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                        Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 

                         3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27. 

                        Telefon/fax: 46/508-301 

                       Mobil: 06-30-678-21-49 

                        E-mail: misgorog@gmail.com 

                     Internetes honlap: www.gorkataltisk.hu 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az iskolánkba jelentkezőknek  Tárgy: tájékoztató levél (fórum helyett) 

      Ikt. 36/2021-II/35 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A koronavírus terjedése rendkívüli helyzetet teremt a beiskolázási folyamatban is. Így 

nyílt órák megtekintésére nem volt lehetőség a nyílt napokon, csak vezetői tájékoztatón 

vehettek részt az érdeklődők, valamint épületbejáráson.  

Az iskolakóstolgató foglalkozásokat azonban csökkentett létszámokkal, előzetes 

regisztrációval nagyon szeretnénk megtartani, hiszen az óvodás, leendő elsős gyerekek számára 

nagy biztonságérzetet nyújt, ha megismerik, hová, mely tanítókhoz, milyen osztálytársakhoz 

jönnek majd szeptember 1-jén. Sajnos a nagylétszámú iskolakóstolgató fórum és a judo, 

cserkészet, ritmikus sportgimnasztika és néptánc bemutatók megtartása túlságosan kockázatos 

lenne, ezért ezek elmaradnak. De lehetőséget biztosítok március 18-án 16 órától, hogy az 

esetleg felmerülő kérdéseiket feltehessék nekem az iskolakápolnában. 

 

A tájékoztató fórumot pedig elég egyszerű pótolni, hiszen le tudjuk írni iskolalelkész 

kollégámmal, Szikora Benedek atyával együtt, amiket el szerettünk volna mondani. 

Előzetesen a legfontosabb: ha semmilyen rendkívüli esemény vagy történés nem jön 

közbe, a felvételi elbeszélgetéseket meg fogjuk tartani március 31-én és április 1-jén egy 

nagyon tágas, nagy légterű teremben, a járványügyi védőintézkedéseket maximálisan betartva. 

Azoknak kell ezen részt venniük óvodás gyermekükkel együtt, akiknek még nem járt a 

Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolába gyermekük. Az elbeszélgetésre előre kell 

időpontot kérniük a 30/678-21-49 vagy a 46/508-301-es telefonszámon. 

Kérem, hozzák magukkal erre az alkalomra gyermekük keresztelési emléklapjának 

másolatát vagy az illetékes lelkésztől kikért keresztlevelét, s ha van, a lelkészi ajánlást, illetve 

az egyházi elvárásokat elfogadó aláírt nyilatkozatot. 

A lelkészi ajánlás vagy a keresztlevél beszerzése nem feltétlenül igényel személyes 

találkozást, hiszen elég, ha megkérik az illetékes lelkészt, hogy küldje el a keresztlevelet és az 

ajánlást gyermekükről/családjukról a pappneok@gmail.com címre. 

Elég sok gyereknek nem kell majd jönnie felvételi elbeszélgetésre, mivel iskolánkba 

járnak vagy a közelmúltban hozzánk jártak testvéreik, akiknek magatartásával, valamint a 

vasár- és ünnepnapi istentiszteleteken való részvételének gyakoriságával nem voltak 

problémák. Ezeknek a gyerekeknek a nevét megjelöltem az iskolatitkárnak a névsoron. Ők majd 

értesítést fognak kapni a felvételről és a beiratkozás időpontjáról. Kérem, hogy a beiratkozásra 

hozzák el a gyermeküket, hogy megismerkedhessek velük is!  

 A beiratkozás április 21-én csütörtökön és 22-én pénteken lesz. A torlódások és 

várakozások elkerülése érdekében kérem, hogy erre is foglaljanak időpontot a titkárságon a 

fenti telefonszámokon. 
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1. Bemutatkozás: 

- Pappné Orosz Klára vagyok, német-orosz szakos középiskolai tanár. Férjem Papp András, a 

Diósgyőri Görögkatolikus Egyházközség parókusa. 3 nagy gyermekünk van: egy 31 és egy 29 

éves lány, valamint egy 26 éves fiú, illetve két szép unokánk.  

- 20 éve alapította iskolánkat fenntartónk a Miskolci Egyházmegye. Jómagam 18 éve kerültem 

ebbe az iskolába férjem akkori szolgálati helyéről, Mátészalkáról. Azóta vezetem az 

intézményt. 

