
             Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 
3525 Miskolc, Városház tér 6. tel.: 06/46 412-024, 36/30 535-21-55; e-mail:suli@frater.hu 

       www.frater.hu 
     OM azonosító: 028992  

Plébánosi jellemzés felvételi jelentkezéshez 

(négy és nyolc évfolyamos tagozat) 

 
Csak a tanuló lakóhelye szerint illetékes plébános/parókus/vezető lelkész † 

által kitöltött lapot fogadjuk el. A jellemzés a felvételi döntés előfeltétele. 

 

 
Az ajánlást adó plébánia / parókia / egyházközség titulusa, címe:  ..............................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

A Gimnáziumba felvételizni kívánó gyermek neve:  ...................................................................  

Szül. helye, ideje:  ........................................................................................................................  

Édesapja:  .....................................................................................................................................  

Édesanyja:  ...................................................................................................................................  

Lakcíme:  ......................................................................................................................................  

 

A plébános aláhúzással válassza ki a megfelelő választ az alábbi kérdésekre:  

1. Milyen rendszerességű a kapcsolat a gyermek és a plébánia/parókia között?  

 Ha templomba jár: hetente / alkalmanként / nagyobb ünnepeken / nincs jelen 

 A plébános ezen kívül személyes kapcsolatban van a családdal / Eddig nem 

ismerte őket.  

 

2. Miben részesült a gyermek az alábbiak közül?  

keresztség elsőáldozás bérmálás konfirmáció 

 

 

 

† nem hitoktató, segédlelkész, káplán 



 

3. Hol és milyen hitoktatásban részesült korábban a gyermek? 

iskolai hitoktatás plébániai/parókiai csoport –jellege: ...........................................  

4. Vállal-e a gyermek valamilyen szolgálatot az egyházközségben vagy gyülekezetben? 

ministrálás templomi felolvasás karitatív szolgálat egyéb: ..................................  

 

Jellemezze pár mondatban a gyermeket:  .........................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................  

 
A fenti szempontok alapján látja-e a plébános konkrét lelkipásztori előnyét /előnyeit a gyermek 

felvételének?  

 

 ........................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................  

 

 

A gyermek felvételét a Fráter György Katolikus Gimnáziumba: 

ajánlom – nem ajánlom. 

 

 
.................................. , 20.... . ..................................... 

P.h. 

……….….................................................... 
az egyházközséget vezető plébános/parókus/lelkész 

 

 

 

Nyomatékosan kérjük a Főtisztelendő Atyákat, Lelkészeket, hogy a jellemzéseket lezárt 

borítékban, közvetlenül a gimnázium címére legyenek szívesek elküldeni Ft. Gubala Róbert 

plébános részére! 
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