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H Í R L E V É L 2016/6. március 10.

Tisztelt Szülők!
A 2016. áprilisi ebédbefizetés időpontjai a következők lesznek:
Március 16 SZERDA: 13-17 ó.
Március 17. CSÜTÖRTÖK: 7,30-11,30 ó.
Pótbefizetés: Március 22. kedd: 8-12 ó.
AZ UTALÁSOS FIZETÉSHEZ A GYERMEK NEVÉRE SZÓLÓ SZÁMLÁKAT A
HÉTEN KAPJÁK MEG! A HATÁRIDŐK AZONOSAK A KÉSZPÉNZES FIZETÉSI
HATÁRIDŐKKEL!
Április hónapban 21 napra az összegek a következők:
Napközi (710/355 Ft.)
Ebéd (490/245 Ft.)
Ebéd+tízórai vagy uzsonna (600/300 Ft.)
Személyre szabott diétás ebéd (1.040/520 Ft) DrSÉF.
Személyre szabott diétás ebéd (1.150/575 Ft) DrSÉF.C1

100%
14.910,10.290,12.600,21.840,24.150,-

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

50%
7.455,- Ft.
5.145,- Ft.
6.300,- Ft.
10.920,- Ft.
12.075,- Ft.

Március 12 - 15 között négy napos ünnep lesz, 16-án, szerdán jövünk iskolába!
A következő héten már a nagyhét következik. Ekkor hétfőn és kedden rendes
tanítás lesz. 23-án, szerdán a 4-8. osztályosok osztályonkénti beosztásban
plébániákra mennek az iskolából lelki programra, a kisebbeknek itt az iskolában
lesz a hitoktatók által vezetett program, majd 12 órakor az újpesti Egek Királynéja
templomban lesz közös szentmise. Utána ebéd és a szokott délutáni rend.
Március 24-29-ig húsvéti szünet lesz, 30-án, szerdán kell iskolába jönni a szokott
rend szerint.
Ezúton szeretnék a nagyböjt és az irgalmasság éve jegyében gondolkodásra
ajánlani néhány tapasztalatot az iskola életével kapcsolatban.
Iskolánk az idei esztendőben bővülés előtt áll. A fenntartó iskolánkhoz csatolja
szeptember elsejétől a jelenlegi Szent Anna Katolikus Óvodát, valamint egyházi
fenntartásba szándékozik venni a XV. kerületi Pattogós utcai „Száraznád” iskolát
és szintén a mi iskolánk telephelyévé tenni. Ezen az új telephelyen a meglevő
speciális oktatás további működtetése mellett egy önálló épületben felmenő
rendszerű katolikus általános iskolai részleg indítása lesz a feladatunk. Ehhez
kérem lelki támogatásukat!
A másik kérdéssor arról szól, hogy – bár a fent említettek miatt kicsit kevesebb
időt töltök a Tanoda téren – többször kértem a kedves Szülőket arra, hogy a
felmerülő kérdéseket próbáljuk meg rövidre zárva személyesen megvitatni, mert
az együttműködésnek ez alapfeltétele. Fontos lenne az is, hogy a már többször
átbeszélt problémákra is vagy ez vonatkozzon, vagy pedig fogadjuk el azt amit már

egyszer eldöntöttünk. Értem ezt a sport órákra való szállításra – amit az SzMK.
átbeszélt velem és saját közösségén belül is – miszerint már ősszel jeleztem, bárki,
bármikor megtekintheti a busszal kapcsolatos anyagi kimutatásokat. Azt is, hogy
mindenfelől összekalapozott adományokból – mivel az összeget úgy kalkuláltuk,
hogy lehetőleg a legalacsonyabb legyen – a hiányzók és esetleg befizetésben
akadályozottak révén hiányzó összeget havi rendszeres 6 számjegyű összeget
valahogy ki tudja az iskola fizetni.
Személyi kérésekkel is megkerestek, és – értesüléseim szerint – az ezekre adott
megoldásokkal megelégedtek, sőt személyesen is kifejezték megelégedettségüket.
Az iskola bizonyos felújításával kapcsolatban higgyék el, hogy aktívan
próbálkozom, az idei költségvetés felújításra vonatkozó lehetőségeit még nem
ismerem. A személyes segítség felajánlásokat köszönettel és örömmel igénybe
fogjuk venni, de kell hozzá „önerő”, ami egyelőre még nem ismeretes.
Az épületet a tulajdonos Önkormányzat most szándékozik védettségbe venni, ez is
bizonyítja korát és az ezzel járó előnyöket és hátrányokat.
Ahhoz, hogy a mai kornak megfelelő állapotot el tudjuk érni, 100 millió forintos
nagyságrendű összegre lenne szükség!
Az iskola közhasználatú területeinek megóvása közös feladat lenne, a magunk
részéről 2-3 évenként például a mosdókat nem kifestjük, hanem felújítjuk. Sajnos
a vandálbiztos csaptelepek, az egyre több helyre felszerelt nyomógombos öblítők
ellenére folyamatosan romlanak el eszközeink. Rendszeresen dugulások vannak
az épületben. A duguláselhárító cég, jelentős költségen rendszeres vendégünk, és
érthetetlen módon a WC papír guriga, az evőeszköz, a fehérnemű, a szivacs
rendszeresen előkerül a csatornából. Kérdem én, ez mennyiben felel meg a
rendeltetésszerű használatnak? Otthon nyilván senki nem tesz ilyesmit a WC-be,
itt sincsen soha olyan személy, aki elvállalja, hogy ilyet tett volna. A személyiségi
jogok nem engedik meg, hogy a mosdókban ellenőrizzük az ott levőket.
A berúgott ajtók, rendszeresen elvesző kulcsok, leszakított cipős szekrény ajtók és
polcok mind apasztják az intézmény dologi költségvetését!
Nem beszéltem az Önöket is érintő kérdésről, hogyan lehetséges, hogy ennyi jó
minőségű gazdátlan ruha és cipő marad gazdátlanul az iskolában?
Az idei évre betervezett munkák: az ebédlővel szemben levő mosdók felújítása, a
játszóudvar korszerűsítése, a tornateremi öltözők korszerűsítése. A munkák
elvégzése többnyire nyáron történhet szervetési és anyag okokból.
Többen érdeklődtek, én pedig válaszoltam is, de ismét suttogásokból hallom, hogy
nem volt elég egyértelmű a válasz: a műfüves pálya télre történő befedése – bár
nagyon hasznos lenne – nem kivitelezhető. Ismét megindokolom: a megfelelő belső
magasság elérése érdekében a villanyoszlopokat és a hálótartó vasakat el kellene
vágni, vagy kiszerelni, ami nem megoldható gazdaságosan és valószínűleg az
engedélyt sem kapnánk meg ehhez, mivel pályázati forrásból valósult meg a
pálya. A sátor fenntartásához az időjárás változásai miatt állandó emberi
felügyelet szükségeltetne a megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében, ez pedig
nagyon jelentős anyagi ráfordítást jelentene.
Végül megismétlem, hogy minden elképzelést örömmel fogadok szemben, és nem
suttogás útján, de jelzem, hogy az intézmény működéséért felelős vezető én
vagyok, döntési jogkörrel és felelősséggel!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György - igazgató

