,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk
változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)

„Halottak napja arra hív minket, hogy emlékezzünk elhunytjainkra és érezzük a velük való
közösséget. A holtakra való emlékezés az élethez tartozik. Nem menekülhetünk el a szeretteink
halála okozta fájdalomtól, szomorúságtól, bánattól, amelyben minden embernek része van az
élete során. A fájdalom, bánat magányba zárja az embert. Oda kell figyelnünk egymásra, ki kell
segítenünk a sírót ebből a mélységből és az „életben kell tartani”. Vigasztalni annyit jelent, hogy
megtalálom a szavakat lélektől lélekig. Szívemből szóló szavakat mondok, nem pedig üres
szóvirágokat. Az igazi vigasztaló szavak megérintik a másik szívét, új távlatot nyitnak számára
és újra biztos talajra állítják. Vigasztalni tehát annyit jelent, hogy odalépünk ahhoz, aki egyedül
van, aki bezárkózott önmagába, akinek a baj bezárta a szívét és a száját, aki magára maradt
fájdalmával, veszteségével, bajával. Nem mindenki képes erre. Nem mindenkinek van bátorsága
bekopogni a másikhoz, aki fájdalma mögé sáncolta magát. Nem mindenki merészkedik be egy
gyászba vont házba, ahol a másik mérhetetlen magánya és fájdalma várja. A Másikkal lenni azt
jelenti, hogy osztozom fájdalmában és mellette maradok. Nem tudom a másikat kívülről
vigasztalni, mert akkor csak kegyes szavakat mondok, amelyeket én is csak hallottam valahol.
Be kell mennem hozzá, és ki kell tartanom mellette a sötétség, az összetörtség, a bánat
házában.” (Felföldi László plébános)
Tisztelt Szülők!
Az őszi szünetet követően normál tanítási rendben ma újra elkezdődött a munka. Sok hiányzónk van,
többen óvatosságból, sokan sajnos betegség miatt. Nagyon kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljenek
arra, hogy betegen ne engedjék be gyermekeiket az intézménybe. Ez közös felelősségünk és érdekünk.
Fontos még a maszk használata is, minimum 2-3 db, amit minden nap mosnak, fertőtlenítenek. A mai
naptól bizonyos termekben kötelezővé tesszük a maszk viselését, illetve kollégáink szabadon
dönthetnek arról, hogy az órán felvetetik-e a diákokkal a maszkokat. Erre azért van szükség, mert a
szellőztetés a fűtés miatt ritkábbá válik, javarészt a szünetekre koncentrálódik.
Kollégáink folyamatosan segítik a Classroomon keresztül otthon lévő diákjainkat, illetve amennyiben
betegség miatt ők vannak távol, akkor állapotuktól függően küldik a tanagyangot.
Nehezített körülmények között, nagyon embert próbáló helyzetben van mindenki, fontos, hogy
megértéssel és türelemmel legyünk egymás felé.
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VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK
Októberben szűkebb körben, de nagyon szép ünnep keretében volt negyedikeseink elsőáldozása a
felújított Egyetemi Templomban. Köszönjük a szülői segítséget is!
A rendkívüli helyzet ellenére, maximális odafigyeléssel megrendezésre került az első iskolakóstoló
foglalkozás óvodásoknak. Az érdeklődők nagyon örültek a lehetőségnek, várják a folytatást. Kérjük
a szülőket, hogy vigyék jó hírét iskolánknak, az ilyen ismerkedő alkalmaknak!

,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk
változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)





Az alsó tagozatosok a Házimuzsika keretében mutatták be zenei előmenetelüket, melyet
rögzítettünk, és a felvételt a szülőknek is bemutatjuk. A gimnazisták kórusa is tartott szakmai napot.
Hálásak vagyunk kollégáink munkájáért és a résztvevő diákok lelkesedéséért.
Ahogyan arról külön levelünkből értesülhettek, november 2-tól új csengetési és beléptetési rend
lépett érvénybe. Éveleje óta folyamatosan felülvizsgáljuk intézményi protokollunkat, és a
visszajelzések, tapasztalatok alapján változtatunk rajta. Köszönjük, ha továbbra is segítik
munkánkat észrevételeikkel, melyeket a vezetoseg@wardmaria.hu címre várunk.
Mától használatba vehettük a teljes egészében megújult, kibővített ebédlőt, mely beruházás a CJ
nővérek támogatásával valósulhatott meg. Lényegesen megnövelt térben, új felszereléssel
gazdagodva működik mostantól a menza. Ezzel kapcsolatos két fontos hirdetnivalónk, illetve
kérésünk van:
1. A járványhelyzet miatt továbbra is mindenki KIZÁRÓLAG saját evőeszközzel étkezhet, és
mindenkinek legyen egy saját pohara is, hogy ezzel is minimalizáljuk az érintésnek kitett
felületet. Itt hívjuk fel a kedves Szülők figyelmét, hogy tapasztalataink szerint 7. évfolyamtól
felfelé nagyon kevés diák megy le a befizetett, vagy neki ingyenesen járó tízóraijáért. Kérjük,
hogy erre Önök is hívják fel a gyerekek figyelmét!
2. Aki a korábbi, kedvezőtlenebb megoldás miatt ebben a tanévben még nem kért gyermeke
számára menzát, és most viszont szeretne, az mától egészen november 5-ig pótlólag jelezheti
igényét a szokásos módon. A most jelentkező diákok november 9-től kaphatnak ebédet.

