
 
 

„Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az Ő útjain járjunk,  

és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit,  

amelyeket őseinknek parancsolt.” 

1 Királyok 8,58 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket új tanévünk kezdetén az év jelmondatául választott Igével. 

Isten segítségével egész éves reggeli áhítataink is erre a szép bibliai gondolatra épülnek 

majd. Kívánjuk a családoknak az Igében rejlő minden üzenet gazdag bizonyságát, 

megtapasztalását. 

A nyár után mi pedagógusok ismét hálás szívvel érkeztünk, hiszen jelenléti oktatással 

kezdhetjük az évet. Hálásak vagyunk a megvalósulhatott gyermektáborokért, gyülekezeti 

hetekért, amelyek mindegyike sok áldást kínált ezen a nyáron is. 

És leginkább hálát adunk Istenünk megtartó, megőrző szeretetéért.  

 

A nyári szünetben karbantartási munkálatok során felújították az alagsori 

technikatermet, és lemázolták az udvari ajtókat. 

 

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

Továbbra is megtalálhatók a falra szerelhető adagolók, melyekben folyamatosan 

kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el.  Idén is közzétesszük iskolánk pandémiás 

intézkedési tervét, melyet hamarosan honlapunkon is olvashatnak.  

 

Mint minden év, ez is személyi változásokkal indul, erről szeretnénk tájékoztatni 

Önöket. Kollégiumunk vezetése kibővült: Szűcsné Tihanyi Gyöngyi igazgató mellett az 

igazgatóhelyettesi feladatokat már ketten látják el: Pálúr Kornélia illetve újonnan érkezett 

kolléganőnk, Némethné Földváry Zita. 

A tavalyi tanév végén elköszöntünk Demeter Abigél, Ember Orsolya, Petersen-Szováti Éva, 

Szabó Noémi, Szőgyényi-Kovács Henrietta, Selmeczi Renáta, Midling Dóra, Komróczkiné 

Bócz Nóra és Patakfalvi Tamás kollégáinktól. Isten áldása kísérje mindannyiukat további 

útjukon!  

Újonnan érkezett pedagógusaink az alsó tagozaton: György Ákosné (3.a) és Kiss 

Márton (2.a) tanító, Dobosné Tóth Tímea pedagógiai asszisztens; a felső tagozaton: 

Verburgné Sebő Julianna testnevelő tanár és Gaálné Madarász Anna matematikatanár. 

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. Az év 

végén visszaszedendő könyvek átvételét (1. és 2. osztályos tanulók kivételével) 

aláírásukkal igazolják a tanulók. Ezek a könyvek könyvtári pecséttel lesznek ellátva. 



A Molnár Antal Zeneiskolával kapcsolatos információkért, a beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalókért kérjük, látogassanak el a zeneiskola honlapjára: www.mazene.hu.  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebéd térítési díja a 2021/22. tanévben teljes áron 590 

Ft/nap, 50% kedvezményre jogosultaknak pedig 295 Ft/nap. Az ebédbefizetés ebben az 

évben is átutalással történik. Kérjük, hogy csak számla alapján utaljanak, amit szeptember 

10-ig mindenkinek elküldünk e-mailben. 

Szeptemberben 20 napra fizetünk. 100%=11.800 forint, 50%=5.900 forint. A 

kedvezményre való jogosultság igazolásáról szóló nyilatkozatot kérjük, kitöltve juttassák 

vissza. 

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról hamarosan értesülhetnek az 

iskola honlapján is. 

 

Augusztus 27-én, pénteken 9–12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk az 

elsős kisdiákok számára. Örömünkre szolgál, hogy idén 38 elsős kezdi meg nálunk iskolai 

tanulmányait.  

A tanévnyitó istentiszteleten augusztus 29-én (vasárnap) 15 órakor vettünk részt a 

fasori református templomban.  

 

Az első tanítási nap szeptember 1-jén, szerdán lesz. A gyerekek a megszokott időben, 

7.40-re érkezzenek az osztálytermekbe! Hozzanak iskolatáskát, tolltartót, üzenőfüzetet és 

a bizonyítványukat! Ezen a napon kapják meg a tankönyveket.  

Reggel az iskolában osztályfőnöki órákat tartunk, majd iskolanapot tartunk kb. 13 óráig. 

Ezen a napon még nem lesz meleg ebéd, így kérjük, hozzanak magukkal a gyermekek a 

tízórai mellett ebédet és innivalót is.  

Továbbra is arra szeretnénk kérni a szülőket, hogy csak az iskola kapujáig kísérjék 

gyermekeiket.  Az első osztályos gyermekek szülei az első héten felkísérhetik gyermeküket 

a tanterembe.  

Az egyedül hazajáró gyerekeket már az első héten is CSAK a szülő írásos kérésére 

engedjük haza 16 óra előtt!  

Szeptember 1-jén, szerdán 16.30-kor szülői értekezlet lesz a két 1. osztályban. 

Szeptember 6-tól 9-ig (hétfőtől csütörtökig) szülői értekezletet tartunk a 2-8. 

évfolyamon. Az értekezletek kezdési időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

Kérjük Önöket, hogy az értekezleteken jelezzék, gyermekük igényel-e napközit 

(tanulószobát).  A szülői értekezlet ideje alatt az iskola a gyermekfelügyeletet nem tudja 

biztosítani, kérjük, 17 óráig mindenkit vigyenek haza.    

A szeptember 13-tól 17-ig tartó héten iskolánk megalapításának 95. évfordulójára 

emlékezünk. 

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

szeptember 14-én 17.15-kor lesz a Megálló teremben. Ismét biztatunk minden kedves 

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

gyermekeinkért!  

Szeptember 23-án (csütörtökön) az SZMK választmányi ülésére kerül sor a 

könyvtárban. A szülői munkaközösség tagjai erre külön meghívót kapnak.  

A Magyar Diáksport Napja alkalmából szeptember 22-én (szerdán) tanulmányi 

kirándulást szervezünk – ennek részleteiről az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

Szeptember 30-án (csütörtökön) ünnepeljük a népmese napját. 

Szeptember 20. és október 11. között kerül sor a 8. osztályosok pályaválasztási 

kompetenciamérésére. 

http://www.mazene.hu/


 

A fenntartó gyülekezettel történt megbeszélésünk alapján szeptemberben a hétkezdő 

áhítat a templomban lesz megtartva – későbbi változásokról értesítjük Önöket. 

 

A mobiltelefon használata – házirendünk értelmében – továbbra sem megengedett 

iskolánkban. A gyermekek csak a bezárt szekrényükben tarthatják a nap folyamán. 

Bármilyen szükséges intéznivaló esetén az iskola dolgozói értesítik a szülőket, illetve tanári 

felügyelet mellett a gyerekek engedélyt kapnak a telefonálásra.  

 

A 2.500 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.  

 

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.  

 

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  

        

2021. augusztus 27.        Áldás, békesség! 


