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H Í R L E V É L  2015/13. október 7. 

 
Tisztelt Szülők! 
 

A 2015. novemberi ebédbefizetés időpontjai a következők lesznek: 
Október 13 kedd: 13-17 ó. 

Október 14. szerda: 7,30-11,30 ó. 

Pótbefizetés: Október 20. kedd: 8-12 ó. 
AZ UTALÁSOS FIZETÉSHEZ A GYERMEK NEVÉRE SZÓLÓ SZÁMLÁKAT A 

HÉTEN KAPJÁK MEG! A HATÁRIDŐK AZONOSAK A KÉSZPÉNZES FIZETÉSI 
HATÁRIDŐKKEL! 

November hónapban 20 napra (19-én nincs étkezés) a következők: 

 100% 50% 

Napközi (710/355 Ft.)  14.200,- Ft. 7.100,- Ft. 

Ebéd (490/245 Ft.)  9.800,- Ft. 4.900,- Ft. 

Ebéd+tízórai vagy uzsonna (600/300 Ft.)  12.000,- Ft. 6.000,- Ft. 

Személyre szabott diétás ebéd (1.040/520 Ft) DrSÉF. 20.800,- Ft. 10.400,- Ft. 

Személyre szabott diétás ebéd (1.150/575 Ft) DrSÉF.C1 23.000,- Ft. 11.500,- Ft. 

 

Október 5-én Szülői Munkaközösségi értekezletet tartottunk, amelyen a szülők 
elnökké választották Dr. Krompaszky Adrienne –t. Az értekezleten az előzetesen 
meghatározottak értelmében megvitattunk a mindennapos testnevelés órák 

megvalósításával kapcsolatosan kialakult problémákat, melyről minden család a 
saját SzMK képviselőjén keresztül kap részletes ismertetést. 
  

Papírgyűjtés lesz iskolánkban a szokásos módon október 14-22-ig (szerdától 
csütörtökig). Kérem, minél több papírt gyűjtsenek az osztályok, mert a konténer 

kihelyezése mennyiséghez is kötve van, valamint a befolyt összeget az iskola 
felszereltségének javítására tudjuk fordítani! 
 

Október 17-én, szombaton, mint már előre jeleztük, zarándoklatot szervezünk, 
melyre várjuk a családokat is. A helyszín: Pilisszentkereszt – Mária forrás. 

A zarándoklatra az alábbi részvételi lehetőségek vannak, mindenki számára 
igénybe vehetően, melyekből kérem, válasszanak: 

1. Az iskolától Pilisszentkeresztig külön autóbusszal oda-vissza. 

Indulás: 11,30-kor, érkezés: kb. 16,30-17 óra. Költség: az iskola 
tanulóinak ingyenes, ülőhelyet foglaló hozzátartozóknak 1.000,- 
Ft. A buszról történő leszállástól a szentmise helyszíne 15 perc 

kényelmes séta, babakocsival is könnyen járható. 
2. Egyénileg legkésőbb 13,30-ig a Mária forráshoz érkezés – 

Pilisszentkeresztről a Mária út jelzésen 15 perc. 
3. Gyalogos zarándoklat Pomázról Arday Andrea tanárnő vezetésével 

kb. 4 órás turistaút megállásokkal – imákkal. Találkozás 9,30-kor 

Pomázon (mindenki önállóan) a HÉV és VOLÁN pályaudvarnál levő 

http://www.szentjanos.atw.hu/


körforgalom melletti kettős keresztnél. Parkolási lehetőség van. 

Visszaútnál autóbuszt biztosítunk Pilisszentkereszttől Pomázig, 
illetve az iskoláig az iskola tanulóinak ingyenesen, 

hozzátartozóknak 500,- Ft-os költséggel. 
4. Gyalogos zarándoklat Pilisszántóról Krisztics Gabi néni vezetésével 

kb. 1 óra turistaút (3,5 km.) megállásokkal, alsósok részére. 

Utazás: Árpád híd autóbusz állomásról 10,15-kor induló járattal, 
melyre mindenkinek a hivatalos díjszabás szerint: 465,- Ft a teljes 

árú jegyet kell vennie. Visszaúton Pilisszentkeresztről az iskoláig 
autóbuszt biztosítunk az iskola tanulóinak ingyenesen, a 
hozzátartozóknak 500,- Ft-os költséggel. 

 
 
A szentmise 14,30-kor kezdődik szabadtéren. Erdei padokon kb. 150 fő számára 

van leülési lehetőség, ezért javasolt leüléshez alkalmas eszközt hozni. A forrás vize 
iható, hideg élelmet mindenki hozzon magával. Nagyon esős időjárás esetén, 

Újpesten időben jelzett helyen fogunk a zarándoklat idején Szentmisén részt 
venni a Szűzanya tiszteletére!    
 

Kérem, hogy a közlekedési eszközök biztosítása érdekében október 12. hétfőig 
minden család pontos létszámmal ellátva jelezze az osztályfőnököknél a részvétel 

módját az alábbi bontás szerint. A tanulók számára a részvétel kötelező, ha 
szülő nélkül jön a gyermek, az iskolától induló buszokon a felügyelet 
egyértelműen megoldott, ha valamelyik gyalogos útvonalon jön kísérő nélkül, 

kérjük, hogy jelöljék meg, ki a felelős (szülő, egyéb nagykorú személy) 
gyermekükért!  
 

   
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 
 
                                                                           Käfer György 

                                                                               igazgató 
 

 
Az október 17-i zarándoklaton családunk ….. fővel vesz részt. 
 

A szentmise helyszínére  ………………………………………………………… útvonalon 
megyünk. 
 

Az iskola által biztosított autóbuszt  …… fő részére a …………………………………… 
 

útvonalra veszünk igénybe. 
 
Az utazás ………. Ft-os költségét október 16-ig az osztályfőnöknek befizetem! 

 
 
 

 
………………………………………………………………………… 

        név,                                           aláírás 


