
 
 

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, 

meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 

(Filippi 4,7) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel.  

Hálás szívvel gondolunk vissza az elmúlt hónap örömteli eseményeire.  

Tanulóink továbbra is szép eredményeket értek el az országos versenyeken. 

Büszkék vagyunk iskolán belüli és iskolán kívüli szolgálataikra egyaránt. 

A családi istentiszteleten nagy öröm volt látni, hogy ismét ilyen sokan együtt lehettünk 

ezen a szép alkalmon. 

Megemlékeztünk a Holokauszt magyarországi áldozatairól. 

Megünnepeltük a költészet napját is mindkét tagozaton. 

Az alsósok a már évek óta hagyományos szavalóversennyel ünnepeltek a könyvtárban.  

A felső tagozatos diákok ünnepi szolgálattal készültek az alkalomra, melyet 

templomunkban tartottunk meg. Felemelő érzés volt a szép versekkel és gyönyörű 

hangszeres zenékkel feltöltekezni a szünet előtti utolsó tanórán. 

Rendben lezajlott a fenntarthatósági valamint a digitális témahét. A gyermekek iskolán 

belüli és iskolán kívüli programokkal színesíthették a mindennapokat. 

Lezajlott a leendő elsősök beiratkozása, s így szeptemberben ismét két osztállyal tudjuk 

indítani a jövő tanévet.  

 

Májusi programjaink:  

Május 1. vasárnap Munkaszüneti nap, országos ünnep  

Május hónapban - az osztálykirándulások miatt - nem egységesen, hanem a kiküldött 

számla szerint fizetjük az ebédet. Bizonyára már mindannyian megismerkedtek a QB-Suli 

felülettel, melyről e-mailben is értesítést kapnak az elkészült számláról. A számlát a 

megszokott módon, átutalással tudják teljesíteni. Az ebédlemondásokat a QB-Suli felületen 

tudják megtenni. 

 

Május 5-től 20-ig országos mérések lesznek a 6. és a 8. évfolyamon. 

Május 5-én és 6-án (csütörtökön és pénteken) a 8. osztályosok írják a szövegértő és a 

matematika, valamint a természettudomány és az angol feladatokat. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára május 

10-én (kedden).  

Május 19-én és 20-án (csütörtökön és pénteken) a 6. osztályosok írják a szövegértő 

és a matematika, valamint a természettudomány és az angol feladatokat.  

Azok a diákok, akik valami miatt nem tudják megírni az adott időpontokban a teszteket, 

kapnak a pótlásra lehetőséget (május 12-13. illetve 26-27.). 



Kérjük, hogy a 6.-os és 8.-os tanulók szülei töltsék ki az online szülői kérdőívet május 

folyamán. 

 

Május 23-tól 25-ig (hétfőtől szerdáig) lesznek az év végi osztálykirándulások. 

A 7. és 8. évfolyamosok Erdélybe utaznak a „Határtalanul” pályázat keretében.  

Az ő kirándulásuk 21-én (szombaton) kezdődik. 

Május 26-án (csütörtökön) 10 órakor ünnepi mennybemeneteli istentiszteleten 

veszünk részt a fasori templomban.  

Május 27-én (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában. 

 

Május 29-én (vasárnap) konfirmációi istentiszteletre hívjuk szeretettel a családokat a 

fasori templomba. Ezen a napon végzős nyolcadikos diákjaink tesznek vallást hitükről a 

gyülekezet előtt.  

Május 30-tól június 3-ig mérések hete lesz iskolánkban.  

Május hónapban folyamatosan zajlanak a szülői értekezletek. Ezek időpontjáról az 

osztályfőnökök értesítik Önöket. 

 

Szeretettel várjuk a JULISKOLA készülő számába a cikkeket! 

 

Kérés: A Teremtett világ szépségének megőrzéséért tegyünk egy újabb apró lépést, 

miközben segíthetünk valakinek: Egy Lackó nevű kisfiú gyógykezeléséért gyűjtsünk az 

iskolában műanyag kupakokat egyelőre a tanév végéig. (Kérjük helyezzék el a kupakokat 

a portánál található gyűjtőládában.) 

 

Előrejelzés étkezéssel kapcsolatban: 

 

2022-23-as tanévtől változások lesznek az étkezés rendjében. Lehetőség lesz napi 

háromszori étkezést rendelni. Május elején a gyerekekkel hazaküldünk egy nyomtatványt 

(lásd csatolmányban is), amin be kell jelölni, hogy milyen étkeztetést igényelnek ősztől 

gyermeküknek: napi egyszeri (ebéd) vagy napi háromszori (tízórai, ebéd, 

uzsonna). A nyomtatványt minden tanuló esetében ki kell tölteni és az osztályfőnöknek 

visszaküldeni május 13-ig. 

Nyártól további változás lesz, hogy az étkezést a szolgáltatás igénybevétele előtti 

hónapban kell kifizetni. Kérjük, figyeljenek a határidőkre: augusztus 10-én kiküldjük a 

szeptemberi számlát, melyet augusztus 20-ig teljesíteni kell. Mivel ez egy különleges 

időszak a nyaralások, szabadságolások miatt, kérjük, fokozottan figyeljenek a befizetés 

ütemezésére. Aki nem fizeti ki időben a számlát, annak a rendelése automatikusan 

törlődik! 

 

Júniusi előzetes:  

 

Június 2. csütörtök 17.00 Művészeti gála, régi hagyományaink szerint (Tehetségest), 

melyre szeretettel hívjuk a szülőket  

Június 3. péntek:  Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

Június 5. vasárnap és 6. hétfő: Pünkösd  

Június 7. kedd:  Év végi vizsga (magyar) 7. évfolyamon 

Június 8. szerda:  Év végi vizsga (történelem) 6. évfolyamon  

Június 9. csütörtök:  Év végi vizsga (angol) 8. évfolyamon 

Június 11.szombaton Az énekkar a Millenium Háza előtt énekel 

Június 14. kedd:  DÖK nap – programok a gyermekeknek 11 óráig 



11.00 palotás tánc (bemutató a gyermekeknek) 

8. évfolyam: bankett 

18.00 palotás tánc bemutató a szülőknek 

Június 15. szerda:  a tanév utolsó napja (tanítás 11 óráig), osztályozó értekezletek 

Június 19. vasárnap: Ballagás, tanévzáró istentisztelet  

 

Tervezett nyári táboraink:  

 

Konfirmandus tábor:  június 27-július 2. (H-Szo); 7-8 osztályos gyermekeknek 

Kincskereső tábor:   július 3-9. (V-Szo); leendő elsőstől/betöltött 6 éves kortól 

kezdődően hatodik osztályt befejezőkig 

Cserkésztábor:   július 7-17. (Cs-V) 

Angol napközis tábor:  július 25-29. (H-P); 7-13 éveseknek, azaz 1. osztályt 

végzettektől 6. osztályt végzettekig  

Művészeti Korok Műhelye: augusztus 1-5. (H-P); 2. és 3. osztályt végzett gyerekeknek 

A táborokról iskolánk honlapján részletesen tájékozódhatnak. 

 

Minden kedves családnak békességes napokat, heteket kívánunk szeretettel: 

 

a nevelőtestület 

Budapest, 2022. május 1.                Áldás, békesség! 

 

https://fasor.hu/userfiles/files/julianna/egyeb/Angoltabor2022.pdf
https://fasor.hu/julianna/index.php?m=cikolv&galsrcs=*@!7924#prettyPhoto%5Bg1%5D/0/
https://fasor.hu/julianna/index.php?m=cikolv&galsrcs=*@!7924

