
 
2019. december 
 

             „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”      

(Máté 11,28) 

    

           Kedves Szülők! 

 

Decemberi levelünkben az Úr Jézus bátorító szavaival köszöntjük Önöket szeretettel. 

Elöljáróban szeretnénk egy kis visszatekintést adni az előző hónap közös programjaiból, 

örömteli perceiből, szép eredményeiből. 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét indultak különböző 

versenyeken az elmúlt hetekben. Részt vettünk többek között a Bolyai Anyanyelvi 

Verseny körzeti fordulóján, ahol két csapatunk bekerült a díjazottak közé. A Bolyai 

Matematikaverseny országos döntőjén megmérkőztek 7. osztályosaink, innen is nagyon 

szép eredménnyel érkeztek vissza.  

Hálás szívvel gondolunk a családi istentiszteletre. Jó volt együtt ünnepelni és 

részese lenni a gyermekek szolgálatának, s közben Isten nekünk szóló üzenetével 

töltekezni.  

Az idei tanévben szeretnénk folytatni a gyülekezetek látogatását. A múlt tanévben 

sok osztálynak sikerült több gyülekezetbe is ellátogatni, bemutatkozni, szolgálatukkal 

hívogatni iskolánkba leendő juliannásokat. Már idén is szolgáltunk néhány helyen az 

elmúlt hetekben.  

November harmadik hétfőjén a reggeli áhítat keretében ünnepi műsorral 

emlékeztünk meg iskolánk múltjáról, iskolaalapító elődeinkről. 

A nyílt napokon öröm volt látni, hogy sokan érdeklődnek iskolánk iránt, és 

szívesen látogatják bemutató óráinkat. 

Elkezdődött a korcsolyaszezon, amely február közepéig tart. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  

 

Idén is csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő 

programjához, mellyel a szegénységben élő családoknak illetve a magányosan élő 

időseknek segítettünk. Köszönjük szépen mindazoknak a családoknak, akik szeretetteljes 

adakozásukkal, segítőkészségükkel támogatták a rászorulókat. 

Továbbra is összefoghatunk, segíthetünk a Szíriában élő keresztény közösségek 

fennmaradását támogató gyűjtésben. Erre a célra az adventi vásár bevételéből is 

felajánlhatunk egy tetszőleges összeget. Advent ideje alatt köszönettel veszünk minden 

apró damaszkuszi útravalót!  

 

Várjuk szeretettel a gyermekek alkotásait készülő karácsonyi újságunkba, a Juliskolába. 

 

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt adományaikat ebben az évben is befizették – 

ezzel is támogatva iskolánkat. 

 



 

 

Decemberi programjaink: 

 

December 4-én (szerdán) és 11-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

16 napra fizetünk: 100% = 8.160 forint, 50% = 4.080 forint. 

 

December 4-én (szerdán) délután 15 órától 17 óráig Mikulás buli lesz a felsősöknek. 

 

December 5-én (csütörtökön) délután tartjuk a Mikulásváró Kupát alsó tagozatos 

gyermekeink számára.  

 

December 6-án (pénteken) ellátogat hozzánk a Mikulás.  

Ezen a napon 10-től 12-ig lesz az Erzsébetvárosi Tehetségkutató Rajzverseny 

következő fordulója, melyen a jelentkezők helyben készített munkáikkal mutathatják 

meg tehetségüket. A megmérettetésnek iskolánk ad otthont. 

 

December 7-én, szombaton munkanap, tanítási nap. 

Pénteki órarend szerint tanulunk. Az órák rendjéről, a nap menetéről (esetleges egyéb 

programokról) az osztályfőnökök értesítik a családokat. A gyerekek 13.15-re 

megebédelnek, ezt követően hazamehetnek. Kérjük, hogy 15 óráig vigyék haza 

gyermeküket. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit december 10-én (kedden) a szülői imakör 

következő alkalmára. 

 

December 13-án (pénteken) délután rendezzük meg hagyományos adventi 

vásárunkat. A vásár 14 órától 17 óráig tart. Idén ismét lehetőség lesz arra, hogy külsős 

árus is jöhessen, de előzetesen jeleznie kell az iskola vezetőségének, hogy mit szeretne 

árusítani. (Kérjük a kedves szülőket, hogy csak olyan termékek kerüljenek a vásáron 

eladásra, melyek iskolánk szellemiségével, lelkiségével összeegyeztethetők.) 

 

December 14-én, szombaton tanítás nélküli munkanap lesz. 

 

December16-tól 20-ig (hétfőtől péntekig) reggelenként közös adventi énekléssel 

kezdjük a napot. Szeretettel várjuk és hívogatjuk a gyermekeket a második emeleti 

folyosóra! 

 

December 19-én (csütörtökön) a délutánt az iskola dolgozói szeretnék ünnepélyesen 

együtt tölteni, ezért kérjük, hogy aki teheti, vigye haza gyermekét ebéd után. Szükség 

szerint összevont napközi ügyelet lesz. Köszönjük előre is a segítségüket! 

 

December 20-án (pénteken) lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap. Délelőtt 8 órától 11 

óráig osztálykarácsonyt tartunk, majd 11 órakor ünnepi istentisztelet lesz 

templomunkban, melyen a 8. osztály tanulói valamint énekkaros gyermekeink 

szolgálnak. Szeretettel várjuk és hívjuk a családokat – ünnepeljenek velünk! Az ünnepély 

után (illetve ebéd után) haza lehet menni. Ezen a napon is – szükség szerint - összevont 

napközi ügyelet lesz. 

 



December 19-e csütörtökre szülői segítőket keresünk 13 órától 16 óráig. Kérjük, 

december 13. péntekig jelezzék a julianna@fasor.hu címen, ha az ügyeletben maradó 

gyermekek felügyeletében segíteni tudnának. 

 

Kérjük a kedves szülőket, figyeljenek arra, hogy gyermekeik a szünet előtt minden 

személyes holmit vigyenek haza az iskolából (táska, tornazsák, köpeny, egyéb 

felszerelés). 

 

December 22-én (vasárnap) adventi családos napra hívjuk Önöket a fasori 

gyülekezetbe. 

 

A téli szünet 2019. december 23–tól 2020. január 3-ig tart. 

Első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő 

 

 

Januári előzetes: 

 

Január 6. hétfő:   Szünet utáni első tanítási nap 

Január 14. kedd:  Szülői imakör 

Január 15. szerda:   Ebédbefizetés 1. nap (változás!) 

Január 18. szombat:  Központi felvételi - magyar nyelv és matematika 

Január 22. szerda:   Ebédbefizetés 2. nap (változás!) 

Január 24. péntek:   Első félév vége, iskolakóstolgató leendő első osztályosoknak 

Január 27. hétfő:  Második félév kezdete 

Január 31. péntek:  Félévi bizonyítvány kiosztása 

 

Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben 

tájékoztatást kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról.  

 

 

Az Úr Jézus - aki karácsony éjszakáján földünkre jött, emberré lett értünk, hogy tanítson, 

megváltson és üdvösséget szerezzen nekünk - ma is hív bennünket. 

Engedjünk ennek a hívásnak, hogy részesedjünk szeretetében, irgalmában, 

kegyelmében, ígéretei beteljesítésében. 

 

 

Így kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket és békességes, boldog új esztendőt minden 

családnak szeretettel:  

a nevelőtestület 

Budapest, 2019. december 1.       Áldás, békesség! 

mailto:julianna@fasor.hu