 

2. Intézményünkről részletesen olvashattak az iskolánk honlapján (www.gorkataltisk.hu), ahol 

megismerkedhettek az iskola történetével, épületével, a képzési sajátosságokkal, a Házirenddel 

és a Pedagógiai Programmal, ezért most csak az iskola különleges céljait emelném ki: 

 

Célunk az általános iskolai, alapfokú nevelési –oktatási célok vállalása mellett 

 a tanulókat vallásos és hazafias szellemben, szeretetteljes légkörben erkölcsös emberré 

nevelni, 

 az átlagostól magasabb általános műveltséget megszereztetni velük, 

 legalább 1 idegen nyelven nagyobb jártasságot szereztetni, 

 a középfokú oktatási intézményekbe történő felvételire és helytállásra felkészíteni őket. 

 

Úgy alakítjuk az itteni oktatás színvonalát, az itteni követelményrendszert, hogy 

diákjaink innen kikerülve jól helyt tudjanak állni akár a 8 osztályos, akár a 6, s természetesen a 

4 osztályos gimnáziumokban, a technikumokban, illetve a szakiskolákban, s elérjék majd 

céljaikat, vágyaikat. Az utóbbi évek felvételi eredményei igazolják színvonalas nevelő-oktató 

munkánkat, diákjaink – ha szorgalmasan tanulnak - bejutnak az általuk választott 

intézményekbe. 

Pl. az előző tanév végén a ballagáson 2 nyolcadikos osztálytól, összesen 44 diákunktól vettünk 

búcsút. Közülük 18 fő egyházi intézményben folytatja tanulmányait. 21 diák gimnáziumban 

tanul tovább. (Korábban erről az évfolyamról már 41 tanulónk elment 8 vagy 6 osztályos 

gimnáziumba) A Földes Ferenc Gimnázium nyelvi előkészítő és a kémia tagozatára 1-1, a 

Zrínyi Ilona Gimnáziumba 4 tanulónk jár. A Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban és a 

Herman gimnáziumban 3-3 diákunk tanul tovább. A Diósgyőri Gimnázium képzését két diák, 

a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium általános tagozatát és a Fráter György Katolikus 

Gimnázium emelt szintű angol képzését 1 fő, az emelt matematika és emelt magyar képzését 

2-2 tanuló választotta. Az Avasi Gimnáziumban 1 diákunk tanul tovább. 

A Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Technikum és Szakgimnáziumban 4 tanulónk 

folytatja tanulmányait turisztika szakirányon, 3 tanuló gazdálkodás szakirányon, 1-1 tanuló 

pedig informatika illetve közművelődés szakirányon. 

Egy tanulónk választotta a Miskolci Szakképzési Centrum intézményei közül a Szemere 

Bertalan Technikumot, ketten a Kandó Kálmán Informatikai Technikumban, illetve a 

Berzeviczy Gergely Technikumban tanulnak tovább. A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor 

Egészségügyi Technikum képzéseit hárman választották. Egy tanulónk az Andrássy Gyula 

Gépipari Technikumba jár, öten pedig a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumban tanulnak. 

Az utolsó tanítási napon elbúcsúztak iskolánktól, elköszöntek osztálytársaiktól azok a tanulók 

is, akik a 4. illetve a 6. osztály elvégzése után gimnáziumban folytatják tanulmányaikat: 25-en 

a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, 14-en a Fráter György Katolikus Gimnázium, 6-an a 

Herman Ottó Gimnázium 8 osztályos képzésére nyertek felvételt, 1-1 tanulónk a Lévay József 

Református Gimnázium 6 osztályos képzésén, illetve a Földes Ferenc Gimnáziumban folytatja 

tanulmányait. 

  

E felvételi eredmények alapján bízunk benne, hogy továbbviszik iskolánk jó hírét. Az 

iskolánkban folyó eredményes munkát, a nevelés-oktatás jó színvonalát a sikeres beiskolázás 

mellett egyébként diákjaink kiemelkedő versenyeredményei is bizonyítják. Általában tanulóink  

25-30 %-a ér el rangos városi, megyei vagy országos eredményeket. 

http://www.gorkataltisk.hu/
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Iskolánk egyházi iskolaként részt vállal az Egyház küldetéséből a keresztény hitre 

nevelés területén: Teljes, testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt gyerekek nevelésére 

törekszünk, akik értik és értékelik a szépet, nyitottak a kor kihívásaira, modernek, és 

ugyanakkor a keresztény értékrend szerint élnek. ( Erről Benedek atya részletesebben is ír.) 

