
 

Szent II. János Pál Hírlevél         2022. november 29. 

4. levél 2022/2023. tanév 

A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már 

várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni 

tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól 

várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, 

szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és 

jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.     Pilinszky János 

 Kedves Szülők! 

Minden családnak kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre és a hosszúra sikeredett 

szünetben nagyon jó pihenést és feltöltődést.  

Előttünk álló programjaink: 

DECEMBER 

1. csütörtök  Szentségimádás: 10. b osztály  

2. péntek Első pénteki 

iskolamise 

8.05 (9-12. évf.) Albertfalvi Szent Mihály Plébánia 

8.15 (5-8. évf.) Díszterem 

9.15 (1-4. évf.) Díszterem 

 Lelkinap a 9.a és a 9.kny osztályok számára/részvételével.  

 A 8. évfolyamos tanulók jelentkeztetésének határideje a központi írásbeli felvételi 

vizsgára.  

6. kedd  Lelkinap az 5. évfolyam számára/részvételével.  

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

 

 

7. szerda 

 12. b osztály történelem angolul szóbeli vizsga külön beosztás szerint.  

15.00-16.00 
Christmas Party a két tanítási nyelvű osztályok számára/részvételével. Helyszín: 

Díszterem.  

18.00  Adventi lelki est a Regnum Christi szervezésében. 

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

8. csütörtök 15.00-16.00 School Fever, zenés, vezetett szentségimádás és gyónási lehetőség. Helyszín: Kápolna 

9. péntek  Lelkigyakorlat a 10.b osztály számára/részvételével.  

 8.15-11.00 6. a osztály hon- és népismeret órája külső helyszínen.  

12. hétfő  9. kny: MOCK Exam próba vizsga (szóbeli) külön beosztás szerint.  

14. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

8.15-13.30 Rövidített órák 1-7. órák megtartva.  

15. csütörtök 16.30-17.00 Adventi Örömzene az alsó tagozat szervezésében.  

16. péntek 20.00 János Pálos édesapák imaestje.  

21. szerda 

 Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt.  

Karácsony előtti 

szentmise 

8.15: 1-6. évf.: Díszterem 

9.15: 7-12. évf.: Díszterem 

9.15: 10.b, 11.b, 12.b: Kápolna 

12.00-ig Osztálykarácsonyok 

dec.22-jan.8.  Téli szünet 

2023. jan. 9. hétfő Első tanítási nap a téli szünet után.  

Ebédbefizetés januárra: december 6. kedd, december 7. szerda, valamint december 14. szerda 8:00-15.50 óráig.   

Ebédszünet: 12.30-13.00-ig. 

Január 

napok 

száma 
teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes árú 

ebéd és 

uzsonna 

nagycsaládos 

ebéd és uzsonna 

napi 3*-i 

étkezés teljes 

áron 

napi 3*-i étkezés 

nyilatkozattal 

kedvezményről 

Óvoda 17     17 969  0  

Óvoda érzékeny 

étkezés 
17 

    23 545  0  

Általános iskola 17 14 790  7 395  16 524  8 262    

Általános iskola 

érzékeny étkezés 
17 

20 519  10 260  22 032  11 016    

Gimnázium 
17 

14 790  7 395      

Gimnázium 

érzékeny étkezés 
17 

20 519  10 260      

 



 

● Ebédet lemondani a következőképpen lehet:  

- interneten az iskolaközpont honlapján keresztül: https://janospal.hu/iskola/ebedbefizetes/ 

- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának/osztályának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadásával. lemondás esetén. 

Telefonszám: +36-30/957-12-83. További részletek az iskola honlapján elérhetőek a fenti linkre kattintva.  

 

● Az általános iskola 8. osztályos tanulóinak a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2022. december 2. 

Bővebb információ: https://janospal.hu/iskola/tajekoztato-a-kozponti-irasbeli-vizsgara-jelentkezesrol/ 

● December 9-én, pénteken, a 6. a osztály az első három órában a Nagytétényi Helytörténeti Múzeumba megy, ahol hon- és 

népismereti foglalkozáson vesznek részt a diákok.   

● A Regnum Christi szeretettel hív minden érdeklődőt 2022. december 7-én, 18.00 órakor kezdődő adventi lelki estre. Helyszín: a 

Szent II. János Pál Iskolaközpont kápolnája.  

● Az idei évben is kedden és csütörtökön 7.15 órai kezdettel tartjuk meg a rorate-miséket a Díszteremben, majd utána az agapét a 

menzán.  A miséket külön beosztás szerint szervezzük meg, amelyről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást. A rorate miséken a 

családtagok is részt vehetnek.  

● December 14-én adventi tanári lelki-délutánt tartunk 14.00 órától. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Az 1-7. órákat tartjuk 

meg. Az órák 35 percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 13.30-kor lesz vége. A napközis 

és a tanulószobai foglalkozásokat megtartjuk.  

● Az alsó tagozaton idén is lesz csapatok közötti olvasóverseny. A verseny négy fordulóból fog állni, melyek során 4 könyvet kell 

majd a résztvevőknek elolvasniuk, és egy játékos vetélkedő formájában számot adni tudásukról. A verseny négy fordulóból fog 

állni, melyek során 4 könyvet kell majd a résztvevőknek elolvasniuk, és egy játékos vetélkedő formájában számot adni tudásukról. 

Érdemes minden fordulón indulni, mert így nagyobb lesz az esély a meglepetés fődíjat elnyerni.  

Jelentkezni a könyvtárban lehet Szigethy Katalin tanárnőnél. Az első forduló beszámolója december 14. és 20-a között lesz. 

● Minden hétfőn a Közbenjáró Édesanyák közös imára hívják az édesanyákat és nagymamákat. Időpont: hétfőnként 8.00-9-00-ig, 

helyszín: az iskolaközpont kápolnája.  

● A Márton nap teljes intézményi bevétele 610.000 Ft. lett. Ebből óvodánk 100.000 Ft összegben részesült. Az iskola a 

természettudományos szertár fejlesztésére fordítja a rendelkezésre álló 510.000 Ft-ot mind az alsó tagozat, a felső tagozat és a 

gimnázium ez irányú szükségleteit figyelembe véve. Köszönjük minden résztvevőnek a munkáját, aktív hozzájárulását 

iskolaközpontunk céljainak megvalósításához.  

Az osztályok a saját bevételeikről már megkapták a pontos Forint összegeket, melyet minden osztály 100 %-ban megkapott. Az 

osztálybevételeket kérjük a pénztárban átvenni. 

● 2021. december 21-én, szerdán, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon az első négy óra lesz megtartva 8.15-12.00-ig, 

szentmisével és osztálykarácsonyokkal. Aznapra az ebédet központilag lemondjuk.  

Kérjük a szülőket, hogy alsóbb évfolyamos gyermekeiket 12.00 óráig vigyék el, hogy közös tanári karácsonyunkat megtarthassuk. 

Ezután összevont ügyeletet tartunk 15.00 óráig. Megértésüket köszönjük.  

● A Kormány rendelete alapján a téli szünet 2022. december 22 - 2023. január 6-ig (péntek) tart, tehát 2023-ban január 9. (hétfő) 

az első tanítási nap.   

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

https://janospal.hu/iskola/ebedbefizetes/
https://janospal.hu/iskola/tajekoztato-a-kozponti-irasbeli-vizsgara-jelentkezesrol/

