
 

 

 

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad,  

meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.  

(Filippi 4,7) 

 

Kedves Szülők! 

 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel.  Hálás szívvel tekinthetünk 

vissza ismét az eltelt időszak eseményeire, eredményeire.  

Az elmúlt hónapban online szülői értekezletet tartottunk minden osztályban.  

Lezárult a továbbtanulási, beiskolázási folyamat. Nyolcadik évfolyamos diákjaink 

ebben az évben is sikeresen szerepeltek a központi írásbeli felvételin – mind matematika, 

mind magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Az iskola vezetősége továbbította végzős 

tanulóink jelentkezési lapját a középiskoláknak.  

Elkezdődtek a 7. évfolyamos diákok felvételi előkészítő alkalmai. Bízunk benne, 

hogy egy év gyakorlás, felkészülés ismét szép eredményeket fog hozni a jövő évi felvételin. 

Február közepén megtartottuk hagyományos iskolanapunkat, a Julianna-napot.  

Sikerült vidám farsangi mulatságokat is rendeznünk – az alsósok osztályonként, a felsősök 

együtt szórakoztak. Köszönjük a felsős családoknak a tombola-felajánlásokat! 

Iskolánk csapatai nagyon szép eredményt értek el a Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny körzeti fordulóján. 

Lezajlott a második Ovi-suli program nagy szülői és gyermek részvétel mellett. 

Február végétől több egyetemi hallgató is nálunk tölti gyakorlatát alsó és felső 

tagozaton egyaránt. 

 

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 (az "Iskolánkról" fül alatt, a "Tehetséggondozás"nál az Adatlapra kattintva), 

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 Külön kérjük 

Önöket, hogy a Magyarországi Református Egyházat (technikai szám: 0066) akkor is 

jelöljék meg, ha felajánlható adójuk nem is lenne, mert ennek fontos informáciértéke van. 



Előre is köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják egyházunkat és 

iskolánkat.  

 

Márciusi programjaink: 
 

Március hónapban 21 napra fizetünk: 100% =  12.390,- forint, 50% =  6.195,- forint.  
 

Március 1-jén (kedden) rendezzük a Julianna Házi Énekversenyt alsó tagozatos 

gyerekek számára. A Julianna Házi Énekverseny felsős versenye március 3-án 

(csütörtökön lesz).  

 

Március 7-11: Pénzügyi témahetet tartunk iskolánkban. 

Szeretettel várunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára március 8-án 

(kedden).  

Március 9-én (szerdán) ismét Ovi-suli program   lesz leendő első osztályosok számára. 

Továbbra is kérjük a szülőket, hogy az iskola honlapján található online jelentkezési lapot 

töltsék ki. 

Március 11-én (pénteken) megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról. 

Ünnepi műsorral a 4. évfolyam 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 13. vasárnap 10 óra: hálaadó istentisztelet a Fasori templomban 

templomunk felújításának első üteméért. 

Március 14. hétfő: munkaszüneti nap (heti pihenőnap, áthelyezett). 

Március 15. kedd: munkaszüneti nap, országos ünnep. 

 

Március 21-én iskolánk Énekkara a Bach Mindenkinek Fesztivál nyitó napján a 

Rendőrpalotában fog énekelni Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész koncertjén. 
 
 

Március 26. szombat: Munkanap március 14. helyett.  

Ezen a napon ismét pályaválasztási foglalkozásokat tartunk diákjaink számára.  

A foglalkozások három tanítási óra keretében lesznek megtartva. Erre a napra nem 

rendeltünk ebédet, 11 órakor hazamennek a gyerekek.  
 

Felvételi beszélgetések az első osztályba jelentkezőknek: március 11-ig folyamatosan. 

 
 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

A korábbi évek gyakorlata szerint szeretnénk megnézni a gyermek-istentisztelet (online 

istentisztelet) látogatását igazoló kis füzeteket. Kérjük, hogy a gyerekek hozzák be a 

füzetecskét április 11-re a hitoktatóknak. 

 

 

Április 3. vasárnap: Családi istentisztelet 

Április 4-8.(H-P): Digitális témahét 

Április 10. vasárnap: Virágvasárnapi családos nap a fasori gyülekezetben 

Április 11. hétfő:  Költészet napi megemlékezés   



Április 12. kedd:  Szülői imakör 

Április 13. szerda: Holokauszt áldozatainak emléknapja 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

Tavaszi szünet: április 14-től 19-ig. 

Április 20. szerda: Szünet utáni első tanítási nap 

Április 21. csütörtök és 22. péntek: Beiratkozás az általános iskolába 

Április 25. hétfő:  Közös fogadóóra alsó és felső tagozaton 

Április 25-29.(H-P): Fenntarthatósági témahét 
 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, reményteli napokat kívánunk szeretettel:  

                    a nevelőtestület 

 

Budapest, 2022. március 1.       Áldás, békesség! 

 

 

 