Intézményünk nevelési elveivel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy viselkedésben 

szigorúbb elvárásaink vannak diákjainkkal szemben, mint más iskoláknak: itt - 

következmények nélkül - nem verekedhetnek, nem bánthatják egymást, nem beszélhetnek 

csúnyán, nem zavarhatják a tanítási órákat beszólásaikkal, nem használhatják a tanítási idő alatt 

hazaindulásig mobiltelefonjukat. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink külső megjelenése (hajviselet, ruházat) a belső rendet és 

igényességet tükrözve a divat szélsőségeitől mentes, szolid, tiszta és kényelmes legyen. 

Diákjaink kerüljék a feltűnő ékszerek viselését. A haj- és körömfestés, az arckozmetika, fiúknál 

a hajzselézés, illetve az extrém, feltűnő frizura iskolánkban nem megengedettek. 

Házirendünk célja, hogy a szeretet szellemében segítse az iskolai közösség munkáját, védje az 

élet értékeit, és megfelelő keretet biztosítson a keresztény személyiség kibontakoztatásához. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy ez sikerre vezet. Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott, 

harmonikus légkör uralkodik iskolánkban. 

 

Az iskolaotthonos, egész napos oktatási forma nagyszerű lehetőséget biztosít 

intézményünkben, hiszen itt az 1-4. osztályban a tanító néniknek nemcsak az új anyag 

megtanítására jut idejük, mivel az önálló órákon az új tananyag átadása után közvetlenül 

ugyanazzal a tanító nénivel begyakorolják a tudnivalókat, megoldják a „házi feladatokat”, így 

otthonra normál esetben nincs feladva kötelező házi feladat. (Megjegyzem, hogy 1. és 2. 

osztályban az olvasókönyvet azért haza szokták küldeni néha a gyerekekkel, hogy az egyéni 

hangos olvasást jól begyakorolhassák. Vagy ha valaki nem hajlandó az önálló órákon dolgozni, 

bejelölik számára házi feladatként a többiek által itt elvégzett feladatokat). A 

szabadfoglalkozásokon és az ebédeltetéskor is többnyire a 2 tanító néni van a gyerekekkel, így 

bőven jut idejük a nevelésre is. E családias jellegű oktatási formának köszönhetően meghittség, 

közvetlenség jellemzi az osztályközösségeket, a tanító nénik szinte „pótanyaként” segítik a 

gyerekeket. 

 

Iskolánk jelenlegi tanulólétszáma 460 fő, 12 alsós és 7 felsős osztályunk van, az 

osztályok száma évfolyamonként változó: alsó tagozaton 3, az 5. évfolyamon 1, a 6-8. 

évfolyamon 2-2 osztály van. 

A leendő első osztályokban 3 osztályt tervezünk 27 fő körüli létszámmal. 

A következő tanévben 3 egyforma tanterv szerinti, azonos tankönyvekből tanuló első osztályt 

szeretnénk indítani, tehát nincsenek nálunk ún. tagozatok vagy „elitosztályok”. Nagyon sok 

iskola hirdet már matematika, rajz, sport, sakk, nyelvi stb. tagozatokat a kis elsősöknek, de mi 

egyelőre azon az állásponton vagyunk, hogy egy 6-7 éves gyermeknél még nem dönthető el, 

mihez van igazán affinitása, tehetsége, mivel érdemes több órában foglalkoznia, tehát nem 

érdemes belekényszeríteni idő előtt őket egy ilyen helyzetbe, s megterhelni őket még magasabb 

óraszámokkal, s elvenni tőlük a dél környéki szabadfoglalkozásokat, a játékidőt. Mivel azonban 

elég nagy szülői igényt tapasztaltunk az utóbbi években az angol órák számának megemelésére, 

a következő tanévtől mégis mi is biztosítani fogjuk angol nyelvből azon gyerekek számára a 

heti normál óraszámokon felüli plusz 2 tehetségfejlesztő foglalkozást, akiknek a szülei ezt 

szeretnék és igénylik. Első és második évfolyamon így összesen heti 4 órában 

foglalkozhatnak majd az angol nyelvvel, ebből kettő a 6. órában lesz, a többiek 

szabadfoglalkozása idején. A 3. évfolyamon szintén 4, a 4. évfolyamon pedig 5 órájuk lesz. 

