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H Í R L E V É L  2017/01. január 3. 

 
Tisztelt Szülők! 
 
 

Szeretettel köszöntök minden családot 2017 év első tanítási napján! 
Az új esztendőben kívánok minden családnak boldogságot, egészséget és békét, terveik 
váljanak valósággá! Kérem, hogy az iskola keresztény közösséggé formálásában, 

gyermekeik mind jobb nevelési körülményeinek elősegítésében szeretettel, nyitottsággal 
és támogatással vegyenek részt!    
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az elkövetkező hónapokban lesznek az iskolai 

munkában kellemetlenségek. Építési munkálatok lesznek, a távlat szép eredményekkel 
kecsegtet, mivel jelentős összegű támogatáshoz jutottunk iskolánk felújításához. 

 
Január 6. péntek, vízkereszt ünnepe, parancsolt ünnep! Reggel a Kertvárosi 
Templomban lesz szentmise, tehát az iskola helyett a templomhoz hozzák kérem a 

gyermekeket, 7-7,45 között. A szentmisén természetesen a szülőket is szeretettel látjuk!  
Hét órától az ügyelet a plébánia hittantermében lesz, bejárat a templom bal oldalán, a 

kertkapun – ebben a teremben voltak a rorate misék utáni agapék. 
 
A tanítási év első félévének utolsó tanítási napja január 20. péntek lesz! 

Addig még van lehetőség a félévi bizonyítványok osztályzatainak kozmetikázására. 
 
Kérem, hogy akinek a következő tanévben első osztályba jövő testvére vagy ismerőse van, 

az jelentkezzen mihamarabb, mert a jelentkezés időpontjának is van jelentősége! 
 

Január 13-án, pénteken lesz az iskolai kápolna búcsúja. Ezen a napon a szokásoknak 
megfelelően délután 4 órakor szentmisét tartunk az iskolában, melyen minden tanuló 
számára a részvétel kötelező, és szeretettel várjuk a kedves családokat is!  

   
Június 1-5. között az iskola zarándoklatot szervez a csíksomlyói búcsúba. 
Mellékelten küldöm a részletes programot is, egyenlőre azt jelzem, hogy a részvétel 

költsége 42 ezer forint lesz félpanziós ellátással. Családokat, illetve nagyobb gyermekeket 
tanári vagy írásban megbízott egyéb felnőtt kíséretében várunk szeretettel! 

  
Mint már jeleztem, május 10-15. között látogatunk a gyergyói testvériskolába 
Tekerőpatakra, várunk még jelentkezőket lehetőleg mihamarabb, mert januárban a 

névsorokat egyeztetni szeretnénk. 
 

 
 Dicsértessék a Jézus Krisztus!  
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