (Filippi 2,3) 

 

    Kedves Szülők!  

 

       Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntjük Önöket az év jelmondatául választott 

Igével. Keresztyén életvitelünk szép – bár olykor nehezen megvalósítható – parancsa ez, de 

legyen számunkra egész évre szóló bátorítás, hiszen maga Jézus Krisztus mutat példát nekünk 

szelídségében és alázatos szívűségében. Kövessük Őt, járjuk Vele végig ezt a tanévet is! 

A nyári szünidő – reménységünk szerint – áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki 

feltöltődést hozott mindannyiunk életében. Örömmel és hálával tekintünk vissza gyülekezeti 

közös családi hetünkre valamint az iskola által szervezett gyermektáborainkra, amelyekben sok 

áldást kaptak gyermekek és szolgálók egyaránt. Hála legyen Isten megtartó, megőrző 

szeretetéért. A táborokról szóló beszámolókat hamarosan a honlapon is olvashatják. 

A nyári szünetben karbantartási, felújítási munkálatok is folytak iskolánkban. Sor 

került az alagsor kifestésére, a szükséges felületek újravakolására, valamint a csatornarendszer 

javítására.  A felújításoknak köszönhetően az alagsor termeit jobban ki tudjuk használni oktatási 

célokra. Szükséges mértékben új padokat és székeket vásároltunk, a könyvtárba új bútorok 

kerültek. 

A tanévkezdés személyi változásokkal is együtt jár, erről szeretnénk Önöket a 

továbbiakban tájékoztatni.  

Elbúcsúztunk Elekes Hajnal iskolatitkártól, aki hosszú éveken át hűségesen, lelkiismeretesen 

kísérte végig a diákok életének főbb állomásait, adminisztrációs, segítőkész munkáját ezúton is 

hálás szívvel köszönjük. Szolgálatát kollégiumi titkárunk, Szöllőssy Emőke folytatja. 

Iskolánk újonnan kinevezett igazgatóhelyettese Pálúr Kornélia.  

Demján Szilvia, Kristofcsik-Fábián Katalin és Bogár-Marton Tímea a családalapítás váradalmai 

közepette ebben az évben nem folytatják munkájukat iskolánkban. 

Elköszöntünk Pálfi Évától, Pusztai Edittől és Sebestény Zsófia tanítónőktől is. 

Újonnan érkezett pedagógusaink: Ember Orsolya (1.a), Juhász Eszter (1.b), Halminé Nagy Edina 

(2.b), Nagy Debóra (4.a), Szabó Noémi (3.b), Szenczi Mariann (2.a), Judák Endre (testnevelés-

földrajz).  Fogadják őket szeretettel! 

Ebben a tanévben iskolánk történetében először két nyolcadik osztályunk lesz, ezzel 

megvalósul a fenntartó tíz évvel ezelőtti célkitűzése, mely szerint a Julianna iskola 16 

tanulócsoportos általános iskolaként működjön.  

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az iskola honlapjáról már 

értesülhettek. Most itt is szeretnénk tájékoztatni a családokat a közelgő eseményekről. 

Augusztus 30-án, csütörtökön 12-18 óráig illetve augusztus 31-én, pénteken 7 és 17 óra 

között lehet átvenni és kifizetni a megrendelt ruhákat. A vásárlásról helyben számlát vagy 

nyugtát kapnak.   

Ebben a tanévben ismét szeretnénk kérni a fénymásoláshoz szülői hozzájárulást, mely 

változatlanul 2.000 forint egy évre. Ezt az ebédbefizetés napjain, illetve a megrendelt ruhák 

átvételi napjain tudják befizetni a pénztárban. 

Augusztus 31-én, pénteken 9–12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk a 

szeptembertől elsős kis diákok számára. A gyermekeket az udvaron várják a tanítónénik 8.45-

kor. 



A tanévnyitó istentisztelet szeptember 2-án (vasárnap) 10 órakor lesz a templomban. 

Gyülekező: 9.30-tól juliannás egyenruhában az osztálytermekben. 

Az 1. osztályosokat az osztálytanítók a tanteremben várják 9.30-kor. A gyermekeket szüleik 

felkísérhetik az osztályterembe.  

Az énekkaros diákokat 9.30-ra a templomba várjuk, ahol egy rövid próbát tartunk!  

A Molnár Antal Zeneiskolával kapcsolatos információkért, a beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalókért kérjük, látogassanak el a zeneiskola honlapjára: www.mazene.hu. 

A tavalyi évhez hasonlóan ingyenes a tankönyv minden általános iskolás tanuló számára. 

A megrendelt tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyermekek az 

osztályfőnöküktől. A könyvek átvételét (az első osztályos tanulók kivételével) aláírásukkal 

igazolják a tanulók.  Az első osztályosok tankönyveinek átvételét a szülői értekezleten igazolják 

a szülők.  

 

További programjaink:  

Az első tanítási nap szeptember 3-án, hétfőn lesz. A gyerekek a megszokott időben, 7.40-

re érkezzenek! Hozzanak iskolatáskát, tolltartót, jegyzetfüzetet vagy üzenőfüzetet! Ezen a napon 

kapják meg a tankönyveket. Ebéd után szülői kísérettel a gyerekek 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 3-án (hétfőn) 16.30-kor az 1.a és az 1.b osztályosok 

szüleinek. 

Szeptember 5-én (szerdán) és 12-én (szerdán) ebédbefizetés lesz szeptember hónapra.   

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

pénztárában. Az ebéd ára 510 Ft/nap.   

20 napra fizetünk: 100% =10.200 forint, 50% = 5.100 forint. Kérjük a kedves szülőket, 

legyenek szívesek az időpontokra figyelni. 

Szeptember 10-én, hétfőn 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. 

Folytatódik a szülői imakör – minden hónap második keddjén. 

Az első alkalom szeptember 11-én 17 órakor lesz a könyvtárban. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális naplóban hamarosan induló osztályfórumokat. 

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

 

Ismét figyelmükbe ajánljuk a havonkénti szülői levelet, illetve időszakos hírleveleinket, 

melyekben tájékoztatást kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. A 

levelek az iskola honlapján olvashatók. Látogassák rendszeresen honlapunkat, melyet 

folyamatosan frissítünk! 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel:      a nevelőtestület 

 

2018. augusztus 30.        Áldás, békesség! 

 

http://www.mazene.hu/