Normál óraszámban az angol nyelvet első és második évfolyamban minden gyereknek heti 1+1 

gyakorló órában oktatjuk, utána szintfelmérőt írnak, s 3. évfolyamtól már évfolyamszinten, 

teljesítményszintek szerint csoportokban, különböző haladási tempóval tanulják az angolt heti 
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2+1 gyakorló órában, majd 4. évfolyamtól indulnak be az emelt óraszámú, heti 5 órás csoportok 

a valóban jó nyelvérzékű, ügyes, szorgalmas gyerekek számára.  

Sőt a legügyesebb, legambiciózusabb gyerekek 4. osztálytól tehetségfejlesztő szakkör 

formájában az angol mellett elkezdhetik egy második idegen nyelv, a német nyelv tanulását is 

heti 1 órában. 

Lego-s osztályokat sem indítunk, helyette minden osztálynak beépítjük a Lego-

matechos foglalkozásokat a matematika önálló foglalkozásokba. Sajnos az utóbbi 2 tanévben a 

COVID fertőzésveszély miatt felfüggesztettük ezeket a foglalkozásokat. 

 A rajz, sakk, sport, zene, tánc iránt különlegesen érdeklődők pedig tanórán kívüli 

foglalkozásokon, szakkörökön is kielégíthetik igényüket, ott folyik extra tehetségfejlesztésük. 

Nagyszerű lehetőségek vannak intézményünkben a tehetségfejlesztésre. Intézményünk 

2019 márciusában ismét elnyerte a Kiváló Akkreditált Tehetségpont minősítést. Ehhez a 

szakmailag jól képzett pedagógusok mellett nagyon jó eszközrendszer áll rendelkezésünkre, 

hiszen egy nyertes uniós pályázatnak, az alapítványi gyűjtéseknek és a fenntartói 

támogatásoknak köszönhetően minden osztályteremben van interaktív tábla/eszköz, emellett 30 

számítógépes munkaállomás van az informatika teremben, ami egy alapítványunk által 

megvásárolt szoftvernek köszönhetően nyelvi laboratórium funkciót is betölt. 

A gyerekek matematikai és informatikai kompetenciájának fejlesztése érdekében 

kéthetente legalább egy matematika órán a LEGO-matech készlettel gyakorolnak. A 2020-as 

Nemzeti Alaptanterv szerint már 3. osztálytól kezdve lesz informatika órájuk, amit az 

informatika iránt még mélyebben érdeklődők 5. osztálytól kezdve heti plusz 2 órában 

kiegészíthetnek az ECDL modulok elsajátításával szakköri keretek között. Emellett a felső 

tagozaton a robotika szakkörön Lego – robotok segítségével sajátíthatják el a programozást.  

Nagyon sok ügyes, okos, szorgalmas diák jár ide hozzánk. Ezt bizonyítja, hogy a 

COVID előtti tanévekben tanulóink 30 - 36%-a ért el városi versenyen 1-3. vagy megyei 

versenyen 1-5., regionális versenyen 1-10., illetve országos versenyen 1-20. helyezést. 

Közülük mindig több olyan diákunk is volt, aki több mint 5 ilyen rangos eredménnyel 

büszkélkedhetett. Úgy gondolom, méltán volt eddig is iskolánk Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont. S évek óta a tanulók több mint egyharmada mindenben kitűnő a tanév 

végén, s nagyon sokan végeznek jeles eredménnyel. Pedig tapasztalataim szerint nem könnyű 

nálunk kiválónak lenni, hiszen pontosan a sok jó tanuló miatt elég magas a mérce. 

Biztosan mindenki hallott már arról, hogy néhány éve bevezették az iskolákban a 

mindennapos testnevelést. Az Önök gyermekeinek tehát minden nap lesz testnevelés órájuk, de 

ebből heti 1 néptáncóra lesz. Indokok: Ezzel is erősíteni szeretnénk a gyerekek nemzettudatát, 

biztosítani hagyományaink megismerését, másrészt köztudott a zene és tánc más területekre is 

kiható képességfejlesztő hatása. 

