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

Hamvazószerdán kezdetét vette a nagyböjti időszak. Böjte Csaba testvér gondolatait idézzük:
„Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a
vasérc vagy az arany a tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul
benned, bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó út
lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van a béke terv, melyet, ha alázattal
megfogalmazol és kimondasz hangosan, elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a
gyermekek arcára. A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint
máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy
felfedezd lelkedben rejlő értékeket. Merülj alá a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani
a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan
világra szülni azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott lent, belsődben kezd
körvonalazódni, még csak dereng, de Te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a
mély üregben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod, megfogalmazod, felszínre hozod, hogy
megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés szülőanyja lenni egy igazi értéknek, egy
szellemi kincsnek, melyben az emberek meghallgatott imáikra adott választ találnak. Persze a
gonosz szeretné elhitetni, hogy Te értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy
benned nincsenek igazgyöngyök, kár is lemerülnöd a hullámok alá, úgysem találsz ott
önmagadban semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad
senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél,
melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan.
Általad akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre.
Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon,
piciny ceruzaheggyel írtak remekműveket!
Tisztelt Szülők!
A hosszú hétvége után jelentkezünk márciusi hírlevelünkkel. Ez a pár nap megállás segített abban,
hogy az elmúlt hetek számtalan feladata után kicsit el tudjunk csendesedni, és a nagyböjti időszakra
lélekben is igazán készülhessünk. Ez az időszak nem csak a külvilág számára is látható és érzékelhető
dolgokról szól, hanem befelé fordulásról, amiben másokért is jelen vagyunk. Fontos megérteni és
megélni minden pillanatát. Erre hívjuk Önöket az első tavaszi hónapban.
VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK



Február elején minden osztályunkban szülői értekezletek voltak. Köszönjük szépen a részvételt,
a visszajelzéseket, párbeszédeket a felmerült kérdésekben.
Február 15-én a Párbeszéd Házában találkozhattunk Önökkel a Ward-bálon. Örültünk
mindenkinek, aki részvételével megtisztelte az eseményt. Bízunk benne, hogy jól érezték
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magukat! Hálásak vagyunk alsó tagozatos kollégáinknak, akik fáradhatatlanul készítették elő
ezt az alkalmat!
A diákjaink számára is szerveztünk farsangi mulatságokat, kinek-kinek korosztálya szerint.
Három napon át zajlottak a gimnáziumba/szakgimnáziumba jelentkezők szóbeli felvételi vizsgái.
Több visszajelzés érkezett hozzánk, melyek nagyon pozitívan értékelték a Wardban
megtapasztalt légkört, a felvételi folyamatát. Hálásak vagyunk kollégáinknak és diák
segítőinknek munkájukért.
Több osztály vett részt külsős drámapedagógiai foglalkozáson. Ezek az alkalmak nagyon sokat
segítenek a mindennapi nevelő munkában, örülünk minden ilyen lehetőségnek.
A vírusfertőzésekre vonatkozóan küldtünk Önöknek egy Belső-Pesti Tankerület által
fogalmazott tájékoztató levelet. Intézményi szinten is tettünk intézkedéseket: a
szappanadagolókba fertőtlenítő folyadék került, összeszedtük a törülközőket a mosdókból,
kikerültek a helyes kézmosás szabályait bemutató ábrák. Kérjük, hogy diákjaink hozzanak
magukkal kéztörlőt, és azt használják, illetve mindenki gondoskodjon magának elegendő
mennyiségű papírzsebkendőről. Fontos kérésünk tovább, hogy beteg, lázas gyermeküket ne
küldjék a közösségbe. Kérjük, gyermekeiket szereljék fel saját, névvel ellátott kulaccsal, és
beszéljenek a folyamatos hidratálás fontosságáról, illetve, hogy a gyerekek soha ne igyanak
egymás kulacsaiból!
Ismételten felhívjuk figyelmüket a házirend azon pontjára, ahol az iskolába behozható
eszközökről van szó. Szigorúan tilos a diákoknak szúró-vágó eszközt maguknál tartani! Az
elmúlt héten több kés is előkerült, amik őrizetlenül voltak a padon.

1. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan
 Március 13. Mindenki kötelezően iskolai egyenruhában érkezik, tagozatonként március 15-i
megemlékezések lesznek.
 Március 24-27: Témahét. A korábbi évekhez hasonlóan ezeken a napokon tagozatonként
más-más formában nem órarendi tanítás, hanem tematikus foglalkozások lesznek, melyekről
pontosabban az osztályfőnökök adnak időben tájékoztatást.
 Március 31-április 1: Gyónási lehetőség diákjaink számára.
 Március 31. 16.30-18.00 Tanári fogadóórák. A regisztrációs felületet március 23-án (hétfőn)
nyitjuk majd meg.
 Előzetes: Április 4. szombat-MUNKANAP/LELKINAP! Reggel szentmisével kezdünk a
Bazilikában a szokásos rendben, majd a tagozatok/osztályok keresztutat járnak. Ez számozott
tanítási nap, a tanév rendjében szerepel, tehát mindenki számára kötelező a részvétel.
Lassan közeledik az adóbevallási/jóváhagyási időszak, kérjük, ne felejtsenek el rendelkezni
adójuk 1 + 1%-áról.
Az iskolánkban folyó munkát az "Ward Mária Iskola Alapítvány" javára felajánlott 1%-kal
tudják támogatni. Adószámunk: 18103081-1-41
A másik 1%-kal pedig az egyházat tudják támogatni:
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Minden felajánlást, rendelkezést előre is köszönünk!
2. ALSÓ TAGOZAT HÍREI



03.05. Házi helyesírási verseny 2-4.o.
03.10. Kerületi helyesírási verseny
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 03.13. 9.00 Alsós márc.15. ünnepség a Tolnay teremben
 03.17. 16.00-18.00 Iskolakóstoló leendő elsőseinknek. Még mindig nem késő szólni az iskolát
kereső ismerősöknek! 
 03.23-27. Témahét: Mesterségek
Alapvetően órarend szerinti tanítás lesz, az órákba épül be a téma, melyet extra programok is
színesítenek:
Pl. népdalverseny lesz, ill. a népzenészek készülnek tematikus nappal.
Kedden délelőtt mesterségek kipróbálása lesz, forgóban több kézműves foglalkozáson vesznek
részt a gyerekek.
 03.31. Lehetőség szentgyónásra
3. FELSŐ TAGOZAT HÍREI
 Március 13. Iskolai egyenruha-mindenkinek kötelező (március 15-i megemlékezés)
 Március 16. Nyilvános a 8-osok felvételi jegyzéke.
 Március 19-20: A 8-osok csak ezen a két napon tudnak a felvételi adatlapjukon szereplő
intézmények sorrendjén változtatni.
 Március 24-27. A felső tagozatosok témája: Kontinensek.
 Április 1. Lehetőség szentgyónásra
4. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK
 Március 2-5: A 12. évfolyamosok egy csoportja Londonba utazik
 Március 21-23: Kórushétvége a gimnáziumi kórustagok számára
 Március 24-27: Témahét. A 12. évfolyamosoknak konzultációs lehetőség, próbaérettségik
lesznek, a többi évfolyamon programok.
Előzetes: április 6-14: tavaszi szünet; április 15: tanítás nélküli munkanap (nevelési értekezlet)
Következő hírlevelünk 2020.április 1-én (szerdán) jelenik meg.
A Vezetőség

