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

Tisztelt Szülők!
Ősz van. A meleg, nyárias napokat felváltotta a barátságtalan hűvös idő. Lelkünk felkészül a téli
csendességre, visszavonulásra. A nappalok rövidülése, a hosszú sötétség általában rosszkedvvel,
búskomorsággal párosul. Sokkal inkább befelé fordulunk, magunkba zárkózunk. Tudjuk-e, hogy mitől
vagyunk boldogok, mi okoz örömet számunkra? Tudunk-e örülni az Élet apró ajándékainak is, egy
falevélnek, egy gesztenyének? Egyáltalán észre vesszük-e ezeket az apró ajándékokat, melyeket nap,
mint nap kapunk? Az Élet értelmét keresve lehet, hogy gyermekként hamarabb célba érünk? Éljünk
hétköznapjainkban is felelősséggel, de gyermeki szívvel!
1.

VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK







Októberben elkezdődtek nyílt napjaink: Szüretelő délutánon ismerkedtek az óvodások az iskolai
élettel, és a szokásos formában vártuk a nyolcadikosokat nyitott óráinkra. Nagyon szépen
köszönjük, hogy sokan vitték hírét ezeknek az alkalmaknak! Kérjük továbbra is segítségüket!
Az Őszi házimuzsika alkalmával sok szép produkciót hallhattunk diákjainktól. Szívből örültünk
annak, hogy Önök közül sokan vettek részt ezen az eseményünkön.
Gimnáziumi kórustagjaink kórushétvégén készültek az előttünk álló ünnepi koncertjeikre.
Az 1956-os eseményekről tagozatonként emlékeztünk meg. Felemelő és megható műsorokat
láthattunk diákjaink előadásában. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy segítettek a
visszaemlékezések összegyűjtésében, illetve kollégáinknak, hogy a hónap valamennyi
programját előkészítették és a lebonyolításban segítséget nyújtottak!
Október 22-én iskolai ünneplő öltözetben kellett érkeznie a diákoknak. Házirendünk 11.2 pontja
így szól: „AZ ÜNNEPI VISELET Az ünnepi öltözet egész nap viselendő, ettől eltérő esetben
külön jelezzük, az aktuális események előtt pontosítjuk.  Lányok: fehér ing vagy blúz (top
viselete nem megengedett), sötét, térdig érő szoknya (téli hónapokban sötét szövetnadrág),
iskolai sál, iskolai mellény (meleg idő esetén elhagyható), sötét cipő (nem sport) iskolai jelvény.
 Fiúk: fehér ing, sötét szövetnadrág/öltöny, iskolai nyakkendő, iskolai mellény (meleg idő
esetén elhagyható), sötét cipő (nem sport), iskolai jelvény.”
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy sok diákunknak – elsősorban a nagyobb gimnazistáknak – még
mindig nem egyértelmű, hogy mit jelent az ünnepi viselet, miért is viseljük ünnepeken. Mivel
reggel diákjaink otthonaikból indulnak el, ezért ismételten és tisztelettel kérjük a kedves
Szülőket, hogy legyenek partnereink az előírások betartásában, figyelmeztessék gyermekeiket,
hogy a sötét farmer és akármilyen fehér felső nem ugyanaz, mint az ünneplő ruha. Úgy látjuk,
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nem elegendő, ha ezt tőlünk hallják, otthon is fontos erről beszélni! Csak akkor tudunk
értékeket átadni, megőrizni, ha az értékek nekünk is fontosak! Tisztelettel kérjük ebben
hathatós segítségüket, és köszönjük mindenkinek, aki betartja a Ward előírásait!
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és kívülről.
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)
Továbbra is segítségüket kérjük a Házirend többi pontjának betartatásában is. Minden
iskolánkba járó diák és szülő elfogadta a beiratkozáskor a Házirendben foglaltakat, mindenki
számára ismert a jelenleg érvényben lévő tartalma.
Októberben szigorításokat vezettünk be az épület elhagyására vonatkozóan: a tanítási idő
végéig (kb. 13.40-ig) kizárólag kilépő engedéllyel mehetnek ki diákok az iskolából. Nem
megengedett a közeli boltba való kiszaladás sem, kérjük, hogy a tízórai csomagolásánál ezt
vegyék figyelembe. A tanítási idő végéig mi vagyunk felelősek diákjainkért! Sajnos portásaink
sok esetben kénytelenek szembesülni a legképtelenebb trükkökkel, amik segítségével
szeretnének „kilógni” a gimnazisták. Ezért minden esetben szigorú büntetés jár.
Iskolánk alagsorában, a korábbi Molnárka helyén november 11-től büfé nyílik. Az alábbi
levéllel köszöntik és hívják Önöket az új üzemeltetők:
Kedves Szülők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskola épületében megnyílt a Nem Adom Fel kávézó
újabb egysége. Kávézónk Budapest első megváltozott munkaképességű emberek által
működtetett vendéglátó intézménye. Felszolgálóként, pultosként, konyhásként is különböző
sérültséggel élő emberek dolgoznak nálunk, akik nagyon kedvesek, mosolygósak, és örömmel
várják a diákokat és a többi vendéget!
A kávézó az iskola alagsorában található az ebédlő közelében, ill. a Molnár utca felől is
megközelíthető. 7.30-17 óráig vagyunk nyitva, amikor sütikkel, szendvicsekkel, üdítőkkel és
limonádéval várjuk a betérőket.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket vendégeink körében! Tunyogi Szilvia
Nem Adom Fel Kávézó és Étterem
Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet

2. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan
Novemberben sokféle program lesz iskolánkban, köztük olyan is, melyre szeretettel hívunk és
várunk minden szülőt, családot! Nyílt napjaink folytatódnak, kérjük vigyék hírét továbbra is, hogy
minél többen ismerhessék meg iskolánkat!






November 5-6-7-én a Portánál kihelyezzük a talált tárgyakat. Kérjük szépen, hogy
mindenki nézze meg, nincs-e ott valami régen keresett dolog! (December 13-án minden,
jogos tulajdonosához el nem jutott tárgyat leadunk a Sulizsák akció keretében!)
November 9-én szalagavató ünnepség.
November 11. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – a pedagógusoknak nevelési értekezlet.
November 12. Intézményi tanfelügyelet. Ezúton is köszönjük a kérdőívek kitöltését, illetve
az SZMK segítségét a helyszíni látogatáson való résztvevő Szülők megszervezésében! A
kérdőívek kiértékelését hamarosan közzé fogjuk tenni.
November 15. Ward vásár – A programra vonatkozó információk hírlevelünk mellékletében
olvashatóak.
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November 19. Fogadóóra – előzetesen bejelentkezni az alábbi linken lehet:
http://wardmaria.hu/fogadoorak

3. ALSÓ TAGOZAT HÍREI
 November 8. Márton napi program, melyre szeretettel várjuk az óvodásokat is!
 November 13. Nyílt nap az alsó tagozatos osztályokban a szülők számára
 November 19. Nyílt nap az óvodásoknak
4. FELSŐ TAGOZAT HÍREI
 November 27. Nyílt nap a felső tagozaton saját szülők számára
5. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK
 November 4-től OKTV iskolai, írásbeli fordulók
 November 6. Szalagszentelés reggeli szentmisében
 November 9. 16.00-22.00 Szalagavató a békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban
 November 12-19. között fogadjuk a krakkói cserediákokat
 November 19. Nyílt nap
 November 22-24. IV. Ward Mária korának zenéje – régizenei kurzus (részletek a honlapon és
az FB oldalon)
Melléklet: Garázsvásár
Előzetes: 2019. december 13-án Luca napi vásár, Sulizsák akció!
Következő hírlevelünk december 2-án jelenik meg.
Köszönjük szépen figyelmüket, támogatásukat!
A Vezetőség

