
 
 
Kedves Szülők!                                                                                                                                  2. sz. 
                                                                                                                             
Az új tanév elindításának nehéz, izgalmas napjai és hetei állnak mögöttünk.  Köszönjük a tanévkezdéshez 
nyújtott segítségüket, türelmüket! 
Októberi programjainkat történelmünk két kiemelkedő eseményére való megemlékezés határozza 
meg. Fontosnak tartjuk gyermekeink hazaszeretetre nevelését, hiszen ezzel magyarság- tudatunkat 
erősítjük.  
A világ katolikusai minden év két hónapját Szűz Máriának ajándékozzák, májust és október hónapját: 
ebben a hónapban a szentolvasót imádkozzuk sűrűbben, odaadóbban. A legenda így szól: „Egy jámbor 
szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven Üdvözlégyet egymás után. 
Egyszer imádságát követően látomásban megjelent előtte Szűz Mária, s homlokát ugyanannyi 
rózsából font füzér díszítette, mint ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A legenda szerint 
innen ered a rózsafüzér elnevezés.” 

 
Az igazság ünnepel!  
Lelkünk széjjeljár a légben,  
Örök bíró él az égben,                                                                                  
Nem estünk hiába el! 
 
Október havi programok: 
6. Az aradi vértanúk emléknapja 

Az emlékműsort 6. osztályos tanulóink adják elő 9.00 órakor, az iskola 
Kaszap István - termében (tornaterem). Erre az alkalomra tanulóink 
ünnepi egyenruhájukat viseljék. 

Az önkormányzat felkérésére a városi megemlékezésen is iskolánk 
tanuló szerepelnek, valamint Hetényi Tamás igazgatóhelyettes tart 
rendhagyó ünnepi történelem órát.  Az ünnepi megemlékezésre 17.00 
órakor, a Petőfi Művelődési Központban kerül sor. A korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően ezen a rendezvényen a bicskei 6-7-8. 
osztályos tanulóknak kötelező a részvétel.  
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

8.                                                  Világmisszió országos ünnepe (6.osztály, külön értesítés szerint) 
                                                     a Verbita rend szervezésében. 
 
10.                                               Gyalogos ZARÁNDOKLAT a Mária – úton Zsámbékra. Az ezzel                                       
                                                    kapcsolatos tudnivalókról, kéréseinkről már küldtünk                  
                                                    értesítést. Előre is köszönjük együttműködésüket, segítségüket! 
                                                    A gyerekek ezen a napon (időjárástól függetlenül) szendvicseiket       
  fogják elfogyasztani.  
                                                    Kikérőt nem fogadunk el erre a napra! Az iskola arculatának   

megfelelő programjaink a szülői együttműködési nyilatkozatnak  
megfelelően elsőbbséget élveznek.  

 
 
                                                



 
 
18.         17.00 óra  Nyitó Szülői Munkaközösségi értekezlet 
 
21. Október 23-i emlékműsor 

Az 1956-os forradalom-és szabadságharc emlékműsorát a 8. 
osztályosok adják elő 9.00 órakor, az iskola Kaszap István - termében. 
Ezen a napon növendékeink ünnepi egyenruhájukat viseljék. 
 

23.                                                Nemzeti ünnep  
 
31.                                                Pihenőnap (ledolgozva június 10-én szombaton, Szent László napi  
                                                     programunkon) 
 
  1.                                                Mindenszentek napja, munkaszüneti nap                     
 
  2 - ától                                        Tanítás      
                                                                                         
 

  
Osztálymisék: október   2.   5. oszt. 
    9.  4. oszt.  
                                               16.                     3. oszt. 
                                               
         november     13.                     2. oszt. 
   20.                    1. oszt. 
   27.  6. oszt. 
 
                          december      4.  8. oszt. 
 
 
Egyéb 

- A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról rendelet értelmében ebben a tanévben nem 
adunk ki  ún. őszi szünetet. A téli szünet viszont meghosszabbodik, december 21 - január  
8-ig tart. Amennyiben Önöknek lekötött üdülésük, programjuk van, ezt természetesen 
rugalmasan fogjuk kezelni. 

- Felelősek vagyunk tanulóink lelki egészségéért is! Kérjük Önöket, hogy a televíziós műsorokat 
jól megválasztva engedjék nézni gyermekeiknek és továbbra is külön felhívom a figyelmet a 
facebook szülői kontroll nélküli használatának veszélyeire is. 

- A tanórák védelmében kérem Önöket, hogy a tanulókat tanórán, és a délutános 
foglalkozások ideje alatt se zavarják! Ha sürgős üzennivalójuk, mondanivalójuk van 
gyermekeik számára, azt a titkárságon keresztül legyenek szívesek megtenni. Köszönjük! 

- Ha (valamilyen oknál fogva) tanóra alatt kell jönniük gyermekeikért, akkor (ha már 
jelezték az órát tartó pedagógusnak) a folyosón legyenek szívesek várakozni! Köszönjük! 

- Sajnos még mindig sokszor tapasztaljuk, hogy a gyerekek a magukkal hozott ennivaló 
zacskóját és az italos flakonokat eldobálják. A környezettudatosabb magatartás, a tisztaság és 
a költségkímélés érdekében jó lenne, ha a gyerekek ételtartó dobozokat és kulacsot 
használnának. 

- Szeretném megjegyezni, hogy megsokasodtak a tanítási órákról szóló kikérők. A 
tanórák, valamint saját iskolai programjaink védelme törvény szerint is kiemelt 
feladatunk. Kérem, legyenek szívesek ezekre is tekintettel lenni! 

-  Novemberi – decemberi  előzetes (kiemelten):       



 
 
  9.            Nyílt órák: 1-2. óra felső tagozat,  
16.            Nyílt órák: 1-2. óra alsó  tagozat,  
11.,           Márton napi rendezvény  (felelős: 5. osztály + 5. osztályos SzMK) 
21-étől     Alsó tagozatos  fogadóórák (külön értesítés szerint) 
22-én       Felső tagozatos fogadórák a teamsen keresztül 
29.            Középfokú beiskolázás szülői értekezlete 
  4.            Városi adventi gyertyagyújtás, adventi forgatag  (4. osztályos tanulókat érinti) 
 
 
 

 
 

 
 


