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Kedves Szülők! 

 

A közeljövőben az alábbiakat tervezzük: 

- hétfőnként: Szülők imája a kápolnában 8:00-9:00 

- okt. 28. (péntek) „Nem félünk a fogorvostól” c. interaktív foglalkozás. Köszönjük Dr. Dubecz 

Edinának. Beérkezés 9 óráig. 

- okt. 28. (péntek) Papacsoport 20:00. Részleteket lásd lejjebb és a lelki faliújságon. 

- okt. 28. (péntek) Kérjük, hogy akinek van, továbbá régiek esetében a tavaly kapott elektromos 

mécseseket hozzák be, hogy lássuk, kinek nincsen, legyen időnk vásárolni a lámpás felvonulásig. 

Köszönjük! 

- okt. 28. (péntek) Szülő Suli téma szavazási határideje. Részletek lejjebb olvashatók. 

- okt. 31. - nov. 4. Nevelés nélküli munkanapok. Óvoda nincs. Szünetekről részletesebben lásd 

lejjebb. 
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- nov. 7. (hétfő) Legyetek szentek nap. Nem jelmezbál, nem farsang! Szenteknek lehet öltözni, aki 

ügyes a választott szentjéről tud mondani 1-2 mondatot, miért őt választotta. 

- nov. 8. (kedd) Iskolába készülők szüleinek értekezlet 17 órától a kék csoportban (sárgáknak is). 

Általánosságban a legfontosabb tudnivalókról, részletesen az idei aktualitásokról. 

- nov. 9. (szerda) SZMK 17:00 

- nov. 11. (péntek) Szt. Márton legendái bábszínház. Beérkezés 9 órára. 

- nov. 12. (szombat) Márton nap. Óvoda van. Részletek lejjebb olvashatók. 

- nov. 14. – nov. 25. Családtól családnak gyűjtés. Részletek lejjebb olvashatók. 

- nov. 15. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-16:00. 

- nov. 15. (kedd) Szülő suli 17:00. Részletek lejjebb olvashatók. 

- nov. 16. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-16:00. 

- nov. 16. (szerda) RC lelki est 19:00 Részleteket lásd a faliújságon. 

- nov. 20. (vasárnap) Krisztus Király. Szentmise 16:00 itt, az Iskolaközpontban. Minden jánospálos 

családot szeretettel várunk! Ezen a napon a Szt. Lipót templomban a 17 órás gyerekmise elmarad. 

Részletekkel még jelentkezünk a lelki faliújságon. 

- nov. 21. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a kék csoportba. Beérkezés 9 óráig. 

- nov. 22. (kedd) Szülő suli 17:00. Részletek lejjebb olvashatók. 

- nov. 23. (szerda) Pótbefizetés 8:00-16:00. 

- nov. 25. (péntek) Papacsoport 20:00. Részletek lejjebb olvashatók és a lelki faliújságon. 

- nov. 28. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a piros csoportba. Beérkezés 9 óráig. 

- novemberben mindenkinek lehetősége van fogadóóra időpontot egyeztetni pedagógusainkkal. Kérem, 

ez ügyben figyeljék a csoportos felhívásokat! 

- dec. 3. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a sárga csoportba. Beérkezés 9 óráig. 

 

A csoportos gyertyagyújtások, szünetek, és minden előre látható és tervezhető program 

olvasható röviden honlapunkon a naptár részben! 
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Néhány dologról részletesen is: 

Papacsoport: 

Kedves János Pálos apukák!  

Szeretettel hívlak benneteket az apukák imaestjére! 

A következő találkozó időpontja: Október 28, 20:00. 

Találkozás az iskolaközpont iskola bejáratánál.  

Növekedjünk együtt, imádkozzunk családjainkért! 

Imádsággal, 

Benkóczy Szabolcs (8b, 6b, 3a, kékcinke, vörösbegy apuka) 

 

Szülő suli: 

November. 15-én és 22-én 17:00-18:00-ig lesz Szülő Suli, amit az óvodánk pszichológusa, Arendt Anna 

tart. Az alkalmakon olyan gyerekekkel, neveléssel kapcsolatos témákat járnak körül, amik az ovis 

korosztályt érintik. A témát a szülők igényeihez igazítjuk. Kérjük, hogy még a héten (okt. 28-ig) 

szavazzanak, melyik érdekli Önöket a legjobban. A novemberi témákról az alábbi linken tudnak 

szavazni: https://forms.gle/8DCPbQwLDf4rQh9V9 

 

A tervezett program szerint Anna kicsit mesél majd a téma pszichológiájáról, működéséről, aztán pedig 

beszélgetés lesz, lehet kérdezni. A végleges témát egy héttel az alkalom előtt küldjük, és utána lehet 

regisztrálni is. 

