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Kedves Szülők! 

A közeljövőben az alábbiakat tervezzük: 

- nov. 29. (kedd) 7:15 angol nyelvű Rorate a díszteremben (II. em.) 

- dec. 1. (csütörtök) 7:15 Rorate (magyar) a díszteremben. Mindegyikre várjuk szeretettel 

a családokat kisgyermekestül is. 

- dec. 2. (péntek) Nightfever újra! a Szent Mihály templomban (1056 Bp; Váci u. 47/B.) 

19:00 szentmise, 20:00 - kb. 22:30-ig zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. 
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- dec. 3. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a sárgarigókhoz. Beérkezés 9 óráig. 

- dec. 6. (kedd) 7:15 Rorate (magyar) a díszteremben. 

- dec. 6. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-16:00 

- dec. 6. (kedd) Bízunk benne, hogy a mikulás az oviban is tiszteletét teszi, hiszen csupa 

jó gyerek jár hozzánk. Nagyon kérünk mindenkit, hogy legkésőbb 9 órára átöltözve 

érkezzenek a csoportba, nehogy valami olyat lássanak, amiről még nem akarták 

felvilágosítani csemetéiket!!! Lehet aznap mikulás sapkába jönni, vagy más ehhez az 

alkalomhoz kötődő mókás öltözéket venni  

- dec. 6. (kedd) SZMK 17:00 a kék csoportban. 

- dec. 7. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-16:00 

- dec. 7. (szerda) Ovi olimpia (Az érintett nagy csoportosok tudnivalóiról az óvónők 

tájékoztatják a szülőket.) Szurkolni távolról is ér  

- dec. 7. (szerda) RC adventi lelki est. Részletek később olvashatók a lelki faliújságon. 

- dec. 8. (csütörtök) 7:15 Angol nyelvű Rorate a díszteremben. 

- dec. 8. (csütörtök) School Fever 15:00-16:00 az iskola kápolnájában. Szeretettel várunk 

szülőket és akár kisgyermekeket is. Részletek a csatolmányban. 

- dec. 8. (csütörtök) Kállai Krisztina által illusztrált könyvek vására 15:00-17:00 között az 

óvoda előterében. Ha nem szeretnének azon aggódni, hogy bújtatott LMBQ jön szembe a 

mesékben, bátran válogassanak ezek közül. Kedves, tanulságos történetek, igényes 

illusztráció. Jó szívvel ajánlom! Részletek a csatolmányban. Előre lehet nézelődni a 

honlapon: www.kallainagy.hu 

- dec. 10. (szombat) Családos téli kirándulás az SZMK szervezésében. Részleteket 

lejjebb olvashatnak. 

- dec. 12. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a zöldikékhez. Beérkezés 9 óráig. 

- dec. 12. (hétfő) Adventi gyertyagyújtás a zöld csoportosoknak. 16:30-ra várjuk szeretettel 

a szülőket, nagyszülőket udvarunkon. 

- dec. 13. (kedd) 7:15 Rorate (magyar) a díszteremben. 
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- dec. 13. (kedd) Adventi gyertyagyújtás a kék csoportosoknak. 16:30-ra várjuk szeretettel 

a szülőket, nagyszülőket udvarunkon. 

- dec. 14. (szerda) Pótbefizetés 8:00-16:00. Kérjük ezt az alkalmat csak rendkívül 

indokolt esetben vegyék igénybe. Köszönjük! 

- dec. 14. (szerda) Adventi gyertyagyújtás a piros csoportosoknak. 16:30-ra várjuk 

szeretettel a szülőket, nagyszülőket udvarunkon. 

- dec. 15. (csütörtök) 7:15 Rorate (magyar) a díszteremben. 

- dec. 16. (péntek) Adventi gyertyagyújtás a sárga csoportosoknak. 16:30-ra várjuk 

szeretettel a szülőket, nagyszülőket udvarunkon. 

- dec. 16. (péntek) Papacsoport 20:00 Részletek a lelki faliújságon. 

