
 

      

 
 

 

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!  

(Zsoltárok 133,1) 

 

Kedves Szülők! 

 

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

Nem könnyű kivívni, megteremteni, de valóban gyönyörűséges, ha a családban, az 

iskolában, gyülekezetben egyetértésben élünk egymással. Ennek az áldásait kívánjuk 

minden kedves családnak erre az évre is. 

Bízunk benne, hogy a nyár folyamán – a járványveszély mellett is – mindannyian 

áldott együttléteket, közös családi élményeket, testi-lelki feltöltődést élhettek meg. 

Hálával tekintünk vissza a megvalósulhatott gyermektáborokra, gyülekezeti 

hetekre, amelyek mindegyikében sok áldást kaptak gyermekek és szolgálók egyaránt. Hála 

legyen Istenünk megtartó, megőrző szeretetéért. 

 

A nyári szünetben karbantartási, felújítási munkálatok (lambériázás, táblacserék, 

számítógépek frissítése, udvaron vakolat festése) folytak iskolánkban.  

 

Az iskola épületébe most is alapos takarítás és fertőtlenítés után várjuk vissza 

tanulóinkat. Több helyen kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el falra szerelhető 

adagolókban, fokozott napi takarítást végzünk, antibakteriális lábtörlőket helyeztünk el az 

épületben. Elkészült iskolánk pandémiás intézkedési terve is. 

 

Tanévünk elején szeretnénk tájékoztatni Önöket a személyi változásokról is. 

Kollégiumunk vezetése megújult: ez év augusztusától intézményünk igazgatója 

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi. Az igazgatóhelyettesi feladatokat továbbra is Pálúr Kornélia 

látja el. 

Filep Zoltán igazgató úrtól a múlt tanév végén elköszöntünk. Hálás szívvel és köszönettel 

gondolunk vissza vezetői szolgálatára. 

Szintén elbúcsúztunk Oros Márta igazgatóhelyettestől, Szarvas Gábor és Krek Krisztina 

tanárainktól, valamint Halminé Nagy Edina tanítónőtől és Bótz Andrea pedagógiai 

asszisztenstől. Isten áldása kísérje mindannyiukat további útjukon! 

Újonnan érkezett pedagógusaink az alsó tagozaton: Lázárné Rochy Júlia (3.b) és Tóth 

Márta (4.b) tanító, a felső tagozaton: Midling Dóra testnevelő tanár. Fogadják 

mindannyiukat szeretettel! 

Idén is 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.  



 

      

 
 

A Molnár Antal Zeneiskolával kapcsolatos információkért, a beiratkozással 

kapcsolatos tudnivalókért kérjük, látogassanak el a zeneiskola honlapjára: 

www.mazene.hu. 

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az iskola honlapjáról már 

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

Augusztus 28-án, pénteken 9–12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást 

tartottunk az elsős kisdiákok számára. Örömünkre szolgál, hogy idén 49 elsős kezdi meg 

nálunk iskolai tanulmányait. 

 

A tanévnyitó istentisztelet augusztus 30-án (vasárnap) lesz a fasori református 

templomban. 15 órakor az alsó tagozatos diákjaink és az őket elkísérő egy családtagjuk, 

16.30 órakor pedig a felső tagozatos diákjaink és az őket elkísérő szintén egy 

családtagjuk megjelenésére számítunk. 

Kérjük, hogy diákjaink egyenruhában jöjjenek ezen a napon. Gyülekező a sportpályán! 

Alsó tagozatos diákok: 14.45 (elsősök is), felső tagozatos diákok: 16.20.  

A szülőket kérjük, hogy az ünnepség előtt a templomban a karzaton foglaljanak helyet, ne 

kísérjék be gyermekeiket az iskolába (kivéve 1. osztályos szülők). A templomban a maszk 

viselése a felnőttek részére kötelező. Amennyiben változás történne az évnyitóval 

kapcsolatban, jelezni fogjuk. 

 

Szeptemberi programjaink: 

Az első tanítási nap szeptember 1-jén, kedden 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.  

Ebben az évben a járványügyi intézkedéseket figyelembe véve szeretnénk kérni, 

hogy a szülők csak az iskola kapujáig kísérjék gyermekeiket. Az első osztályos 

gyermekek szülei az első héten felkísérhetik gyermeküket a tanterembe. Kérjük, hogy 

hétfőn és kedden ebéd után vigyék haza gyermekeiket, délután összevont ügyeletet 

tartunk. Az egyedül hazajáró gyerekeket a szülő írásos kérésére engedjük haza 16 

óra előtt.   

