
 
2019. február 
 

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” 

(Prédikátor 3,1) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel. 

Isten kegyelméből ismét egy gazdag, mozgalmas, félévet zárhattunk.  

Szép rendben és eredményesen lezajlott nyolcadikos diákjaink központi felvételi 

vizsgája. Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták gyermekeinket ezen az 

erőpróbán. 

Iskolánk felvételt hirdet leendő első osztályos tanulók számára a 

2019/20-as tanévre. Január 25-én iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk 47 gyermek 

részvételével. A gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos foglalkozásokon, az 

érdeklődő szülők pedig ez idő alatt tájékoztató előadásokon vehettek részt. 

A felvételi eljárásról további információkat honlapunkon olvashatnak a Felvételi 

információk menüpont alatt. Jelentkezni a honlapról letölthető és a portáról is elvihető 

jelentkezési lapokkal lehet február 28-ig. 

Az első félévet január 25-én lezártuk. Diákjaink többsége szépen teljesített.  A 

második félév január 28-án kezdődött.  

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. 

 

Februári programjaink: 

Február 1-jén (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

Kérjük, hogy a hazaküldött bizonyítványok egyik példányát aláírásukkal ellátva legyenek 

szívesek az osztályfőnököknek visszaküldeni. 

 

Február 5-től (kedd) 7-ig (csütörtök) szülői értekezletet tartunk minden osztályban. 

Az értekezlet időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

 

Február 6-án (szerdán) és 13-án (szerdán) ebédbefizetés lesz február hónapra.   

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

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára 

február 12-én (kedden). 

 

Február 13-án (szerdán) délután farsangi mulatság lesz iskolánkban. Az alsósoknak 

14 és 16 óra között osztálykeretben, a felsősöknek 14.30 és 17 óra között a 

tornateremben tartunk közös farsangot. 



Február 14-én (csütörtökön) és 15-én (pénteken) 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. 

Ezen a héten véget ér a korcsolyaszezon. 

 

Február 17-én (vasárnap) kezdődik a tavaszi 10 alkalmas Keresztkérdések tanfolyam 

a Fasori Egyházközségben. A gyülekezet szolgálói szeretettel hívják mindazokat, akik 

szeretnék jobban megismerni az evangéliumot, a Biblia alapüzenetét. 

 

Február 18-án (hétfőn) 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. 

 

Szeretettel hívogatjuk Önöket a február 18-tól (hétfő) 22-ig (péntek) tartó hitmélyítő 

hétre a fasori gyülekezetbe. Az alkalmak idején gyermekmegőrzést biztosítunk (0 éves 

kortól 4. osztályosokig).  A felső tagozatosok a templomba mehetnek szüleikkel együtt. 

 

Február 21-én (csütörtökön) rendezzük a Julianna Házi Énekversenyt. 

 

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

 

 

Néhány márciusi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Március 6. szerda: ebédbefizetés 1. nap  

Március 12. kedd: szülői imakör 

Március 13. szerda: ebédbefizetés 2. nap 

Március 14. csütörtök: megemlékezés az 1848. évi  pesti forradalomról,       

                               osztályfényképezés 

Március 15. péntek: munkaszüneti nap, országos ünnep 

Március 24. vasárnap: családi istentisztelet 

Felvételi az első osztályba: márciusban folyamatosan 

 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:  

 

Szeretettel:          a nevelőtestület 

Budapest, 2019. február 1.       Áldás, békesség!   

 

 


