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2022. február 28.

Hamvazószerdával (idén március 3.) elkezdődik a húsvétot megelőző Nagyböjt időszaka. A következő imádsággal kívánunk
mindenkinek elcsendesedést, megújulást, örömteli várakozást.
„Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és
megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit.
Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy minden, amit teszünk, Veled kezdődjék el és Veled végződjék. Erősíts minket jó
szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által mindennap egyre jobbak legyünk. Ámen.”
(Theodor Burzer nyomán)

Kedves Szülők!
Előttünk álló programjaink:
Március:
február 28-március 7.
Hamvazószerda
2. szerda

3. csütörtök

8.15
14.00

5. szombat

10.00-13.00
8.15
8.00-15.45
8.00-15.45
17.00-19.00

8. kedd
9. szerda
11. péntek
14. hétfő
15. kedd
16. szerda

13.00
17. csütörtök
21-22.
hétfő-kedd
22. kedd

8.00-15.45

23. szerda
25. péntek
26. szombat
29. kedd
31. csütörtök
31. csütörtök

15.00
8.15
8.15

Regisztráció a szülői fogadóórára.
Szentmise
8.15: 1-6. évfolyam számára a Díszteremben.
10.15: 7-12. évfolyam számára a Díszteremben.
10.15: 10. b, 11. b, 12. b osztályok számára a Kápolnában.
Lelkinap az alsó tagozat számára.
Szentségimádás a 11. b osztály részvételével.
Szent Erzsébet legendája - Koncert a Díszteremben. Résztvevők: 7-10.
évfolyam.
Ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel.
Lelkinap az 5. évfolyam számára.
Ebédbefizetés
Ebédbefizetés
Szülői fogadóóra.
Március 15. ünnepség.
8.15: 9-12. évfolyam
9.15: 1-4. évfolyam
11.10: 5-8. évfolyam
Pihenőnap
Nemzeti ünnep. Munkaszüneti nap.
Lelki nap a 6. évfolyam számára.
Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Gyűrűk ura – Koncert a Díszteremben. Résztvevők: 9-12. évfolyam.
Lelkinap a 12. évfolyam és a 11. b osztály számára.
A 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosítási lehetősége
(sorrendváltoztatás).
Lelkinap a 7. évfolyam számára.
Ebédbefizetés
Rövidített órák. Az 1-5.órák lesznek megtartva. Az 5. órának 11.50-kor van
vége.
Diótörő – Koncert a Díszteremben. Résztvevők: 3-6. évfolyam.
Munkanap. Az iskolaközpontban nincs tanítás.
Lelkinap a 8. évfolyam számára.
Szentségimádás a 11. a osztály részvételével.
Lelkinap a 9.kny, 9.a osztályok számára.

Ebédbefizetés áprilisra: március 8-9. kedd-szerda és március 22. kedd: 8:00-15.45-ig.
Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00.
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• A március 9-i szülői fogadóórára a jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az elektronikus jelentkezésre
február 28. és március 7. között (12.00-ig) van lehetőség.
• Március 11-én ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik. Az
ünnepi műsoron az osztályok évfolyamok szerinti bontásban vesznek részt. A megemlékezés a Díszteremben lesz.
• Március 21-22. között a középiskolai felvételi eljárásban résztvevők változtathatnak/módosíthatnak a tanulói adatlapon jelölt
jelentkezések sorrendjén.
• Március 23-án rövidített órák lesznek. Az első öt órát tartjuk meg. Az órák 35 percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Az 5.
órának 11.50-kor lesz vége. Utána lehet ebédelni. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokat összevontan tartjuk meg.
• Március hónapban három alkalommal a fenti táblázatban látható beosztás szerint iskolaközpontunk tanulói kb. egy-egy órás
koncerten vesznek részt, amelyet az Art’s Harmony Társaság szervez kifejezetten iskolások számára. Az előadók az egyes művek
részleteit adják elő zenetörténeti felvezetéssel, majd pedig azok átiratát játsszák, amely megmutatja az eredeti téma
jellegzetességét. Az ismert alkotások mélyebb jelentését játékos és interaktívan kibontó előadások a művek nyitottságát,
napjainkra vonatkozó üzenetét mutatják meg. Az előadások végső célja, hogy az eredeti nagyívű, a kánon törzsét alkotó darabokat
a közönség megértse és annak kortárs aktualitását az átiratok révén meglássa. Az együttes összeállítása (fuvola, vonós- és
rézfúvóstrió, zongora) lehetőséget ad arra, hogy a mű eredeti szépségei és az átiratok fricskái is jól hallhatóvá váljanak. Az ismert
dallamok és az interaktív játék között a közönség valós zenetörténeti és zeneelméleti ismeretekkel gyarapodik.
Megjelenés rendezett hétköznapi viseletben.
• Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből
tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket az 1% felajánlásával. A szülői levéllel együtt kiküldött
„ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY A SZENT II. JÁNOS PÁL ISKOLAKOZPONT TÁMOGATÁSÁRA” minden információt
megtalálnak.
Az Egyháznak felajánlott 1 % esetében a rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban fizetendő
adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházi kedvezményezett részére még ebben az esetben is érdemes
rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma alapján
történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

az iskola vezetése

