
 
2019. szeptember 
 

Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. 

(Kolossé 3,17) 

 

Kedves Szülők! 

 

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

A nyári szünidő – reménységünk szerint – áldott találkozásokat, együttléteket, 

testi-lelki feltöltődést hozott mindannyiunk életében.  

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. 

Hálával tölt el minket, hogy elkészült és átadásra került az új óvoda épülete. 

Óvodánk öt csoportja végre egy épületben, új és korszerű körülmények között kezdheti 

meg a nevelési évet. Szeretettel várunk minden családot szeptember 15-én, vasárnap 10 

órára hálaadó istentiszteletre. 

A nyári szünetben karbantartási, felújítási munkálatok is folytak iskolánkban.  

Sor került a harmadik emeleti ablakok mázolására, számos tanterem kifestésére, egy 

tanteremben a parketta felújítására, új tanári szobák kialakítására. A teljes informatikai 

rendszer felújításra került. 

 

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

továbbiakban tájékoztatni.  

Elbúcsúztunk Horgosné Deme Annamária, Judák Endre, Kun Petra, Nikodém Mária, 

Palágyi Györgyné, Szenczi Mariann, Török Tamás kollégáinktól. Tomor Hanna ebben az 

évben nem folytatja munkáját iskolánkban – a nyáron megszületett első gyermeke. Isten 

áldása kísérje mindannyiukat további útjukon. 

Újonnan érkezett pedagógusaink:  

Alsó tagozat: Nagy-Szénási Réka 3.a, Pákozdi Ágnes Ildikó 4.a,  

Felső tagozat: Tóth Tímea Katalin matek, fizika, 5.a osztályfőnök; Petersen-Szováti 

Éva matematika, 7.a osztályfőnök; Fáber Erzsébet földrajz, Szarvas Gábor testnevelés.  

Nikodém Mária, magyar-angol szakos kolléganőnk a továbbiakban nyugdíjasként segíti a 

felső tagozat munkáját. 

Iskolánk oktató-nevelő munkáját segítik még: Borze Ágnes fejlesztőpedagógus és 

Komoróczkiné Bócz Nóra gyógypedagógiai asszisztens. 

Fogadják mindannyiukat szeretettel! 

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az iskola honlapjáról már 

értesülhettek. Most itt is szeretnénk tájékoztatni a családokat a közelgő (illetve már 

megtörtént) eseményekről. 

 

 



 

A tavalyi évhez hasonlóan ingyenes a tankönyv minden általános iskolás tanuló 

számára, az idegen nyelv kivételével. 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. Az angol nyelv 

oktatásához előírt tankönyvek és munkafüzetek beszerzésével kapcsolatos tudnivalókról 

az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. 

A Molnár Antal Zeneiskolával kapcsolatos információkért, a beiratkozással 

kapcsolatos tudnivalókért kérjük, látogassanak el a zeneiskola honlapjára: 

www.mazene.hu. 

 

Augusztus 30-án, pénteken 9–12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást 

tartottunk az elsős kisdiákok számára. Idén 41 elsős kezdi meg iskolai tanulmányait. 

 

Szeptemberi programjaink: 

A tanévnyitó istentisztelet szeptember 1-jén (vasárnap) 10 órakor lesz a fasori 

református templomban. Gyülekező: 9.30-tól juliannás egyenruhában az iskola udvarán. 

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

szüleik felkísérhetik az osztályterembe. 

Az énekkaros diákokat 9.20-ra a templomba várjuk, ahol egy rövid próbát tartunk. 

Az első tanítási nap szeptember 2-án, hétfőn lesz. A gyerekek a megszokott 

időben, 7.40-re érkezzenek az osztálytermekbe! 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 (kedden) 16.30-kor az 1.a és az 

1.b osztályosok szüleinek. 

Szeptember 4-én (szerdán) és 11-én (szerdán) ebédbefizetés lesz szeptember 

hónapra. 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. (Óvodás testvéreknek csak 11-én.) 

Az ebéd ára 510Ft/nap. 20 napra fizetünk:100% = 10.200 forint, 50% = 5.100 forint. 

A Gazdasági Hivatal megbízásából korábban kiküldtük Önöknek a kedvezményre való 

jogosultság igazolására szóló nyilatkozatot, melyet kérjük, kitöltve szeptember 2-ig 

juttassák vissza mindazok, akik a kedvezményre igényt tartanak. 

Szeptember 2-tól új céggel kötöttünk szerződést az étkeztetésre. Reméljük, elnyeri a 

gyermekek tetszését. 

Szeptember 9-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 nem 

tudja biztosítani, ezért kérjük, mindenki vigye el gyermekét legkésőbb 17 órakor. 

Folytatódik a szülői imakör – minden hónap második keddjén. Az első alkalom 

szeptember 10-én 17 órakor lesz a könyvtárban. Ismét bátorítunk, biztatunk minden 

kedves szülőt, hogy jöjjenek, legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, 

családjainkért, gyermekeinkért! 

 

http://www.mazene.hu/


Szeretettel hívjuk a gyülekezet minden tagját a szeptember 15-én 10 órakor 

kezdődő hálaadó istentiszteletre 11 éve megnyitott és immár megújult Csipkebokor 

óvodánk felújított épületéért. Az istentiszteleten Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki 

Református Egyházkerület püspöke szolgál. 

Szeptember 15-én délután a Bazilikában szolgál az énekkar az Ars Sacra zenei 

fesztiválon. 

Szeptember 17-én az SZMK választmányi ülésére kerül sor a könyvtárban. A 

szülői munkaközösség tagjai erre külön meghívót kapnak.  

 

Szeptember hónapra tervezünk egy őszi kirándulást is a gyermekeknek. Ennek 

várható időpontja felső tagozaton szeptember 20. (péntek), alsó tagozaton 

szeptember utolsó hetének valamelyik napja. Az esetleges változásokról illetve a 

kirándulások tudnivalóiról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

Szeptember 30-án csendesnapot tartunk iskolánkban. 

 

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! 

 

Isten kegyelmét kérjük, hogy napról napra növekedjünk az Ő megismerésében, s így az 

év Igéje vezethessen végig bennünket ezen esztendőn is. 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel:    a nevelőtestület 

 

2019. szeptember 1.        Áldás, békesség! 

http://fasor.hu/csipkebokor/
http://fasor.hu/csipkebokor/