 

 

Szünetekről, fűtésről: 

Az iskolaközpont egy fűtési rendszeren van (távfűtés). Sajnos pillanatnyilag nem tudjuk csak az óvodát, 

vagy csak az iskolát fűteni, így ebben az időszakban kénytelenek vagyunk egymáshoz igazodva, 

egyformán nyitva tartani. A tervezett őszi szünet lesz úgy, hogy a tavaszi szünet lesz kicsit rövidebb, 

mivel őszre hoztuk át azokat a nevelés nélküli munkanapokat. Tehát a tervezett időpontban okt. 31 - 

nov. 4. nincs óvoda. A téli szünet az iskolához igazodva dec. 22 - jan. 6-ig tart. Óvoda nincs. Tudjuk, 

hogy ez komoly kihívásokat okozhat, így nyáron ennyivel rövidebben leszünk zárva, július 30 - aug. 31-

ig. Jelenleg nem fázunk. 22 fok fölött van a hétfő reggeli hőmérséklet is a csoportszobákban. Még 

mindig elegendő egy vékony hosszú ujjú felsőrész trikó, pulcsi nélkül, alulra pedig egy vékony hosszú 

nadrág harisnya nélkül.  

 

https://forms.gle/8DCPbQwLDf4rQh9V9
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Márton nap: 

Szeretettel várunk mindenkit az SZMK és az iskolaközpont szervezésében november 12-én, szombaton 

Márton napunkon11:00-18:00, amikor kapuink kitárulnak a családok előtt. A rendezvény fő célja a 

közösségépítés, ismerkedés, kapcsolatok ápolása. A programokkal szeretnénk minden korosztály 

számára szórakozást nyújtani az óvodásoktól a szülőkig. A programoknak az iskola biztosít helyszínt. 

Az óvodában az óvodásaink felügyeletét vállaljuk, hogy a szülők az iskolásoknak szánt programokon 

felhőtlenül részt vehessenek nagyobb gyermekeikkel, továbbá, hogy vállalásaikat gondtalanul elláthassák. 

Aznap óvoda azoknak van, akik azt előre írásban igénylik. Óvoda 10:00-17:00 között lesz. Étkezés: ebéd 

(12:00-kor) és uzsonna (15:00-kor) azoknak, akik azt szintén írásban igénylik az 

ovodavazeteo@janospal.hu címen, vagy a faliújságnál erre a célra kihelyezett papíron. A többieknek 

nem rendelünk! Bármikor lehet hozni és vinni óvodásainkat a nap folyamán, akár többször is, azonban 

13:00-15:00 között sem jönni, sem menni nem lehet, hogy a nyugodt pihenést mindenkinek tudjuk 

biztosítani. Ezen a napon is csak felnőtteknek adjuk ki az óvodásainkat, testvéreknek NEM! 

Várható programok: 

- Szt. Márton élete a 4.osztály előadásában,  

- RC szoba 

- teázó, kávézó 

- gofrizó, palacsintázó 

- büfé, ehhez köszönettel fogadunk szendvicseket, süteményeket, melyet kérjük, hogy 12-én 10-11 óra 

között hozzanak az iskola étkezőjébe. Köszönjük! 

- garázsvásár: ehhez köszönettel fogadunk használt, de újszerű állapotú, hiánytalan társasjátékokat és 

könyveket nov. 11-éig. Köszönjük! 

- csillámtetkó 

- társasjáték barlang 

- kézműves szoba 

- baba-mama szoba: ehhez még szükségünk lenne szoptatós párnára, só lámpára és utazó ágyra. Aki 

tudna kölcsön adni, kérem, hogy az irodában jelezze, és 11-én délutánig hozza be. Köszönjük! 

- osztály portékák 

- tombola15:30, ehhez köszönettel fogadunk új, nem használt holmikat, felajánlásokat szintén nov. 11-

éig. Köszönjük! Vas Bernát apukájának előre is köszönjük, hogy vállalta a tombola vezetését.  

- lámpás felvonulás 17:00, utána mindenki vendégünk még egy meleg teára az udvaron. A lámpásokat az 

ovisokkal mi elkészítjük. Ehhez kérjük, hogy hozzon elektromos mécsest, akinek van okt. 28-ig. 

Márton nap fizetőeszköze a fabatka, melyet aznap lehet váltani. 1 fabatka=100 Ft. A befolyt összegből 

az iskolások osztályprogramjait támogatják, az oviban pedig madárházat, madáretetőt, madáreleséget 

szeretnénk vásárolni. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

mailto:ovodavazeteo@janospal.hu
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Családtól családnak: 

Kedves Szülők! 