Kérjük Önöket, minél előbb jelezzék, hogy gyermekük igényel-e napközit (tanulószobát).  

Szeptember 2-án csendesnap lesz iskolánkban. Igyekszünk minél több időt a 

szabadban tölteni, ezért kérjük, hogy a gyermekek sportos öltözetben, juliannás pólóban 

jöjjenek, hozzanak magukkal tízórait, kulacsban innivalót. Ebédre visszaérünk az iskolába.  

Szeptember első hetében szülői értekezletet tartunk az alsó tagozatos 

osztályokban. Az értekezletek időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

A második héten (szeptember 7-től) a felső tagozatos tanulók szüleinek tartunk szülői 

értekezletet, szintén az osztályfőnökök jeleznek ezek időpontjáról. 

A szülői értekezlet ideje alatt az iskola a gyermekfelügyeletet nem tudja biztosítani, kérjük, 

17 óráig mindenkit vigyenek haza. 

Szeptember 2-án (szerdán) és 9-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 550Ft/nap. 22 napra fizetünk:100% = 12.100 

forint, 50% = 6.050 forint. A kedvezményre való jogosultság igazolásáról szóló 

nyilatkozatot kérjük, kitöltve szeptember 2-ig juttassák vissza mindazok, akik a 

kedvezményre igényt tartanak. 

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

szeptember 8-án 17.15-kor lesz a könyvtárban. Ismét bátorítunk, biztatunk minden 

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

családjainkért, gyermekeinkért! 

http://www.mazene.hu/


 

      

 
 

Szeptember 12-én délután 16.30-kor a Kálvin téren szolgál énekkarunk 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 25-én (pénteken) a Magyar Diáksport Napja lesz iskolánkban. 

Szeptember 28-án (hétfőn) a zene világnapjára emlékezünk. 

 
Ebben a tanévben a fenntartóval való megbeszélésünk alapján minden hétkezdő áhítat 

két csoportban lesz megtartva (alsósok és felsősök külön-külön). 

Segítségünkre lesz ebben intézményi lelkészünk, Somogyiné Ficsor Krisztina mellett 

Szőgyényi-Kovács Henrietta kollégiumi lelkipásztori munkatárs is. 

 

A mobiltelefon használata továbbra sem megengedett iskolánkban. A gyermekek csak a 

bezárt szekrényükben tarthatják a nap folyamán. Bármilyen szükséges intéznivaló esetén 

az iskola dolgozói értesítik a szülőket. 

 

A minden évben esedékes 2000 forintos fénymásolási díjat az első szülői értekezleten 

legyenek szívesek az osztályfőnököknek leadni. Kérjük továbbá, hogy a vállalt alapítványi 

adomány befizetését legyenek kedvesek az év során teljesíteni. 

 

Együvé tartozásunk egyik látható jele évek óta az iskolaköpeny. A kamaszoknál ennek 

viselése olykor nehézségekbe ütközik. Ezért ettől az évtől kezdve szeretnénk felajánlani a 

7. és 8. évfolyamos diákoknak egy lehetőséget: köpeny helyett hordhatnak rövid ujjú vagy 

hosszú ujjú, bordó vagy kék juliannás pólót. (Ez nem egyenlő a fehér színű, főként 

testnevelés órán használt pólóval!) Ezek nemsokára megvásárolhatók iskolánk 

pénztárában. 

Ha ezt nem veszik fel, akkor természetesen a köpeny használata kötelező! 

Bízunk benne, hogy jó kedvvel tudnak majd ennyi lehetőség közül választani diákjaink! 

 

Az év elején – bizonytalan ideig – nem lesz büfé. Kérjük a szülőket, hogy feltétlen 

csomagoljanak gyermeküknek tízórait (felsősöknek is!!!), mert nem fogjuk őket kiengedni 

vásárolni a délelőtt folyamán. Megértésüket köszönjük. 

A járványügyi intézkedések értelmében iskolánk hűtőjében és mikrójában otthonról hozott 

ételek tárolása illetve melegítése nem megengedett. 

Ha gyermekük számára nem fizetnek be meleg ebédre, kérjük, csomagoljanak szendvicset 

nekik ebédre. 

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális naplóban hamarosan induló osztályfórumokat.  

Új diákjaink szülei gyermekük oktatási azonosítójával regisztráljanak a naplóban! 

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! 

 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel: 

          a nevelőtestület 

 

2020. augusztus 29.        Áldás, békesség! 