- dec. 18. (vasárnap) A budafoki Szent Lipót templomban a 17 órás gyerek misén 

gyóntatás is lesz. 

- dec. 20. (kedd) 7:15 Rorate (magyar) a díszteremben. 

- dec. 20. (kedd) Szironta Együttes harangkoncertje. Beérkezés 9 óráig. 

- dec. 21. (szerda) Utolsó nevelési (fél)nap az évben. Szeretnénk megkérni a szülőket, 

hogy kivételesen ebéd után (legkésőbb 13 óráig) jöjjenek gyermekeikért. Köszönjük! 

- 2022. dec. 22. – 2023. jan. 6. Téli szünet. 

- 2023. jan. 9. (hétfő) Első nevelési nap. Várunk mindenkit nagy szeretettel a szokásos 

nyitva tartás szerint 7:00-17:00. 

 

Néhány dologról részletesebben is: 

 

MÁRTON NAP: 

Köszönjük a Márton napi részvételt. Reméljük mindenki talált kedvére való programot, és 

jól tudta magát érezni. Köszönjük a felajánlásokat, tombolára, büfébe, garázsvásárba. A 

teljes intézményi bevétel 610.000.-, melyből az óvoda 100.000.- részesült, ebből 

madáretetőt, madáreleséget, madárodút, darázsgarázst, rovarhotelt szeretnénk vásárolni. 

Továbbá nagyon köszönöm az aktív segítséget, akár a baba-mama szoba felszereléséhez, 



 

 
Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

 

H-1116 Budapest, Mezőkövesd út 10. 
Tel./fax: + 36-1-201-4328 
Honlap: www.janospal.hu 
E-mail: info@janospal.hu 

 

 

4 
 

vagy a „fényvisszaverős apukáknak” a forgalomterelésben, Vas Bernát apukájának a 

tombola levezénylésében és a beugrós szülőknek a teaosztásban (nem számítottunk 

ekkora részvételre, de nagyon örültünk neki). Köszönjük a nagylelkű segítségeket, 

felajánlásokat! 

CSALÁDTÓL CSALÁDNAK: 

Köszönjük a Szent Erzsébet nap alkalmából hozott tisztálkodási szereket és tartós 

élelmiszereket. Több rászoruló családnak is nagy segítséget jelent. Köszönöm Borbély 

Bálint és Csabai Bence anyukájának a szervezést és lebonyolítást. 

 

SZÜLŐ SULI: 

Köszönjük óvodánk pszichológusának, Arendt Annának az interaktív előadásokat, a 

szülőknek köszönjük a segítséget. Januárban folytatjuk. 

 

KRISZTUS KIRÁLY: 

Köszönöm, hogy olyan sok család eljött és együtt ünnepelhettünk!  

 

ÖLTÖZÉKEK: 

Jelenleg minden csoportunkban min. 22 fok van. Kérem, hogy e szerint öltöztessék 

gyermekeiket. Javasolt öltözék: Alulra, felülre vékony hosszú ujjú. Kérjük, hogy a 

bizonytalan szobatisztaságú gyermekeknek legyen több váltás ruhájuk is és ezek 

utánpótlásáról próbáljanak időben gondoskodni.  

Udvaron naponta általában kb. 1 órát töltünk. Kérem, hogy e szerint hozzanak ruhát a 

gyermekeknek. Javasolt öltözék: overál (csak felhúzzuk a benti ruhára, gyors, meleg és 

praktikus), sapka, sál, kesztyű, és vastagságtól függően pulcsi. Kérem, vegyék figyelembe, 

hogy a fűtött autóban reggel eltölteni 10-20 percet, és az udvaron eltölteni egy órát, még 

akkor is, ha mozognak, más öltözéket igényel. Sajnos még mindig vannak gyerekek, 

akiknek pl. nincs sapkájuk. 
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CSALÁDOS TÉLI KIRÁNDULÁS: 

Kedves Szülők! 