Köszönjük szépen leveleiket, megkereséseiket, biztatásaikat! Továbbra is számítunk Önökre,
együttműködésükre!
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ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan

Tekintettel a központi rendelkezésekre, normál rendben kezdtük meg a tanítást. Reményeink szerint
folytathatjuk is ebben a formában, de sajnos a helyzet bármelyik pillanatban változhat, ezért kérjük,
hogy folyamatosan figyeljék az iskolánkból érkező leveleket. Arra törekszünk, hogy ne zavarjuk Önöket
feleslegesen, de a helyzet függvényében előfordulhat, hogy a havi hírlevélen kívül is tájékoztatást kell
küldenünk. Köszönjük megértésüket!
Ward Mária Iskola Alapítvány
November az alapítványi befizetések hónapja. Értesültünk róla, hogy néhány osztály nem kapott
megfelelő tájékoztatást ezzel kapcsolatban a tanév elején. Köszönjük a jelzést! A honlapon található
egy – a szülők által összeállított – kis füzet minden tudnivalóról, de engedjék meg, hogy néhány szóban
a jelen helyzetről is írjunk.
Ebben a tanévben megdupláztuk az alapítvány kulturális alapját, ami azt jelenti, hogy minden osztály
tanulónként 4.000 Ft-ot kap. Ez az összeg lehetőséget teremt külső előadók, programok házon belüli
megszervezésére, hiszen most nagyon nagy rizikó bármilyen zárt térbe elvinni a gyerekeket
programokra. Ahogy előző hírlevelünkben is írtuk, a drámapedagógiai előadásokra szinte valamennyi
évfolyamból el tudtak menni osztályok, és a visszajelzéseink alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon
fontos alkalmak ezek. Az ingyenes kör után ebből a kulturális keretből lehet esetleg továbbiakat is kérni.
Novembertől az alapítvány fedezi a mosdókban használt papírtörlők árát is, ami nagyon nagy
mennyiség, és így nem az osztálypénzt terheljük majd.
Elkezdődött olyan digitális eszközök (pl. jó minőségű webkamerák) beszerzése, ami segíti a távollévő
diákok bekapcsolását a normál tanítási órákba. A távoktatást támogató informatikai eszközparkunk
fejlesztéséhez az iskola és az alapítvány közösen tud megfelelő forrást biztosítani.
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Arra kérjük a kedves Szülőket, hogy segítsék befizetéseikkel ezeket a támogató beruházásainkat!
Hálásan köszönjük felajánlásaikat!
Fogadóórák
November 17-én kerül sor a szaktanári fogadóórákra. A korábban bevezetett formában, online lehet
bejelentkezni az alábbi linken már mától: http://wardmaria.hu/fogadoorak
A fogadóórák is online térben zajlanak majd, az ehhez szükséges kódokat legkésőbb november 16-ig
elküldjük Önöknek. Kérjük, hogy tartsák be a megadott időkeretet. Amennyiben hosszasabban
szeretnének konzultálni kollégáinkkal, úgy emailben egyeztessenek velük egyéb időpontot.
Nyílt napok
Nehezített körülmények között szervezzük meg idei nyílt napjainkat - online térben. Kérjük Önöket, hogy
hívják fel ismerőseik figyelmét honlapunkra, facebook oldalunkra, ahol folyamatosan frissítjük majd a
tudnivalókat. Sokat segíthetnek az Önök megosztásai! Kisfilmekkel, online nyílt órákkal készülünk nagy
lelkesedéssel!
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PROGRAMOK novemberben



November 16. Tanítás nélküli munkanap, nevelési értekezlet.
November 30. Adventi lelkinap- részletek az osztályfőnököktől.

ALSÓ TAGOZAT
 A hónapban Bolyai versenyek lesznek, bővebb tájékoztatás a tanítóktól érkezik.
 Márton nap: Időpontváltozás! Az éves munkatervben rögzítettől eltérően november 13-án
pénteken kerül megrendezésre!
 November 18: a meghirdetett saját alsós nyílt nap elmarad a járványügyi helyzet miatt. Terveink
szerint tavasszal kerítünk sort rá. Köszönjük megértésüket!
FELSŐ TAGOZAT
 8. évfolyam középiskolai felvételijének előkészítése megkezdődött. Pályaválasztással
kapcsolatosan
egyéni
beszélgetésre
van
lehetőség.
Bejelentkezés
a
banhegyi.andrea@wardmaria.hu címen.
GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM
 November 2-től: OKTV versenyek iskolai fordulói
 November 14. Az éves tervben szereplő szalagavató más időpontban, terveink szerint
januárban kerül megrendezésre.
 November 26-27. Őszi érettségi középszintű szóbeli vizsgáinak napjai
„A remény hiánya annyit tesz, hogy az egésznek nincs értelme. Nem csupán egyes dolgoknak, hanem
az egésznek. Erről pedig tudni kell. Látni kell! Látnunk is tanulni kell! A remény különbözik a
reménykedéstől: míg ez utóbbi a talán világa, addig a remény az a bizonyosság, mely a hitet erősíti.”
(Várnai Péter címzetes prépost)
Vigyázzanak Magukra, a legjobbakat kívánjuk Önöknek!
A Vezetőség
Következő hírlevelünk 2020. december 1-én jelenik meg.

