
 
Kedves Szülők! 7. sz. 
 

- Köszönjük a farsangi mulatság megrendezésében nyújtott sok-sok segítséget, anyagi 
támogatást. Ennek köszönhetően 402 000 Ft-ot adomány gyűlt össze, melyet ígérem 
nagyon körültekintően fogunk a tanítási környezet fejlesztésére felhasználni! 

- Húsvétra készül a keresztény világ, március 2-án elkezdődött a nagyböjt,  
mellyel Jézus Krisztus szenvedésére, üdvözítő halálára és feltámadására, vagyis a Húsvét 
megünneplésére készülünk.  Őszinte böjtölésre és mások előtt nem hivalkodó jócselekedetek 
gyakorlására készít fel és hív bennünket ez az időszak. Használjuk fel jól ennek a nagyböjtnek 
az idejét arra, hogy a kialakult megszokottság helyett tudatosan induljunk Isten és 
embertársaink igazi szeretete irányába.  

 

  
Március havi programok: 

2., 14.00 órától Télűző szertartás a 6. osztályosok előadásában 

7.                                     Zrínyi matematika verseny (érintett tanulók) 

7 - 16. Alsó tagozatos fogadóórák a (személyes jelenléttel vagy a Teamsen keresztül) 
8.                                        15.00 / 16.00 órától (a pedagógusok munkarendjétől függően) 

felső tagozatos online fogadóórák, melyekre előzetes bejelentkezés szükséges. 
Bejelentkezni a titkárságon lehet, március 7-éig, déli 12.00 óráig. Azoknak a 
szülőknek, akik nem tartják ezt az időpontot, 9-én már nem áll módunkban 
fogadóórát biztosítani. Megértésüket köszönjük! 

A fogadóóra napján az időbeosztásnak megfelelően munkatársaim fogják felvenni 
Önökkel a kapcsolatot. 

11.                                       Március 15-i emlékműsor a 7. osztályosok előadásában (tornaterem) 

  alsó tagozat: 13.00 órától történelmi játszó, 
  felső tagozat: 14.00 órától történelmi vetélkedő 
14.                                   Pihenőnap, munkanap áthelyezés → március 26. szombat  → tanítási nap 

 

15.  TANÍTÁSI SZÜNET – NEMZETI ÜNNEP   

17.   Nyelvi nap, idegen nyelvi vetélkedő (15.00 óráig) 
26.                                   Munkanap áthelyezés → március 26. szombat  → tanítási nap ⇨  
                                        jubileumi  „PÍ nap” .  
31.  16.30                       „Ott van mindenhol, ott van mindenben” – iskolánk jubileumi kiállításának       

megnyitója. Ezen a napon emlékezünk meg Tabódy István atyáról is, aki 
iskolánk egyik alapítója. 
Ez az esemény, rendezvény összetett program.  A növendékek kiállításán 
részt vesznek az alkotó gyermekek, az osztályokat képviselő tanulók,   
iskolánk munkatársai. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  



 
17.30 órától Tabódy atyára emlékezünk, melyen az érintett szereplő tanulók 
vesznek részt, a 7-8. osztályos diákok, az iskola munkatársai, valamint a 
meghívott vendégek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Osztálymisék:                                  

                                                         márc.    6.      4.o. 
                                                                     20.      3.o.  
                                                                     27.      2.o. 
                                                         április   3.      1.o. 
                                                                     10.      8.o. 
                                                                     24.      7.o.                                                                                               

Áprilisi előzetes 
  1.                                   Jubileumi hálaadó szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök atya  

mutat be.  Ezen a napon az 1-2. osztályos tanulóknak 9.30 óráig tart  
a tanítás, a 3-8. osztályosok pedig ebéd után, 12.00 órakor mennek haza.  
Együttműködésüket, megértésüket köszönjük. 

                                        Amennyiben munkájuk és idejük engedi, szeretettel várjuk Önöket erre 
a szép eseményre is. 

  8.  Gyermek passió (8. osztály) 

11.                                   Költészet napja 
12.                                   Húsvétváró játszóház 
                                        Tantestületi elfoglaltság miatt ezen a napon 15.00 óráig tart a tanítás. 
                                        Együttműködésüket, megértésüket köszönjük. 

13.  Igazgatói szünet - a húsvéti szünet első napja 

20., szerda Szünet utáni 1. tanítási nap (A hét) 

 

Kedves Szülők! 

 
Kedves Szülők!  

- Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a központi rendelkezések értelmében hétfőtől iskolánkban sem lesz 
kötelező a szájmaszk viselése!  Hurrá!!! 

- Köszönjük, hogy adójuk 1 %-val segítették, segítik A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért 
Alapítványt céljainak, terveinek megvalósításában. Az iskola tárgyi, épületkörnyezeti fejlesztését, a különböző 
tanulói támogatásokat nem tudjuk az Önök anyagi segítsége nélkül megvalósítani, ezért továbbra is számítunk 
adományaikra, 1 %-os felajánlásaikra. S egyben arra kérjük Önöket, hogy rokoni, baráti, ismerősi körökben 
tegyenek említést alapítványunkról, hátha valaki azonosulni tud vele és támogatni fogja. Rendelkező nyilatkozatot 
az igazgatói irodában és a titkárságon lehet kérni. Ezen kívül le lehet tölteni a NAV honlapjáról. Segítségképpen 
iskolánk (március folyamán) szkennelve is elküldi Önöknek. (Kérem, ne vegyék ezt tolakodásnak!)Egyúttal 
felhívjuk figyelmüket, hogy az adóbevallás rendje megváltozott, ennek következtében az 1%-okról rendelkező 
nyilatkozatokat az adózónak már a NAV felé külön, önállóan kell eljuttatnia. Kérjük Önöket, ne feledkezzenek 
meg erről! Támogatásukat előre is köszönjük! 

- Az alapítvány neve: A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány,  
adószáma: 1 8 4 9 4 4 8 6 - 1 - 0 7. Alapítványunk működéséről bővebb információt az igazgatói irodában 
kérhetnek.    

Bicske, 2022. 03. 04.                          Dicsértessék a Jézus Krisztus:   Hetényi Anikó igazgató 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 éves a Szent László Általános Iskola 

 

 

 
 
 
              
 



 

 

 


