
 
2020. március 

„…Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 

Mi pedig, miközben… szemléljük az Úr dicsőségét,  

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” 

(2Korintus 3,17-18) 
 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel.   

Hálás szívvel tekinthetünk vissza ismét az eltelt időszak eseményeire, eredményeire.  

Az elmúlt hónapban szülői értekezleteket tartottunk az osztályokban. 

Lezárult a nyolcadikosok továbbtanulási, beiskolázási folyamata. 

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

értesültek. 

Február közepén megtartottuk hagyományos iskolanapunkat, a Julianna-napot, délután pedig 

vidám farsangi mulatságon lehettünk együtt. 

A Julianna Házi Énekversenyen jó volt látni, hallani tehetséges diákjainkat. 

Diákjaink közül sokan részt vettek iskolán kívüli – kerületi, fővárosi, országos megmérettetéseken. 

Képviselték iskolánkat a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen valamint 

a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóján. 

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.  

Március 2-án indul a Tollforgató verseny 3. fordulója.  

A verses vagy prózai művek leadási határideje: március 30. 

Március 4-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.   

22 napra fizetünk:100% = 11.220 forint, 50% = 5.610 forint. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára március 10-én 

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

Március 11-én (szerdán) lesz az ebédbefizetés 2. napja. 

Március 13-án (pénteken) 8 órakor megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról. Ünnepi 

műsorral a 3.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. (vasárnap): országos ünnep.  

Március 18-án (szerdán) iskolánk néhány felső tagozatos diákja részt vesz a kerületi vers- és 

prózamondó versenyen. 



Március 19-én (csütörtökön) 18 órakor énekkarunk fellép az Országos Rendőr-főkapitányság 

Székházának dísztermében (Teve utca 4.) Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész és feleségének 

koncertjén. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és személyi igazolványt kell vinni a 

hallgatóknak. 

Szeretettel hívjuk a családokat március 22-én (vasárnap) 10 órakor kezdődő családi 

istentiszteletünkre. Ünnepi műsorral a 2.a osztály tanulói valamint énekkaros és hangszeres 

diákjaink szolgálnak. Kérjük, hogy az énekkaros valamint a hangszeres gyerekek 9.20-ra iskolai 

egyenruhában jöjjenek a fasori templomba próbálni.  

A március 23-án kezdődő héten szeretnénk megnézni a gyermek-istentisztelet látogatását igazoló 

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

Március 24-én (kedden) az énekkaros gyermekek operalátogatáson vehetnek részt, amit 

ajándékba kaptak a Diótörő Fesztiválon való fellépésükért.   

Gyülekező: 13 órakor az iskolában. 2 vonaljegyet kell hozni. Visszaérkezés az iskolába: 16 órára. 

 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Áprilisban Családi Napot szervez a szülői választmány. Aktív részvételre biztatjuk a szülőket, reméljük, 

sokan élnek a lehetőséggel, és ezáltal is építik a szülői közösséget. 

 

Április 1. Ebédbefizetés 1. nap  

Április 2.  Költészet napi megemlékezés - alsó tagozat: versünnep – versmondó és prózamondó 

verseny Fekete István tiszteletére. Érdeklődni az osztályfőnököknél és a könyvtárban lehet. 

Április 5. Virágvasárnapi családi nap a fasori gyülekezetben 

Április 7.  Költészet napi megemlékezés - felső tagozat 

Április 7.  Ebédbefizetés 2. nap, szünet előtti utolsó tanítási nap 

Tavaszi szünet: április 8-tól 15-ig 

Április 16.  Szünet utáni első tanítási nap 

Április 20.  Föld napja 

Április 21. Szülői imakör 

Április 22.  CD-felvétel 

Április 27.  Közös fogadóóra felső tagozat 

 

Előzetes – nyári táborok   

(Idei táborainkról részletesen honlapunkon tájékozódhatnak, ahol folyamatosan frissítjük az 

információkat.) 

 

Aerobik tábor 

Ideje: június 16-19. és július 6-10. 

Helye: Julianna iskola tornaterme 

 

Konfirmandus tábor  

Ideje: június 22-27. 

 

Kenutábor 

Ideje: június 22-26. 

Helye: Poroszló 

A táborba kizárólag felső tagozatos diákok 

jöhetnek. 

 

Kreatív tábor 3-8. osztályosoknak 

Ideje: július 12-17. 

Helye: Szilvásvárad 

 

Kincskereső tábor  

Juliannás diákok és gyülekezeti gyermekek 

közös tábora 

Ideje: július 20-25. 

Helye: Csobánka 

 

Angol napközis tábor 

Ideje: július 27-31. 

Helye: Julianna iskola épülete 

 

 

Az előttünk álló időszak feladataihoz is megköszönjük segítségüket, támogatásukat.  

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:  

 

a nevelőtestület 

Budapest, 2020. március 3.      Áldás, békesség! 


