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H Í R L E V É L  2016/03. január 28. 

 
Tisztelt Szülők! 
 
 

A héten kiderült, hogy a romániai választások miatt a tervezetthez képest egy héttel 
később, június 8-13. között látogatnak hozzánk a gyergyói testvériskola diákjai és 
tanárai – ebben az évben mi vagyunk a fogadók. 

A szokásos rend szerint fog történni a látogatás, kérjük az elszállásoláshoz a 
jelentkezéseket január hónap folyamán a titkárságra, vagy elektronikusan az iskola 
címére jelezzék. Természetesen lehetőség szerint, akik tavaly részt vettek a mi 

utazásunkon, illetve szeretnének bekapcsolódni az évente megvalósuló programba, azok 
jelentkezését várjuk elsősorban. 

Ez egyben az éves program változását is jelenti, mert a családos zarándoklat június 
4. helyett június 11-én, szombaton lesz! 
 

Aki a csíksomlyói zarándoklatra jelentkezni szeretne, mielőbb tegye meg, mivel a létszám 
gyorsan nő és a jelentkezéseket sorrendben tudjuk elfogadni. 

 
Február 1,2,3-án lesznek a szülői értekezletek az osztályokban közzétett időpontokban.  
 

Ismételten kérem, a kedves Szülőket illetve gyermekekért jövő hozzátartozókat, hogy 
tartsák be a Házirendben szereplő védett tanulási időt és 14,30-16 óra között ne 
kívánják kikérni a gyerekeket a tanulási időből, mert ezzel rontják a nyugodt tanulás 

feltételeit! Ehhez kapcsolódva tájékoztatom Önöket, hogy 17 óra után az iskolában nincs 
tanári ügyelet, a gyermekeknek nem jó élmény, ha „gazdátlanul” kell várakozniuk a 

porta előtti folyosón! Igyekszünk elérni, hogy ne menjenek ki az udvarra felügyelet nélkül 
játszani a balesetvédelem érdekében, de ezt is nehezen értik meg. Kérem, ha tehetik, 
oldják meg az időben történő hazavitelüket. 

 
Előre jelzem, hogy február 10-én, hamvazószerdán (parancsolt ünnep) reggel 8 órakor 
szentmisével kezdjük a napot. A szentmise a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya 

Templomban lesz XV. Széchenyi tér 8. A rákospalotai városháza mögött a rendőrség és a 
REAC focipálya mellett. Megközelíthető a 25, 104, 104/A, 170, 196, 196/A, 204-os 

buszokkal. A reggeli ügyelet a szokásoknak megfelelően 7-től a templomban lesz, és 
mindenkinek 7,45-re kell a templomba érkeznie! A szülőket is várjuk szeretettel!  
   

 
 

 Dicsértessék a Jézus Krisztus!  
 
 

 
                                                                           Käfer György 
                                                                               igazgató 
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