Iskolánk – mint azt a beiratkozási adatlapon is láthatták- nagyon sokféle szabadidős 

tevékenységet, illetve kiegészítő oktatást kínál a gyerekeknek az iskola falain belül, tehát a 

szülőknek nem kell ide-oda szállítgatni gyermekeiket, itt helyben sokoldalú tehetségfejlesztést 

kaphatnak. 

Mielőtt ezeket ismertetném, felhívom a szülők figyelmét arra, hogy ezen foglalkozások egy 

része a délkörnyéki szabadfoglalkozások idejére esik. Tehát azzal kell számolni, hogy ha ezekre 

beíratják gyermeküket, aznap csak kb. 20-30 percük marad kötetlen szabadidős 

tevékenységekre az ebéd előtt vagy után. Vagy pl. egy nagyon mozgékony gyermek nem biztos, 

hogy bírni fogja 16 óra után a 90 perces kézműves oktatást, neki inkább valamelyik 

sportfoglalkozást érdemes választani. Tehát kérem, hogy gyermekük természetét és 

terhelhetőségét figyelembe véve okosan mérlegeljék a kedves szülők, hogy mire íratják be 

gyermeküket.  

 

A jelentkezés 1 tanévre szól, tehát kötelező a tanév végéig járni a választott foglalkozásra, 

hiszen én a jelentkezések alapján alakítom ki a csoportokat, osztom ki az óraszámokat a 

pedagógusok számára, az alapítvány által működtetett foglalkozásokon pedig a térítési díjakból 

fizetjük a foglalkozásokat tartó pedagógusokat. 
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A beiratkozási adatlapon már felsoroltam néhány tevékenységet: 

Ingyenes foglalkozások: 

- angol tehetségfejlesztő foglalkozások: az emelt angolt választóknak heti plusz 2 

foglalkozásuk lesz a délkörnyéki szabadfoglalkozások idején. 

- informatika: 1-2. évfolyamon e szakkör keretében sajátíthatják el az alapvető ismereteket 

rendszergazdánktól. A 2. félévben heti 1 órában a délkörnyéki szabadfoglalkozás idején lesz. 

- tömegsport (heti 1 órás játékos sportfoglalkozás az évfolyamról jelentkezőknek, testnevelést 

tanítók tartják), ez a délkörnyéki szabadfoglalkozás idején lesz. 

- egészségmegőrző, tartásjavító tornafoglalkozás: heti 1 órás sportfoglalkozás az 

évfolyamról jelentkezőknek, gyógytestnevelői végzettséggel is rendelkező tornatanárunk, 

Fedorné Ósvay Ágnes tartja majd. Ez a délkörnyéki szabadfoglalkozás idején lesz. 

- sakk: heti 1 órás foglalkozás, de heti 3 napból lehet választani: 16.05-17.00. 

- A művészeti oktatásokat, a kölyökatlétika- és fociedzéseket sajnos csak térítési díjas 

formában tudjuk megszervezni Alapítványunk támogatásával és közreműködésével. A 

színjáték- és képzőművészeti oktatást erre is képzett tanáraink tartják, a fociedzést fociedzői 

végzettséggel is rendelkező testnevelő tanárunk, Tóth Richárd, a kölyökatlétika edzést 

tornatanárunk, Fedorné Ósvay Ágnes tartja. E foglalkozások 90 percesek, általában tanítás után, 

tehát 16.15-kor kezdődnek és 17.45-kor fejeződnek be.   

 Egyéb szabadidős tevékenységeken is részt vehetnek még a diákok: 

- Iskolánk fenntartásában működik az 1212.sz. Szent Ilona Cserkészcsapat. A cserkészek 

péntekenként őrsi foglalkozásokat tartanak, hétvégenként kb. kéthavonta túrákat szerveznek a 

Bükk-hegységbe, nyáron pedig táborozáson vesznek részt.  

- Énekkarra a 2-8. osztályosok járnak. A jó hangúaknak a Pedagógiai programunk értelmében 

kötelező is járniuk. Ezt a kötelezőséget azért kellett bevezetnünk, hogy egyházi iskolánkhoz 

méltó kis énekkarunk legyen, mely vezeti a közös liturgiákat és énekel ünnepségeinken is. 