Kihasználva az idei év utolsó napsugarait és enyhébb idejét egy közös kirándulásra 

invitálunk titeket, december 10-én, szombat délelőtt. A túra útvonala kamaraerdei 

tanösvény 4 km-es 12 állomásos szakasza lenne, mely során megismerhetjük kamaraerdő 

talajait, a térség geológiáját, a tájat és történetét, az erdő lakóit, növény és állatvilágát 

illetve bővíthetjük ökológia és természetvédelmi ismereteinket. 

Találkozó: 9:30-10:00 kamaraerdei játszótér (Kolozsvári utcáról lehet a parkolóba 
bekanyarodni) 

Túra hossza: 4,1km kb 2-2,5 óra 

Várunk mindenkit szeretettel! 

SZMK-s szülők 

 

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK: 

Köszönjük az Alapítvány támogatását! Ebből tudjuk megvalósítani, például, hogy minden 

nap friss zöldséget-gyümölcsöt tudjunk adni tízóraira, ebből fizetjük a programokat, a 

mikulás csomagot, a foglalkozási eszközöket, alapanyagokat, a csoportos karácsonyi 

ajándékokat, stb. Aki a havi 4.000.-/gyerek összeget félévente vagy évente szeretné fizetni, 

azokat kérem, hogy ha megoldható, ezt december 6-ig rendezzék a jelentős decemberi 

kiadások miatt. Aki nem emlékszik, mikor, mennyit utalt, szívesen segítek a jövő héten. 

Kérem, hogy a közleménybe ne felejtsék el feltűntetni csemetéjük nevét, és csoportjának 

színét. Segítségüket, és támogatásukat köszönjük! 

 

SÍELÉS: 

A csatolmányban olvashatnak egy szülői kezdeményezésre indult síelési lehetőséget, 

amelyet elsősorban JánosPálos és Regnum Christis családok számára hirdetnek meg a 

szervezők. 
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„AZ OVISBÓL EGYSZER GIMNAZISTA LESZ”: 

 

Kérem, hogy aki tud, segítsen! Köszönöm! 

 

Kedves Szülők! 

 

Iskolánk gimnáziumi tagozata ebben a tanévben 2023. január 30-án, hétfőn szervezi meg a 

Pályaorientációs napot, melynek célja, hogy a gimnazista diákok, évről évre betekintést 

nyerve néhány szakma kulisszáiba, 12-ben majd megalapozott döntést tudjanak hozni a 

továbbtanulás kapcsán. 

Idén a szokásos előadások mellett szeretnénk egy új, még közvetlenebb betekintést nyújtó 

formát is ajánlani diákjaink számára, melynek megvalósításában az Önök segítségét 

szeretnénk kérni. 

Keressük azokat a szülőket, rokonokat, ismerősöket, akik lehetővé tennék 2-6 (max. 10) 

diák számára, hogy január 30-án a munkahelyükön csatlakozhassanak hozzájuk, és valós 

körülmények között szerezhessenek tapasztalatot arról, miről is szól az adott hivatás. 

Kérjük, amennyiben az Önök munkahelye lehetővé teszi és engedélyezi ezt, vagy az 

ismeretségi körükben van ilyen,  és szívesen is látnának vendégül diákokat, december 9-

ig jelezzék ezt a Diákönkormányzat által szervezett programot tanári oldalról összefogó 

Magyar Viktória tanárnőnek a magyar.viktoria@janospal.hu címen a következő adatok 

megadásával. 

 

A lehetőséget biztosító személy neve: 

A munkahely neve és címe: 

A fogadandó diákok maximális száma: 

Egyéb tudnivalók, feltételek: 

 

Ha Önök vagy ismerőseik a munkahelyükön fogadni nem tudnak diákokat, de tudnák 

vállalni, hogy aznap délelőtt tartanak 10-15 diáknak egy max. 45 perces, beszélgetéssel 

egybekötött beszámolót a munkájukról, kérjük, azt is jelezzék a fenti e-mailcímen! 

Minden felajánlást előre is hálásan köszönünk! 

A Pályaorientációs nap szervezői 

mailto:magyar.viktoria@janospal.hu

