
 
 
Kedves  Szülők!                                                                                                                 6. sz.                                                                                                               
Lezártuk az első félévet. Ez az összegzést, s a következő félév céljainak meghatározását is 
jelenti. Hogy munkánk még eredményesebb legyen, arra kérjük Önöket, a szülői 
értekezleteken és a fogadóórákon feltétlenül jelenjenek meg.  
 A hónap végén (febr. 21.)  kezdődő nagyböjti időszak alkalmával, a belső elmélyülést 
segítve, kérem, olvassák el  Böjte Csaba atya gondolatait: „A titok, a csoda benned van! A 
nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres időtöltések 
helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj alá a 
csendben! Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti 
végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan…. Általad akarja tovább teremteni a 
világot.” 

 

Február havi programok: 

2-14.  Félévzáró szülői értekezletek, külön tájékoztatás szerint 

2.    SzMK-értekezlet 

6.                                   „Kis tudósok napja” az alsó tagozaton 

9. 13.00  – 18.00  Alsó tagozatos farsang (előkészület lehetősége 12.00 órától) 

A tanulók csak a rendrakás után (17.30 óra körül) mehetnek haza, ezért 
kérjük Önöket, csak 18.00 órakor jöjjenek gyermekeikért.  

10. 15.30 – 20.00 Felső tagozatos farsang (előkészület lehetősége 15.30 órától) 

A tanulók csak a rendrakás után (19.30 órakörül) mehetnek haza, ezért 
kérjük Önöket, csak 20.00 órakor jöjjenek gyermekeikért.  

16.  Zrínyi Ilona matematika verseny (külön értesítés szerint) 
  Helyszíne: a szervezőktől még nem kaptunk értesítést     

20.  Nyílt nap a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek                     

21.                          „Télűzés” a 6. osztályosok előadásában. 

22.                                 Hamvazószerda 

24.  Múzeumpedagógiai foglalkozással egykötött rendhagyó 
történelemóra a Terror Háza Múzeumban → 7-8.osztály 

                                      Indulás: 8.30 / 9.30 óra 
Kedves Szülők!  

- 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. Támogatásukat előre is köszönjük! 

- Az alapítvány pontos 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  a 
titkárságon kaphatnak.  

- Arra kérem Önöket, hogy az iskolába történő támogató-utalás esetén (a szülői értekezleten 
megadott számlaszámra:10702291-70438316-51100005 ) a közlemény rovatba  az 
alábbiakat legyenek szívesek írni: a gyermek nevét, valamint a „támogatás” szót,  
kifejezést. Támogatásukat nagyon köszönjük! 

Osztálymisék  
Február   5. 2. osztály 

 12. 1. osztály 
 19. 8. osztály 
 26. 7. osztály 

Március   5. 6. osztály 
  12. 5. osztály 
                  19.          4. osztály 

Márciusi előzetes 
         6.                     Kimeneti mérések kezdete 
       14.                     Az 1848. márciusi 15-i forradalomra emlékezünk 
       15.                     Nemzeti ünnep (március 15.) 
       16.             Egyházmegyei matematika verseny házigazdái, szervezői vagyunk, ezen a        

napon a 4-8. évfolyamon 10.00 óráig tart a tanítás 
      20-tól                 Fogadóórák 
      24.                      Házi idegen nyelvi vetélkedő  
 
 
2023.  Böjtelő hava 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!                                                    
 
                                                                                                   Hetényi Anikó 
                                                                                                          igazgató 
 

 
 


