
    

 
 

Mindeddig megsegített minket az Úr! 1 Sám. 7,12 

 
Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel.  

Hálával és örömmel a szívünkben tudunk visszatekinteni a mögöttünk hagyott napokra. 

Látjuk a gyermekek örömét, hogy – a járványveszély mellett is – mennyire örülnek, hogy itt lehetnek 

az iskolában – együtt a barátokkal, osztálytársakkal. Az első napok, hetek alatt mindannyian 

belerázódtunk az új tanév kihívásaiba, feladataiba.  

Néhány megvalósult programról is be tudunk számolni: néhány szülői értekezletet még sikerült az 

iskolában megtartanunk, évkezdő csendesnapunkon a délelőtt nagy részét a szabadban tölthettük, a 

Magyar Diáksport Napján pedig izgalmas vetélkedőkön próbálhatták meg magukat diákjaink, váltott 

csoportokban. 

Reméljük, hogy a naplóba történő regisztrálás minden szülőnek sikerült, s így naprakész információik 

lehetnek gyermekeik tanulmányi előmeneteléről és egyéb, velük kapcsolatos eseményekről. 

Levelezőlistánkat a naplóregisztráció alapján tudjuk karbantartani, frissíteni. Köszönjük, hogy az 

évkezdéssel járó adminisztrációs feladatokkal segítették munkánkat. 

Honlapunkról, facebook oldalunkról és a szülői levelekből tájékozódhatnak iskolánk életének 

aktuális eseményeiről. 

Köszönjük megértésüket, hogy a csak az iskola kapujáig kísérik gyermekeiket.  

 

Októberi programjaink:  

Továbbra is minden programot felülvizsgálunk az aktuális járványhelyzet tükrében. 

A változásokat az iskola honlapján az eseménynaptárban tudják követni. 

 

Októbertől az étkezés befizetésére csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség. 

Október 6-án (kedden) az aradi vértanúkról emlékeztünk meg az 5.b osztály és Szőgyényi-Kovács 

Henrietta kollégiumi lelkészi munkatárs közösen előkészített műsorával, melyet osztályközösségben 

hallgattunk meg.. 

A Bolyai matematikaverseny időpontja megváltozott (november 13.)  

Október 13-án (kedden) délután szeretettel hívogatjuk Önöket a szülői imakörre a fenntartó 

gyülekezet által biztosított helyszínen. 

Október 22-én (csütörtökön) megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról. Ünnepi műsorral a 

8. évfolyam készül. 

Ezen a napon jövünk utoljára az őszi szünet előtt. 

Október 23. (péntek) országos ünnep, munkaszüneti nap. 

Őszi szünet: 2020. október 26-tól 30-ig. 



    

 
 

Szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő). 

 

Köszönjük, hogy sok család időarányosan befizette a vállalt adományokat és egyben kérjük, hogy az 

ígéretüknek megfelelően teljesítsék vállalásaikat. 

 

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi igazgatónő sorait olvashatják: 

Szeretnénk megnyugtatni a szülőket, hogy különféle okokból van több beteg kolléga az intézményben. 

Ha hivatalosan is tudomásomra jut covid fertőzésben érintett dolgozó vagy gyermek, azt 

haladéktalanul az érintett hatóságok tudomására hozom és a szükséges intézkedéseket ők teszik meg. 

A gyors jelzéshez nagy szükség van az Önök által beküldött adatbekérőkre a gyermekeik háziorvosát 

illetően, mivel ezt az adatot is szükséges továbbítanom, ha a hatóságok úgy döntenek. Köszönöm 

mindenkinek a segítségét, aki visszaküldte számunkra a kitöltött táblázatot és ezzel elősegíti szükség 

esetén a gyors és hatékony intézkedést. A ’Szülői levél’-lel együtt, csatolva, ismét kiküldjük, hogy a 

hiányzó adatok beküldését megkönnyítsük. A kitöltött táblázatot excell formátumban várja kollégiumi 

titkárunk. 

Reggelente a lázmérés a körülményekhez képest zökkenőmentesen zajlik, megfelelő az áteresztő 

képesség a kapuban és a gyerekek szinte kivétel nélkül maszkban érkeznek, ahogy kértük és ahogy 

szükséges is. Nyomatékosan kérem, hogy minden gyermek maszkban érkezzen reggel, továbbá a 

közösségi terekben is szükséges a maszk használata. Folyosó, mosdóhelyiségek, délutáni ügyeleti 

terem stb. mindenhol szükséges, hogy maszkban legyenek. 

Újból szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a gyermek minden hiányzása után szükséges 

magával hoznia a szülői nyilatkozatot az egészséges állapotáról (akkor is, ha a szülő igazolja a 

napjait). Kétféle nyilatkozat van: 

- ha a gyermek egészségesen volt otthon 

https://fasor.hu/userfiles//files/julianna/kervenyek/szulonyilatkozegeszsegescov.pdf 

- ha a gyermek betegség után tér vissza 

https://fasor.hu/userfiles//files/julianna/kervenyek/szulonyilatkozbetesegutan.pdf 

Ezeket a dokumentumokat e-mailben kiküldtük Önöknek valamint a portán tudnak kérni belőle és a 

fenti linken is elérhetik. 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

 

a nevelőtestület 

Budapest, 2020. október 9.                                                             Áldás, békesség! 
 


