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„Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.” 

                                                                                                                (Zsoltárok 147,11) 

                                                          Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel.  

Reméljük, hogy az ünnepek és a szünidő napjai minden család számára igazi feltöltődést, 

kikapcsolódást, pihenést jelentettek a fáradozással teli adventi időszak után.  

Örömmel emlékezünk vissza decemberi alkalmainkra, szolgálatainkra. Szeretnénk köszönetet 

mondani minden kedves szülőnek, akik az előkészületekben illetve ennek lebonyolításában 

segítettek.  

Szintén köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a családoknak, akik  a karácsonyi 

adománygyűjtési   akcióinkba   idén   is   bekapcsolódtak,   és   szeretetteljes adakozásukkal, 

segítőkészségükkel támogatták a határon túli magyar gyermekeket, iskolákat. Isten áldását 

kérjük további életükre! 

Januári programjaink: 

 

Január 3. (kedd): a szünet utáni első tanítási nap. 

Január 9-én (hétfőn) és 10-én (kedden) ebédbefizetés lesz január hónapra. 

Január 18-án (szerdán) osztályozó értekezletet tartunk alsó tagozaton. 

Január 19-én (csütörtökön) osztályozó értekezletet tartunk felső tagozaton. 

 

Az első félévet január 20-án (pénteken) zárjuk. 

 

Január 21-én (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát 

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban 

gyermekeinket, hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint teljesíteni, és bekerülhessenek 

az általuk választott gimnáziumba, szakközépiskolába. 

 

Január 22-én emlékezünk meg a felső tagozatosokkal a Magyar Kultúra napjáról. 

 

A második félév kezdete: január 23. (hétfő). 

Január 27-én (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket. 
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Iskolánk felvételt hirdet leendő első osztályos tanulók számára a 2017/18-as tanévre. 

A felvételi eljárás folyamata: 

1. Intézményvezetői és pedagógusi beszélgetés a szülőkkel, valamint a gyermek Suliváró 

foglalkozásokon való részvétele. 

2. A Suliváró foglalkozáson a leendő elsős kisdiákkal folytatott játékos foglalkozás, 

képességfelmérés 

3. A lelkészi ajánlás.  

 

Jelentkezni a honlapról letölthető (2017. január 16-tól) illetve a titkárságról elvihető 

jelentkezési lappal lehet. 

Jelentkezési határidő: 2017. március 20. 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés, szeretetben és reménységben teljes, boldog új 

esztendőt kívánunk. Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 
 

Túrkeve, 2017. január 2. 

                                                                                  Szeretettel: a nevelőtestület 