Vannak olyan szabadidős foglalkozások, amelyeket külső intézmények vagy magánszemélyek 

hirdettek meg itteni helyszínnel, ezek is térítési díjas foglalkozások. 

- az Egressy-Erkel Zeneiskola tanárai szolfézs (zeneelmélet), zongora, furulya és 

hegedűoktatást tartanak itt helyben. 

- a Miskolc Diósgyőri Judo Club edzője, Nagy László (telefonszáma: 30/338-25-09. Minden 

felmerülő kérdésre szívesen válaszol) heti 2x 45 percben tart edzéseket a tornaszobában.  

 

- a Fortuna Táncstúdió szervezésében ritmikus sportgimnasztika-showtánc tanfolyamra 

járhatnak heti 1 órában az érdeklődők. Nagyon népszerűek ezek a foglalkozások, főleg az 1-4. 

osztályos lányok körében! A tanítás után, 16.10-kor kezdődnek a foglalkozások. Iskolánk 

honlapján megtekinthetik egyik korábbi produkciójukat. 

 

A beiratkozás időpontja április 21-22.. A hivatalos beiratkozáskor először az igazgatói 

irodába kell majd jönni a születési anyakönyvi kivonattal, a gyermek lakcímkártyájával, a szülő 

személyi igazolványával és a beiratkozási adatlappal, majd át kell fáradni az iskolatitkárságra 

további ügyintézés céljából. Kérem elhozni a beiratkozási adatlapon, illetve a szórólapon 

felsoroltakat!  

A diákigazolvány igénylés teljesen elektronikus. A fénykép és aláírás felvételét az 

okmányirodák végzik. Kérjük, hogy aki még nem tette meg, minél hamarabb kérjen időpontot 

az okmányirodában az igényléshez. Ez a szolgáltatás térítésmentes! Ott kapják meg a nemzeti 

egységes kártyarendszer adatlapot, amit kérjük, hozzanak magukkal a beiratkozásra!  

A diákigazolványtól függetlenül szükségünk van 1 db (lehetőleg színes) igazolványkép méretű 

fotóra (ez az első osztályokról készített tablóhoz szükséges, ami nevük aláírásával több hónapig 

ki lesz téve az iskolai faliújságra, hogy iskolatársaik megismerjék, meg tudják szólítani őket), 

tehát nem szükséges hivatalos igazolványképet készíttetni, nyugodtan kivághatnak méretre 

egyet bármilyen fotóból. Emellett kérni fogják még a titkárságon az okmányirodától 

fényképezés után kapott nemzeti egységes kártyarendszer-adatlapot, 1500 Ft-ot iskolai 
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nyakkendőre. Ha valaki nem csak az alanyi jogon járó alap balesetbiztosítást választja, hozzon 

pénzt a pluszbiztosítás igénylésére is! 

 

Kérem, hogy ha majd kiértesítjük Önöket a felvételről, a beiratkozásra is kérjenek majd 

előzetesen a titkárságon telefonon időpontot, hogy ne legyen torlódás! (46/508-301), 

30/678-21-49) 

 

A következő tanévben minden elsős gyermek alanyi jogon, térítésmentesen juthat hozzá a 

tankönyveihez, munkafüzeteihez.  

Majd beiratkozáskor kapják meg (de iskolánk honlapján is fenn lesz) a jövő tanévre szükséges 

eszközök listáját is, amit a leendő elsős tanító nénik állítottak össze. E lap alján találják majd a 

tankönyvosztás, az 1. szülői értekezlet és az 1. tanítási nap időpontját is, ezért kérem, jól őrizzék 

meg ezt!  

 

Várjuk szeretettel gyermekeiket! 

 

      Pappné Orosz Klára  

                igazgató 

 

 

 A következőkben iskolalelkészünk, Szikora Benedek atya levelét olvashatják, akit 

megkértem, írjon iskolánk egyházi jellegéről! 

 

Tisztelt Szülők! 

Gyermekük elérte az iskoláskort, hamarosan először lépheti át iskolatáskával a hátán az iskola 

ajtaját. Nagy esemény ez az egész család életében, mely alapvetően meghatározza az 

elkövetkezendő éveket. Iskolalelkészként szeretnék néhány dolgot megosztani Önökkel. 

