Szent II. János Pál Hírlevél
2. levél 2021/2022. tanév

2021. szeptember 30.

Kedves Szülők!
Október Mária hónapja. Ebben a hónapban különösen is odafigyelünk Máriára. Ő volt Jézus első és legtökéletesebb követője,
nagyon sok mindenben vehetünk példát róla. Az iskolamiséken mondott imánkban az iskoláért Szent Bernát szavaival így
imádkozunk:
„Veszélyben, szükségben, kétségben gondolj Máriára! Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből! Hogy közbenjáró imáját
elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni! Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha
rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja a kezed, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz
elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz.”
Előttünk álló programjaink:
Október
Első pénteki iskolamise
1. péntek
4. hétfő
5. kedd
5. kedd

8.00-15.45

6. szerda
6. szerda
14. csütörtök
14-15.
17. vasárnap

8.00-15.45
14.15
csütörtök-péntek
15.00

18. hétfő

9.00-9.15

19. kedd
20. szerda

8.00-15.45
17.30

22. péntek
23. szombat
október 25-nov.1.
november 2. kedd

8.05 (9-12. évf.) Albertfalvi Szent Mihály Plébánia
8.15 (5-8. évf.) Díszterem
9.15 (1-4. évf.) Díszterem
Állatok világnapja
Lelkigyakorlat a 7. évfolyam számára.
Ebédbefizetés
Megemlékezés az aradi vértanúkról. Osztályok
munkáiból készült plakátkiállítás az aulában.
Ebédbefizetés
MTA Alumni – Díszterem
Lelkigyakorlat a 11. b osztály számára.
Elsőáldozás – Szent Lipót Plébánia Templom
„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” –
kezdeményezéshez csatlakozva az 1-12. évfolyam
közösösen imádkozik.
Ebédbefizetés
János Pál Est – Díszterem
Szent II. János Pál nap, külön program szerint.
Október 23-i megemlékezés
Utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt.
Zerind-kupa – öregdiák találkozó.
Nemzeti Ünnep
Őszi szünet, november 1. munkaszüneti nap.
Őszi szünet utáni első tanítási nap.

Ebédbefizetés novemberre: Ebédbefizetés novemberre: október 5-6. kedd-szerda és október 19. kedd 8:00-15.45-ig.
Ebédszünet: 12.30-13.00-ig.
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● Kérjük, hogy az ebédet lehetőség szerint átutalással rendezzék. Akik korábban készpénzben fizettek be, azok átutalási
szándékukat jelezzék a penztar@janospal.hu e-mail címen. A befizetett ebédet a gyermek hiányzása esetén a következő rend
szerint lehet lemondani:
- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának/osztályának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadása. 1 napra történő
lemondás esetén elég csak 1 dátumot megadni. A telefonszám: +36-30/957-12-83
- interneten keresztül az alábbi linken: www.janospal.hu/ebed
● A bejelentés napjára befizetett ebéd nem lemondható. A bejelentést követő napra az ebéd reggel 9 óráig mondható le. A reggel 9
óra után bejelentett lemondásokat már csak két nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni.
Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem
mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk.

● A szakköri foglalkozások az október 4-vel kezdődő héten indulnak. Kérjük, hogy aki szeretne szakkörre járni, a szakkört tartó
tanárnál jelentkezzen.
● Október 4. hétfő az Állatok Világnapja. Ebben az évben Saint-Saëns: Állatok farsangja lesz a nap témája. Szeretnénk, ha minél
több diák aznap állat jelmezben lenne. Azokat, akik aznap jelmezbe öltöznek (tanár/diák) az első nagyszünet után várjuk az
aulában.
● A Középiskolai MTA Alumni Program keretében a következő alkalommal Ábrányi-Balogh Péter vegyészmérnök,
gyógyszervegyész-mérnök tart előadást a gyógyszerkutatásról.
● Október 18-án az „Egymillió gyermek közösen imádkozza a rózsafüzért” eseményhez kapcsolódva az iskola diákjai,
pedagógusai közösen imádkoznak a békéért és az egységért. A kezdeményezés kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó
gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
● A János Pál Est keretében, október 20-án, 17.30 órai kezdettel Nényei Pál tanár, író, drámaíró irodalommal foglalkozó estjén
vehetnek részt az érdeklődők.
● Az október 22-én az ünneplő egyenruha viselése minden diák számára kötelező! Az ünnepi egyenruha lányoknak: fehér
blúz, fekete szoknya, az iskola emblémájával ellátott sál, fekete cipő. Az ünnepi egyenruha fiúknak: fehér ing, fekete nadrág, az
iskola emblémájával ellátott nyakkendő, fekete félcipő (nem sportcipő).
Ezen a napon tartjuk a Szent II. János Pál napot és az október 23-i megemlékezést. A János Pál nap és az október 23-i
megemlékezés pontos részleteiről az osztályfőnökök adnak majd felvilágosítást.
● ● Az elektronikus naplóhoz szükséges szülői és diák-kódokat a tanulók megkapták. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésük
van, probléma merül fel, kérjük, a nevelesi.igh@janospal.hu e-mail címen jelezzék ezeket.
Előzetes:
● A november 16-án és 17-én, az első évfolyam iránt érdeklődő szülők számára szervezett nyílt órákra a regisztrációs felület
2022.november 2-15. között lesz elérhető az iskola honlapján.
Ugyanekkor lehet regisztrálni a november 16-án és 17-én 16.30-kor kezdődő iskolanyitogató játszóházra, ahová a leendő
elsősöket várjuk szüleikkel együtt.
A november 16-i játszóházra saját óvodásainkat várjuk szüleikkel együtt.
A november 17-i játszóház alkalomra a más óvodába járó gyermekeket várjuk szüleikkel együtt.
● A november 17-i nyíltnapra és az igazgatói tájékoztatókra – november 17. 11.15 óra és november 18. 17.30 óra - a magyarangol két tanítási nyelvű képzés iránt érdeklődőket várjuk. A részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület az iskola
honlapján lesz elérhető november 5-15. között.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

az iskola vezetése

