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

Ama csillag után.
A holdsugaras hideg éjszakában,
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elől ment a három.
A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta őket senkisem.
És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.
(Sík Sándor: A napkeleti bölcsek)
Tisztelt Szülők!
A mai nappal véget ér a karácsonyi időszak. Bízunk benne, hogy valamennyien meg tudtak állni,
pihenni, családdal együtt lenni, pótolni az elmúlt időszak mindennapjai során elmaradt nyugalmat. Az
újév első napjaiban mindannyian mérleget vonunk, célokat tűzünk ki. Hogy mit hozhat az újesztendő
életünkben? „Az év elején szükségszerűen úgy érezzük, hogy új lehetőséget kapunk. S hogy miben
rejlik ez az új lehetőség? Abban, hogy Isten nem vonja meg kegyelmét és áldását az övéitől. Egy
újesztendőhöz úgy kezdünk hozzá, hogy még nem tudjuk, annak egyes napjain mi fog történni. Nem
tudjuk, hogy az egyes helyzetekben hogyan viselkedünk majd, és hogyan tudunk helytállni. Egyetlen
dolgot tudunk: hogy Isten a maga állhatatosságával, hűségével és irgalmával már most mellettünk van.”
(Udvardy György, főpásztor)
Kívánjuk, hogy valamennyiük élete kegyelmekben gazdag legyen 2020-ban is.
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VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK
2020. január 1-től a Congregatio Jesu Szerzetesrend Közép-Európai Tartományában személyi
változásokra került sor. Sr. Sabine Adam CJ tartományfőnöknőt Sr. Cosima Kiesner CJ váltja a MEP
élén. Személyi asszisztense Sr.Veronica Fuhrmann CJ lesz, aki továbbra is ellátja magyarországi
összekötői feladatait.
Sr. Sabine Adam CJ levelét a mellékletben olvashatják.





December nagyon rövid hónapnak számít, de számos program tette gazdaggá. Újra nyílt nap
volt a gimnáziumban és a szakgimnáziumban, óvodások is érkeztek szép számmal a Luca napi
foglalkozásra. Karácsonyra készültünk lelki programjainkkal, osztályon, tantestületen belüli
„angyalkázással”, termeink díszítésével. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy a 2019-es év végére
valamennyi tantermünk egységes, új bútorzatot kapott fenntartónk, a Congregatio Jesu
segítségével. Hálásak vagyunk támogatásukért, azért, hogy mindenben segítik egy új iskolakép
kialakítását!
Luca napján vásár is volt-ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevő szülőknek, hogy ilyen
módon is támogatják iskolánkat! Minden áruba bocsátott apróságban érezhető volt a gondos
odafigyelés, amivel készült!
A téli szünet előtt karácsonyi koncerten vehettünk részt a Belvárosi Nagyboldogasszony
Főplébánia templomban, melyen iskolánk diákjai, zenész növendékeink és kollégáink előadását
hallhattuk. A diákok a Szent Mihály Templomi koncerteken vettek részt. Köszönjük szépen
kollégáink áldozatos munkáját!

1. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan








Január 6. – az első tanítási napon Vízkereszt ünnepén a Bazilikában vettünk részt szentmisén,
majd házszentelés volt iskolánk épületében.
Január 7-11 között a rollertárolónál elhelyezzük a talált tárgyakat.
Január 22-23: Rövidített órák az osztályozó konferenciák miatt
Január 24. Az első félév vége – félévi értesítők kiosztása január 31-ig.
Január 30. Hivatások Napja – A napot a Bazilikában, szentmisével kezdjük, majd
tagozatonként, évfolyamonként más-más program keretén belül ismerkednek diákjaink
különböző hivatásokkal. Ezen a napon órarendi órák nem lesznek, a programok 13.30-14.00
között érnek véget. Délután napközit biztosítunk a kicsiknek.
Amennyiben valaki Suliboxot szeretne igényelni gyermeke számára, kérjük, hogy jelezze a
gazdasági irodában. Néhány üres szekrény jelenleg is van.

2. ALSÓ TAGOZAT HÍREI



Január 22. A Magyar Kultúra Napjának programjáról a tanítónénik adnak időben tájékoztatást
Január 24. Téli házimuzsika

3. FELSŐ TAGOZAT HÍREI



Január 18. Írásbeli felvételi vizsga a 8.osztályosok számára
Január 23. Pótfelvételi időpontja
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4. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK


Január 9-10. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás. Az Educatio Nemzetközi Oktatási
Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos
kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai – és külföldi
felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az
érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel. A több napos seregszemlén közel 140
kiállító és több, mint 53.000 látogató vesz részt évről évre. Közel 50 hazai felsőoktatási
intézmény jelenlegi hallgatói-, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésről, a
szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is.
Fontosnak tartjuk, hogy gimnazista diákjaink (10. évfolyamtól kezdődően) részt vegyenek a
kiállításon, hogy ily módon tájékozódhassanak, tervezhessenek jövőjükre vonatkozóan.
Amennyiben szülőknek, diákoknak pályaválasztással kapcsolatos kérdései vannak, írjanak a
banhegyi.andrea@wardmaria.hu címre, hogy személyes beszélgetés során kaphassanak
megfelelő segítséget.
Figyelmükbe ajánljuk a felvi.hu oldal linkjét, ahol a megváltozott követelményekről és a
pontszámítás rendszeréről tájékozódhatnak:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas
 Január 13. Nyílt nap a gimnáziumban és zeneművészeti szakgimnáziumban.
 Január 14-21.: Félévi szakmai vizsgaidőszak a szakgimnáziumban

Előzetes: 2020. február 3-7.: Félévi szülői értekezletek
Következő hírlevelünk 2020. február 3-án jelenik meg.
A Vezetőség