Az ovi hagyományaihoz hűen idén is szeretnénk megszervezni a rászoruló családok részére a tartós 

élelmiszer és tisztítószer gyűjtést.  

A mindannyiunkat érintő nehéz gazdasági helyzet miatt ebben az évben még nagyobb szükség van a 

segítségetekre, mert egyre bővül azoknak a családoknak a köre, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe 

kerülnek.   

Szeretnénk, ha gyermekeink is megtapasztalnák a közösség összefogását valaki másért. Szeretnénk 

folytatni a gondoskodást a már megismert családokról, de szeretnénk egy kicsit bővíteni is a kört.   

Azok kedvéért, akik még nem ismerik a támogatói programot pár szóban bemutatnánk a családokat:  

I. Budapesten az alábbi családokat támogatjuk:  

Budapesten kettő családot támogatnánk. Az egyik családban egy jövedelemből, egyedül neveli az 

édesanya két gyermekét, akik közül az egyik fogyatékkal él. A másik családban 6 gyermeket nevelnek, 

akik közül 3 autista. 

II. Dél-Somogyban az alábbi egyedül álló idős emberek és családok támogatását tervezzük: 

Több éve vagyunk kapcsolatban a Somogyszobon élő Hajdú Erika falugondnokkal, aki lakóhelye 

környékén nagy gonddal – iskola, óvoda vezetőjével, helyi polgármesterekkel, védőnőkkel konzultálva – 

méri fél a rászoruló családok szükségleteit.   

Erika tájékoztatása alapján a gyűjtés kertében összegyűlő adomány elsődleges címzettjei továbbra is a 

Darvaspusztán élő 2 egyedülálló idős ember, egy egy gyermeket nevelő szintén Darvaspusztán élő 

család, egy somogyszobi édesapa, akiknek a felesége elhunyt és három kicsi gyermekét neveli egyedül, 

egy Csurgón élő nagybácsi, aki két árván maradt unokahúgát neveli egyedül, ezen kívül idős édesanyját 

is támogatja.  

Ahogy ezt Erikától már megszoktunk (és ahogy ezt minden alkalommal tette), ha sok lesz az adomány 

bővíteni fogja a kört és meg foga találni a módját, hogy az rászoruló családhoz kerüljön. A legutóbbi, 

egy ovin kívül szervezett gyűjtés keretében nagy mennyiségű ruha, cipő, játék, lakásfelszerelés stb. gyűlt 

össze, melyet két kisbusz szállított le Somogyszobra. Erika 27 rászoruló családot hívott meg az 

elosztásra, de annyi holmi gyűlt össze, hogy 5 település családjai részesültek belőle. Somogy megyének 

ezen a részén sok a rászoruló, kevés a munkalehetőség, ezen túl a közeli városokba nem megoldott a 

közlekedés, sok az idős ember, emiatt nagy a szegénység. Az amúgy is halmozottan hátrányos helyzetű 

családokat a jelenlegi helyzet még jobban sújtja, ezért Erika a települések vezetővel egyeztetve maga 
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viszi ki az adományunkat a családoknak. Minél több az adomány, annál több családnak lesz egy kicsit 

könnyebb az élete.  

A budapesti és pest megyei családokkal, valamint Hajdú Erika falugondnokkal való egyeztetést 

követően arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben teheti, az alábbi dolgokkal járuljon hozzá a 

gyűjtéshez: 

Tartós élelmiszer: 

-tészta 

-konzervek: kukorica, húskonzerv, sűrített paradicsom, tonhal, májkrém stb. 

-liszt, cukor 

-olaj 

-UHT tej 

-lencse, bab 

-keksz, ropi 

-kukoricapehely, müzli 

 

Tisztítószer, tisztálkodási szerek: 

-fogkrém, fogkefe 

-sampon, tusfürdő 

-mosogatószer 

-mosópor, öblítő 

-szappan 

 

Mivel az adományozottak nagy örömmel fogadják a gyerekek rajzait, alkotásait, ezért továbbra is kérjük, 

akinek a gyermeke kedvet érez, bátran készítsen rajzot vagy más dekorációt, mert örömet okoz vele.  

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hozzájárul a gyűjtéshez.  Ha valakinek egyéb ötlete vagy felajánlása 

van, nyugodtan írjon nekünk a fazekas.vera1@gmail.com (budapesti családok) és a 

harcz.gabriella@gmail.com (dél-somogyi családok) címre. 
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