
 
 
 

Kedves Szülők! 4. sz. 
 

Advent 
Valaki jön - de te nem veszed észre!  
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!  
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!  
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!  
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!  
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!  
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!  
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!  
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!  
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.  
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!  
Valaki jön - de te csak magadat látod!  
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz! 

 December havi programok 
 
2. 15.30-19.30-20.00 Felső tagozatos Mikulás-bál újból a szokott módon 

Arra kérjük a kedves szülőket, hogy egy kis üdítővel, süteménnyel, 
szendviccsel támogassák a felsősök délutánját (5. o.: sütemény, 6. o. és a 7. 
osztály leány gyermekei: szendvics, 7. osztály fiú gyermekei és a 8. o.: üdítő, jóval 
kevesebb mennyiségre lesz szükség, mint a farsangi mulatságon!!).  

Az osztályok szülői munkaközösségeinek tagjai legyenek szívesek 
egyeztetni egymással! Köszönöm! 

A behozott italokból, süteményekből, szendvicsekből büfét rendezünk be a 
gyermekeknek, ahol az előző évekhez hasonlóan igen csekély összegért lehet 
majd vásárolni. A befolyt összeget a karácsonyi játszóházra és házi 
versenyeinkre, rendezvényeinkre fordítjuk. A tanulók csak a rendrakás után 
mehetnek haza, ezért kérjük Önöket, csak 20.00 órakor jöjjenek gyermekeikért. 

4. (vasárnap) 14.00 Ezen a napon iskolánk növendékeinek szereplésével, közreműködésével részt 
veszünk a Városi adventi gyertyagyújtáson, Adventi forgatagon (Szoták 
Ildikó tanítónő és a 4. osztály tagjai; Magyar Eleonóra, Müllerné 
Szelman Borbála a vásár szervezői, vásározó diákok. Itt tanulóink saját 
készítésű, karácsonyi hangulatú munkáikat árusítják majd.)  
Minden kedves szülőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 
Amennyiben megtehetik, ezen a napon legyenek szívesek költőpénzt 
adni gyermekeiknek. Önöket is kérjük, hogy tekintsék meg a vásárt, és 
lehetőség szerint vásároljanak gyermekeik alkotásaiból. A befolyt 
összeget eszközfejlesztésre fordítjuk. 
Az adventi program 14.00 órától kezdődik, iskolánk műsorára 16.00 óra 
körül kerül sor. Közben a már említett adventi vásár zajlik. 
Információink szerint a helyszínen meleg teát, kakaót, kekszet, forralt 
bort is lehet majd fogyasztani.  
Meglepetésként lehetőség lesz a városban kisvonatozni is, a vonatot a Mikulás 
vezeti. 

5.  Jön a Mikulás….  Mikulás nap az SZMK tagjainak segítségével (szervezés 
alatt). 

                                            Köszönjük Balázs Ivett SzMK-elnök, szervező-koordináló tevékenységét, ill. 
egyéb (anyagi) támogatók bevonását!  

 

 



 
 
10.       9.00                          Próbafelvételi a 8. osztályos tanulók részére 

16.     10.30  Városi adventi gyertyagyújtás (színjátszókör szereplésével) 

16.     16.15  „Karácsonyköszöntő” (zenés, irodalmi összeállítás diákjaink előadásában) 
                                            Minden kedves szülőt és érdeklődőt szeretettel várunk!  
 
20.  Utolsó tanítási nap: 
                                            karácsonyváró játszóház, osztálykarácsony  
 Ezen a napon 14.00 óráig tart a tanítás. A tantestület elfoglaltsága miatt 

EZEN A NAPON ÜGYELETET sajnos NEM tudunk biztosítani. Megértésüket 
köszönjük! 

21. Tanítás nélküli munkanap, a gyermekeknek ezen a napon már nem kell 
iskolába jönni.  

Január 9. Első tanítási nap: „B” hét, hétfő 

Osztálymisék: December   4. 8. osztály 
  11.  7. osztály 
                                                        18.           5. osztály 
 Január 15.           6. osztály   
  22.  4. osztály 
  29.  3. osztály   
Egyéb: 

- Köszönöm az 5. osztályos Édesanyáknak, Édesapáknak a Márton-napi rendezvényen 
nyújtott önzetlen segítséget. 

- Köszönjük a Mikulás-napi szervezést, támogatást. 

- Hálásan köszönöm azoknak a szülőknek a bátorító, bíztató szavait, pozitív észrevételeit, 
akik erősítik az iskolánkban folyó lelki, szellemi és szakmai munkát.  

- Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét is, akik az iskola alapítványának 
támogatásával és egyéb támogatással hozzájárultak iskolánk színvonalasabb 
működéséhez. 

- Tájékoztatásképpen → Az előző évekhez hasonlóan, nagyon gazdag programmal 
színesítettük, egészítettük ki tanulóink iskolai életét. Kollégáimmal együtt szeptembertől 
a karácsonyi szünet kezdetéig - a versenyekkel együtt - összesen 46 programot 
szerveztünk.   

Munkatársaim nevében kegyelemteljes, békés karácsonyi ünnepeket kívánok Önöknek! 

 

2022. november 29. 
  
  
                                                                                                          Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 

Hetényi Anikó 
intézményvezető 


