
 
 
Kedves Szülők! 

A tanév véget ért, eljött a „betakarítás” ideje. Tartsunk magunkban is és gyermekeinkkel 
együtt is lelkiismeret vizsgálatot! Vajon megtettünk-e mindnyájan mindent a sikeres esztendő 
érdekében? Van-e mulasztásunk?  
A bizonyítványok átolvasása után örüljünk közösen az eredményeknek, hiszen gyermekeink 
tudásban és ügyességben, testben és lélekben mindenképpen gazdagabban fejezik be a 
tanévet. S ahol még hiányosságok maradtak, azt szorgalommal még lehet pótolni.  
Munkatársaim nevében sok – sok türelmet, szeretetet kívánunk a nyári pihenéshez, az együtt 
eltöltendő időhöz. 
 
„Legyen tiszta a hallásotok, hogy a sokféle kimondott szó közül befogadhassátok az életadót! 
Legyen tiszta a látásotok, hogy mélyebbre tekinthessetek, mint a puszta felszín!  
Legyen tiszta a szívetek, hogy értékeljétek azt az életstílust, amelyet Krisztus nyilatkoztatott ki 
nekünk!” 
 

 A tanév zárásával kapcsolatos feladatok (bankett, ballagás, tanévzáró ünnepség, 
táboroztatás programjai) megszervezése sok feladatot ró mindannyiunkra. 
 
-      Kérem Önöket, hogy a segítő, szereplő gyerekeket (akiket az osztályfőnökök már 

felkértek) erősítsék abban, hogy szükség van a munkájukra, és biztosítsák, hogy a 
megbeszélt időpontban megjelenjenek az iskolában! Köszönöm! 

-     A 8. osztályosok búcsúztatója/ballagása minden iskola, család számára fontos, felemelő 
mozzanat. Azonban a díszítéshez évek óta gondot okoz a virágok beszerzése (annak 
ellenére, hogy már más díszítő eszközöket is használunk).  
Megkérem Önöket, hogy legyenek szívesek virágokat, zöld ágakat, gallyakat küldeni a 
rendezvényre, hiszen nélkülük azért nagyon sivár lenne a dekoráció. Támogatásukat előre 
is köszönjük!  
A virágokat pénteken 8.00 órától lehet behozni az iskolába. A felkért gyermekekkel, 
pedagógusokkal együtt 13.00 órakor kezdődik a díszítés. 

- A 8. osztályos tanulók ballagási próbái rendben zajlanak.  
- 2022. június 17-én, 16.00 órakor, a Ballagás ünnepén, a szertartáson a 7-8. osztályos 

diákok vesznek részt. 
A 7. osztályosok 13. 00 órára érkeznek, és magukkal hozzák az ünnepi egyenruhájukat. 
(Jövőre majd nekik lesz szépen előkészítve a ballagás. ) 

 2022. június 20-án hétfőn, 16. 30 órakor tartjuk a Szentháromság katolikus templomban a 
Tanévzáró Te Deumot, a templomi ünnepség után az iskolában kerül sor a 
bizonyítványosztásra. 
A tanévzáró ünnepség a szorgalmi időszak befejező része. 
Arra kérem Önöket, csak nagyon indokolt esetben hiányozzon gyermekük erről a szép 
rendezvényről.  
A gyermek csak igazgatói engedéllyel hiányozhat, ezt legyenek szívesek az intézmény 
igazgatójától írásban kérelmezni! Köszönöm! 
A Tanévzáró Te Deum-ra az iskola udvarán gyülekezünk, 16.00 órakor; a gyermekek  
ünnepi egyenruhájukat viseljék!  

 



 
 

 
Kedves Édesanyák! Kedves Édesapák!  

 Köszönjük a tanévben nyújtott segítségüket, támogatásukat, melyek által pedagógiai 
programunkat, tevékenységeinket színvonalasabban valósíthattuk meg. A Szülői 
Munkaközösség tagjainak külön köszönjük, a sok-sok lelki erősítést és az önzetlen 
segítségnyújtást, melyet megvalósított rendezvényünk, programunk megszervezése során 
tapasztalhattunk. 
 

 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az előző évben személyi jövedelemadójuk 1%-át az 
iskolai Alapítványunk javára ajánlották fel, illetve egyéb pénzadománnyal támogatták 
pedagógiai munkánkat. Felajánlásaikat, támogatásukat, adományaikat a jövőben is köszönettel 
vesszük, hiszen ezzel működésünket tehetik hatékonyabbá, igényesebbé, korszerűbbé!  A 
diákok nevében köszönjük!  

            Emlékeztetőül:  
            A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány: 18494486–1 –07 
 
Egyebek 

 Kérjük Önöket, hogy a könyvtár és az iskola pecsétjével ellátott tankönyveket 
szolgáltassák vissza az osztályfőnököknek/szaktanároknak! 

 A nyári vándortáboron kívül ebben a tanévben is szervezünk 1 turnusos napközis tábort, 
1 turnusos Erzsébet napközis tábort, talán ezzel is segíthetünk a családoknak.  
Időpontjai:  

- 2022. június 15-16., 8.00-16.00 óra között (3 nap); ügyeletet 17.00 óráig biztosítunk 
- 2022. június 17., 8.00-14.00 óra között (ezen a napon tartjuk ballagási ünnepségünket) 
- 2022. június 20-24.,8.00 – 16.00 óra között (5 nap); ügyeletet 17.00 óráig  biztosítunk. 