 Iskolánk görögkatolikus intézmény, ez alapvetően határozza meg a nevelés-oktatás 

légkörét. Ez a lelkület átjárja az ünnepeinket és a hétköznapjainkat is. A krisztusi értékek, 

melyeket iskolánkban igyekszünk átadni, a kedves Szülők döntésében és életében is fontos 

szerepet játszanak. Közös ügyünk, hogy gyermeküket az elkövetkezendő 8 évben – iskolánkra 

bízva - felvértezzük egész életét meghatározó értékekkel. Jézus Krisztust, mindnyájunk legfőbb 

tanítómesterét tekintjük pedagógiai munkánk mintájának és példaképének, Ő az a pedagógiai 

ideál, akit a gyermekek nevelésében-oktatásában célként tűzünk ki magunk, valamint a diákok 

elé. Hogy ezt a célt mind a gyermekük javára, mind az Önök megelégedésére, mind pedig a mi 

örömünkre meg tudjuk valósítani, kérjük a kedves szülők segítő támogatását és 

együttműködését. Húzzuk az evezőket egy irányba, segítsük egymást a nyitottság és a 

párbeszéd szellemével, hogy az egységes nevelés minden kisdiák életében ott lehessen, hogy 

együtt, azonos értékek és elvek mentén dolgozzunk a közös célért, otthon a családi körben és 

itt az iskolában egyaránt.  

 Iskolánk lelki programja, a teljesség igénye nélkül: heti két hittanóra felekezeti 

bontásban, tanítás és étkezés előtti - utáni imák, nagyböjtben és adventben heti rendszerességgel 

közös felkészülés, gyertyagyújtás, imaórák végzése a nagyszünetekben, nagyböjtben 

Csodapatika keretében szentgyónás és lelki beszélgetés, tanulói- dolgozói-szülői lelki napok 

Karácsony és Húsvét előtt, közös ünnepi Szent Liturgiák a hétköznapra eső ünnepeken, 

osztálymisék, elsőáldozás támogatása, nyáron hittanos tábor, máriapócsi gyermekbúcsú a 2. és 

6. évfolyam számára, patronáló egyházközségekkel való kapcsolattartás és együttműködés, 

Szülők Akadémiája. 

 Amennyiben megtisztelnek minket bizalmukkal és hozzánk fogják beíratni 

gyermeküket, tisztelettel kérjük az együttműködést még egy fontos dologban: akkor lesz 

teljesen egy irányba ható közös nevelő tevékenységünk, ha a gyermekük nem csak az iskolai, 

az otthoni, hanem a saját felekezet szerinti egyházi közösségben is jelen van.  
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Ezért kérjük, hogy a vasárnapokon és a nagy egyházi ünnepeken (Karácsony, Húsvét, 

Pünkösd) vigyék el gyermeküket a saját egyházi közösségükbe, vegyenek részt annak életében. 

Itt minimum követelményként a havi 2 vasárnapot és a több napos nagy ünnepeknek legalább 

egyik napján való részvételt szabtuk meg. Ilyenkor természetesen mindenki a saját 

felekezetének megfelelően a saját templomába mehet, vagy – ha oda nem tud eljutni, mert pl. 

kirándulnak vagy rokonoknál vannak- bármelyik templomba. Lényeg, hogy a gyerekek 

megszokják, hogy megszentelik az Úr napját, a vasárnapot és a nagy ünnepeket. Önök az ezzel 

kapcsolatos elhatározásukat egy szülői nyilatkozat aláírásával is szentesítették vagy szentesíteni 

fogják, melyben vállalják ezt a szép és komoly feladatot gyermekük lelki fejlődéséért. 

Pedagógiai programunknak megfelelően a magatartás értékelésébe beleszámít, teljesíti-e a 

tanuló ezt az elvárást. 

 Végezetül kívánok minden kedves Szülőnek megfontolt és felelősségteljes döntést. 

Bízom benne, hogy minket választanak, s lesz lehetőségünk gyermekük testi-lelki-szellemi 

fejlődéséért együtt dolgozni. Reményünk szerint pedig majdan elmondhassuk gyermekükről 

ballagásakor, amit Jézusról olvashatunk Lukács evangéliumában: „gyarapodott bölcsességben, 

korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt”. 

 

    Szikora Benedek iskolalelkész 


