
 
 
 
 

Kedves Szülők!     
                                                                                                                                         3. sz.                                                                          
 „ S ha csak egy pohár friss vizet is ad valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, 
mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma.” 
 

3. sz. 
 
 
November havi programok: 

 

11.   13.00-14.10 óra Bolyai magyar verseny (az érintett tanulók külön kapnak 
értesítést). 

11.   16.30 óra Szent Márton-napi lámpás felvonulás az 1-5. osztályos tanulók 
részvételével. Erre, s az azt követő vendégségre a szülőket is 
szeretettel várjuk! 

9., 16. Az alsó tagozatos és a felső tagozatos nyílt órák 
ELMARADNAK!  

12.   szombat 10.00 óra „Szent Család” ünnepe Székesfehérváron (az érintett tanulók külön 
kapnak értesítést). 

16.   (13.)                          A magyar nyelv napja (alsó és felső tagozat külön programokkal) 

18.    9.00 óra Szent Erzsébet – napi műsor a 3. osztályosok előadásában. 

21-28. Alsó tagozatos fogadóórák (külön értesítés, egyeztetés szerint). 

22.   15.00 órától Felső tagozatos online (teams, telefon) fogadóórák, melyekre 
előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a titkárságon lehet, 
november 21-éig, 12.00 óráig.  

Azoknak a szülőknek, akik nem tartják ezt az időpontot, 22-én már 
nem áll módunkban fogadóórát biztosítani. Megértésüket köszönjük! 

21. Zrínyi matematika verseny (az érintett tanulók külön kapnak 
értesítést). 

25. Adventi tanulói lelki nap. Ezen a napon tanulóink 14.30 órától 
(szülői kikérővel) hazamehetnek. Ügyeletet természetesen 
biztosítunk. 

26.                                     Székesfehérvári „Adventi udvar” (a Püspöki palota belső 
szabadtéri területe) a színjátszókör részvételével  

                                          (az érintett diákok, családok külön kapnak tájékoztatást). 
 



 
 
28.                                     Adventi 1. iskolai gyertyagyújtás (hétfőnként).  
 
29.   17.00 óra A középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet a 8. 

osztályos tanulók szülei részére. 

 
dec. 1.                               A központi írásbeli felvételivizsga jelentkezési lapjának iskolai 

leadási határideje (az osztályfőnök részére). 

 

Osztálymisék rendje: november  13. 2. osztály 
  20. 1. osztály 
  27. 6. osztály 
  december   4. 8. osztály 
   11. 7. osztály 
   18. 5. osztály 
Kedves Szülők! Emlékeztetőül: az osztálymiséken minden diák számára kötelező a 
részvétel! Ez alól csak nagyon indokolt esetben, és előre egyeztetve mentesülhetnek a 
diákok. Betegség esetén pedig legyenek szívesek értesíteni az osztályfőnököt! 
Együttműködésüket köszönöm! 
 
Decemberi előzetes: 

- dec. 4., vasárnap: városi karácsonyi forgatag (iskolánkat a 4. osztályos tanulók 
képviselik) 

- dec. 2-5. Mikulás váró programok  
- dec. 10., szombat:  Próbafelvételi a 8. osztályos tanulók részére 
- dec. 16., péntek:  Karácsonyköszöntő (iskolai karácsonyváró műsor) 
- dec. 21., szerda: tanítás nélküli munkanap (a tanulóknak ezen a napon nem kell 

iskolába jönni) 
- karácsonyi szünet: december 22 – január 8. 
- első tanítási nap: január 9. 

 
Kedves Édesanya és Édesapa! 

  Köszönjük azt az anyagi segítséget, amellyel tanévelején támogatták iskolánkat (az 
osztályfőnökök által összegyűjtött és a pénztárba befizetett támogatások). Az összegek 
befizetésével több jutott fejlesztésre, így megtörtént a 7. osztályos tanulók tantermének 
bútorcseréje, ülőkék vásárlása, megérkeztek az udvari sportgépek, kültéri ping - pong 
asztalok (mini edzőpark létesítése), és a fejlesztőszoba is további eszközökkel bővült. 
  Köszönjük Végh Viktor édesapának, hogy a többmillió Ft értékű sporteszközöket 
számunkra díjmentesen hazaszállította és segített a lepakolásban is.  
Köszönjük Komlós Kolos és Sipos Zoltán édesapák segítségét is.  
 

 Fontos! 
 
 



 
 
Kérjük Önöket, hogy az alábbi területeken támogatásukkal segítsék a helyes viselkedési 
normák betartását és a neveltségi szint megtartását, esetleges javítását, növelését.  
 

- A telefon - és egyéb audiovizuális eszközök használati rendjét – a Házirendnek megfelelően - 
továbbra is szigorúan vesszük iskolánkban. Kérjük Önöket, gyermekeikkel elbeszélgetve segítsék 
ennek betartatását! 

- A tanórákról, a munkatervben szereplő programokról való késést következetesen 
adminisztráljuk. 

- A köpeny viselete iskolánkban kötelező! Kérjük Önöket, hogy aki még a köpenybe nem jelölte 
be gyermeke nevét, kérjük pótolja! 

- Elvárjuk, hogy a tanulók ruházata, megjelenése életkoruknak megfelelő, gondozott, ápolt 
legyen. Ezért kérjük Önöket, hogy leánygyermekeik smink és lakkozott körmök nélkül jelenjenek 
meg az iskolában, és ízléses, mértéktartó ékszereket viseljenek. 

- A ma divatosnak mondott „szakadt – tépett” farmernadrágok, halálfejes ruhadarabok iskolai 
viselete továbbra sem egyeztethető össze nevelési elvárásainkkal, ezért arra kérjük Önöket, 
hogy gyermekeik az iskolában kerüljék az ilyen típusú öltözet viselését. 

- Kérem Önöket, hogy a fogadóórákat vegyék komolyan, hiszen ekkor nyílik bővebb lehetőség 
arra, hogy gyermekeik tanulmányi előmeneteléről, viselkedési formáiról, egyéb fontos 
dolgokról nyugodt körülmények között, bővebb időtartamban beszélgetni lehessen. 

- Tájékoztatom Önöket, hogy ettől a tanévtől a MÜPA partner iskolája lettünk (ingyenes, illetve 
kedvezményes diákjegyek) 
2022. november 8. 

  

 

 

 

                               Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 
                                                                                                        Hetényi Anikó  igazgató 