A táborral kapcsolatban küldtünk egy rövid tájékoztatót, a tábor részletesebb programjával 
kapcsolatban. 

 Kiemelkedően sikerültek a középfokú felvételik . Gratulálok a diákoknak és köszönöm a 
felkészítő pedagógusok munkáját. Fenntartónk összehasonlító központi kimutatást vezet  a 
központi írásbeli felvételi eredményekről.  
Örömmel osztom meg Önökkel, hogy az egyházmegye 15 általános iskolájából a legjobb  
(I. hely) eredményt értük el. Különösen szép ez az eredmény annak tükrében, hogy a mi 
intézményünkben MINDEN 8. évfolyamos diák megírta az írásbeli vizsgát, ellentétben más 
egyházmegyei intézményekkel. 
 

 Kérem Önöket, a nyári szabadság alatt se feledkezzenek meg gyermekeik hitre 
neveléséről, és egyes óvó- védő intézkedésekről!  
Jó lenne, ha minden diákunkkal szép lélekkel,  épségben, egészségben kezdhetnénk 
meg az új tanévet, és persze Önök is nagyon vigyázzanak magukra! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kedves Gyerekek, egy kis ÖTLETELŐ 
A nyári tennivalók 70-es listája csak egy szűk keresztmetszet, egy kis ötletelő, 
hogy a vakáció változatos, örömteli és kreatív legyen. Ha tetszik, nyomtassátok 
ki, és pipáljátok ki azt a programot, amit megvalósítottatok…  
Munkatársaim nevében vidám, élménydús nyarat kívánok! 
Egyben arra kérlek Benneteket: ne felejtsétek el, hogy a Jóisten nem megy 
vakációzni. A nyári szünet alatt se feledkezzetek meg róla! 
Bátran imádkozzatok és  amikor tehetitek, járjatok szentmisére! 
 

Nyári teendők listája gyerekeknek 
1. Megnézni minél több napfelkeltét és naplementét 
2. Palacsintát sütni (segítséggel egyedül kikeverni) 

3. Könyvet olvasni 
4. Homokvárat építeni 
5. Pikniket szervezni 

6. Ottalvós bulit tartani 
7. Kavicsot festeni 

8. Strandolni, amennyit lehet 
9. Barátokkal Activity-zni 
10. Szélforgót készíteni 

11. Naplót írni a napjaimról 
12. Buborékot fújni 

13. Képeslapot küldeni a nyaralásról 
14. Házi fagyit készíteni 

15. Erdei kirándulásra menni 
16. Virágokat préselni 
17. Trambulinon ugrálni 
18. Biciklizni, rollerezni 

19. Bográcsozni, tábortüzezni, szalonnátsütni 
20. Hajóval kirándulni 

21. Megmászni egy hegyet, megnézni egy várat 
22. Vonatozni 

23. Vízipisztolyozni 
24. Sok görögdinnyét enni 

25. Készíteni valami egyedit 
26. Rajzolni, festeni, kerti kiállítást szervezni 

27. Pingpongozni, tollasozni 
28. Felmenni egy kilátóba 

29. Este diafilmezni 



 
 

30. Fára mászni (nem leesni) 
31. Sátrat építeni,sátrazni a kertben 

32. Hintázni sokat 
33. Kipróbálni valami újat (pl.: kertszínházat estére a szüleidnek) 

34. Labdázni 
35. Állatokat etetni (felügyelet mellett és amivel szabad!) 

36. Slaggal szivárványt csinálni 
37. Felfedezni új jásztótereket, szép utcákat, ligeteket 

38. Barkóbázni 
39. Házibulit szervezni 
40. Társasjátékozni 

41. Házimozizni 
42. Ugrókötelezni 

43. Mini sziklakertet építeni 
44. Origamizni 

45. Étterembe menni 
46. Madáritatót készíteni 

47. Papírból készíteni valami jó dolgot 
48. Gyümölcssalátát készíteni 

49. Új frizurát kipróbálni 
50. Szabadtéri koncertre menni 

51. Keresztrejtvényt fejteni, sudokuzni 
52. Karaokézni 

53. Pizzapartit szervezni 
54. Vidámparkba menni 

55. Tóparton kempingezni 
56. Vicces fotókat készíteni 

57. Planetáriumba menni 
58. Kaviccsal kacsázni 

59. Kimenni anyáékkal a piacra 
60. Képes újságot készíteni a nyárról 

61. Nyári jelmezbált szervezni 
62. A nyári fotókat fényképalbumba rendezni 

63. Lángost sütni 
64. Aszfaltra krétával rajzolni 

65. Illatos, színes gyurmát készíteni 
66. Mesét, történetet, verset írni 

67. Számháborúzni 
68. Vízibiciklizni 
69. Horgászni 



 
 

70. Az új iskolaszereket anyáékkal együtt megvenni 
 
 
2022. Szent Iván hava     
 
 
     
                                                                                Dicsértessék a Jézus Krisztus!         
 
 
                                                                                                            Hetényi Anikó igazgató 
 

 

 
 
 
 
 

 
Bicske, 2022. június 15.                       
                                                     
 
                                                Tisztelettel és üdvözlettel: Hetényi Anikó igazgató 
  


