"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)

Tisztelt Szülők!
Bizonyára nem csupán nekünk tűnik úgy, hogy egy szempillantás alatt elrepült a szeptember. Nagyon
sok feladattal jár a tanévkezdés, valamennyiünknek nehéz visszazökkenni a korai kelésbe, pontos
iskolába érkezésbe, a mindennapok kihívásaiba.
A tíz legszebb magyar szó közül Kosztolányi Dezső szerint az „ősz” az egyik. Az emberek többsége tart
tőle, hiszen rövidülnek a nappalok, a ködös, hűvös időben talán még jobban bezárkózunk. Arra hívunk
mindenkit, hogy tudjon velünk örülni az ősz szépségeinek, feladatainak, sokszor nyomasztó
hangulatának! Lássuk meg teremtett világunkban és egymásban mindazt, ami átlendít a nehezebb
pillanatokon, hiszen együtt, közösségben minden könnyebb!
1.

VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK







Immár harmadik alkalommal kezdtük úgy a tanévet, hogy külön Veni sanctén vett részt az
általános és a középiskola. Bár ez megtöri a közös nyitást, mégis felemelő érzés a Szent István
Bazilika előtt együtt látni a katolikus iskolák 8-12. évfolyamait.
A felső tagozat évkezdő lelkinapja mindig jó alkalom arra, hogy elcsendesedve újra az iskola
felé fordíthassuk figyelmünket.
A gimnazisták évfolyamonként vettek részt többnapos lelkigyakorlatukon, különböző
helyszíneken.
Köszönettel tartozunk kollégáinknak, akik az előkészítésben, kísérésben segítségünkre voltak!
Ebben az évben egy nappal később ünnepeltük Szent Gellért napját, amikor iskolánk
közösségébe fogadtuk új kollégáinkat, diákjainkat, illetve családjaikat is.
Szeptember 27-től október 3-ig a Lindaui Ward Mária Iskola 15 diákja, igazgatónője és két
pedagógusa volt vendégünk cserekapcsolatunk keretében. Itt szeretnénk megköszönni minden
őket fogadó, vendégül látó, kiszolgáló családnak szeretetteljes nyitottságát, azt, hogy
partnereink voltak ebben a feladatban.
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Sokan nagyon sokat tettek azért, hogy elindulhatott új e-naplónk, a Kréta. Bízunk benne, hogy a
felmerülő problémákat minden esetben az Önök megelégedésére tudtuk és tudjuk orvosolni.
Kérjük, keressenek bennünket, ha nehézségeik vannak a napló használata során!
Nagyon szépen köszönjük minden Szülőnek, Családnak, hogy jelenlétükkel, jó hangulatukkal
igazán sikeressé tették a Ward weekendet, melynek előkészítéséért és lebonyolításáért
elsősorban testnevelő kollégáinkat illeti dicséret! Örömmel láttuk, hogy gyarapodott a szülők
száma, így igazi közösségi élmény lehetett mindannyiunknak szeptember utolsó szombatja!
Szeptemberben elkészültek az épületben zajló felújítási munkálatok, lassan birtokba vehettük
az új, vagy újjá varázsolt termeket, és a CIF pályázaton nyert takarítás keretében az
ablaktisztítást is elvégezték. Szeretnénk környezetünket a lehető legjobban megóvni, ezért az
iskola munkatársai rendszeresen ellenőrzik az épületet (közvetlenül a tanítási idő után!),
rögzítik a látottakat (rendetlenség, rongálás, felmerülő hibák stb.), amit az érintett osztályok,
osztályfőnökök felé is jelez. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy diákjaink rendetlenséget hagynak
maguk után, lábnyomaik a letisztított falakon láthatók, szándékosan eldugítják a wc-ket, és
sorolhatnánk mindazt, amit e téren megtapasztalni kényszerülünk. Kérjük Önöket, hogy
legyenek segítségünkre a nevelés ezen fontos területén is!
Ugyanígy segítségüket kérjük a Házirend betartatásában is. Minden iskolánkba járó diák és
szülő elfogadta a beiratkozáskor a Házirendben foglaltakat, mindenki számára ismert a jelenleg
érvényben lévő tartalma. Sajnos naponta kényszerülünk öltözködésért, hajszínért szólni,
elvenni telefont, mert a diákok nem ott és nem úgy használják készülékeiket, ahogyan az
megengedett (napközben kizárólag sürgős esetben a vezetőségi folyosón). A legsúlyosabb
vétségnek számít titkos hang- és képfelvételek készítése, video chat szünetekben stb.
Tisztában vagyunk vele, hogy az okos eszközök használata szerves része életünknek, de úgy
gondoljuk, hogy tanórákon lehetőséget adunk használatukra akkor, amikor a tananyag
megkívánja. Nem szeretnénk olyan iskolává válni, ahol bármikor használhatók az okos
eszközök, mert ezzel éppen a közösségi jelleget veszítenénk el. Nem tudunk egyetérteni azzal
a gyakorlattal sem, hogy kisdiákjaink nagyon értékes telefonjaikon korlátlan internet-eléréssel
rendelkeznek. Kérünk valamennyi szülőt, hogy legyen partnerünk a házirend minden pontjának
betartatásában!
2019 szeptemberében aktualizálásra került a CJ bántalmazási irányelvekről szóló
dokumentuma
(http://wardmaria.hu/common/documents/Dokumentumok/CJ_iranyelvek2019.pdf).
Fontos, hogy ezt valamennyien megismerjék. Reméljük, hogy nem lesz szükségünk a
dokumentum alkalmazására, és tiszteletteljes emberi kapcsolatok között végezhetjük a
munkánkat.
Ettől a tanévtől kezdődően nem az iskolában lesz papírgyűjtés, hanem lakóhelyükhöz közeli
gyűjtőpontokon tudják leadni az összegyűjtött papírt. Erről ott igazolást kérhetnek, amit
Greskovits Márk tanár úrnak kell eljuttatniuk, aki az eddigi évekhez hasonlóan nyilvántartást
vezet erről, így az osztályok közötti verseny a továbbiakban is zajlik majd. Úgy gondoljuk, hogy
így megkönnyítjük a papírgyűjtés folyamatát az Önök számára. Természetesen köszönjük
visszajelzéseiket ezzel kapcsolatban is.
Az iskola régi bútorzatának cseréje elkezdődött, ettől a tanévtől kezdve folyamatosan újítjuk
meg tantermeinket.

2. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan
A tanévkezdő programok után kissé kiegyensúlyozottabb hónap elé nézünk.
Megkezdődnek nyílt napjaink, iskolakóstoló programsorozatunk óvodások számára. Tisztelettel
kérjük a kedves Szülőket, hogy vigyenek szórólapjainkból közösségeikbe (munkahely, plébánia),
hogy a lehető legszélesebb körben ismerhessék meg iskolánkat, az itt folyó munkát! Megköszönjük,
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ha a titkarsag@wardmaria.hu címen jelzik felénk, amennyiben eljuttatnak információs anyagainkból
külső helyszínekre.



Október 23-án, szerdán munkaszüneti nap lesz.
Október 26- november 3 között őszi szünet.

3. ALSÓ TAGOZAT HÍREI





Október 7-én évfolyamonként csapatverseny lesz az aradi vértanúkról.
Október 11. Bolyai matematikaverseny megyei fordulója
Október 15. 16.00 Szüretelő óvodásoknak
Október 18. Őszi házimuzsika

4. FELSŐ TAGOZAT HÍREI
 Október 15. Továbbtanulási tájékoztató a 8. évfolyamos szülők számára
5. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK
 Október 11. Vezetői tanfelügyelet a szakgimnáziumban
Gólyabál
 Október 16. Küldetésmise a 10. évfolyam számára- szeretetszolgálat indítása
 Október 19 – 21: Kórus-és zenekari hétvége
 Október 24. Nyílt nap a gimnáziumban és a szakgimnáziumban
Következő hírlevelünk november 4-én jelenik meg.
Köszönjük szépen figyelmüket, támogatásukat!
A Vezetőség

