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Kedves Szülők! 

A közeljövőben az alábbiakat tervezzük: 

- Madaras pályázatunkra már lehet hozni az alkotásokat!  

- jan. 30. (hétfő) 17:00 szülői értekezlet a kék cinke csoport szüleinek. Gyerekmentes program. 

- jan. 30 – febr. 10. Szemüveggyűjtés. Részletek lejjebb olvashatók. 

- jan. 30 – febr. 13. Gyűjtés kutya menhelyre. Részletek lejjebb olvashatók. 

- jan. 31. (kedd) 17:00 szülői értekezlet a vörösbegy csoport szüleinek. Gyerekmentes program. 

- febr. 1. (szerda) Óra látogatás a szeptemberben iskolát kezdőknek. Beérkezés 9 óráig. Kérjük, 

legyenek pontosak, késésekkel nem zavarhatjuk a tanórát. 

- febr. 1. (szerda) 17:00 szülői értekezlet a sárgarigó csoport szüleinek. Gyerekmentes program. 
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- febr. 2. (csütörtök) Gyertyaszentelés. Beérkezés 9 óráig. 

- febr. 2. (csüt.) 15:00 School Fever. Részletek később olvashatók a lelki faliújságon. 

- febr. 2. (csüt.) 17:00 szülői értekezlet a zöldike csoport szüleinek. Gyerekmentes program. 

- febr. 6. (hétfő) Farsang. Téma: „Ringat a víz”. Beérkezés 9 óráig. Semmi nasit nem kérünk, azt 

mi intézzük, köszönjük. Hoznivaló: Gyerkőc jelmezzel  

- febr. 7. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-16:00. 

- febr. 7. (kedd) 17:00 SZMK. 

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

- febr. 10. (péntek) Szemüveggyűjtés utolsó napja. 

- febr. 11. (szombat) Szülők-Nevelők Bálja. Részletek a csatolmányban olvashatók. Jelentkezni az 

alábbi linken tudnak: https://forms.gle/ndp6VkfQqgnW88gt8  Mindenkit szeretettel várunk! 

- febr. 13. (hétfő) Érzékenyítő kutyás program. A gyűjtéshez 9 óráig tudjuk fogadni az 

adományokat, utána elszállítják. Beérkezés 9 óráig. 

- febr. 15. (szerda) Pótbefizetés 8:00-16:00 

- febr. 16-17. (csüt.-péntek) Iskolai sí szünet. Óvoda van, a fűtést nem kapcsoljuk takarékra. 

- febr. 22. (szerda) Hamvazkodás. Beérkezés 9 óráig. 

- febr. 23. (csütörtök) 15:00-16:00 School Fever. Részletek később a lelki faliújságon. 

- febr. 24. (péntek) Művészetek Palotájába megy a vörösbegy csoport. Beérkezés 9 óráig. 

- febr. 24. (péntek) Papa csoport. Részletek később a lelki faliújságon. 

- febr. 25. (szombat) Családos korcsolyázás a Budafoki Jégsátorban. Részletek később 

olvashatók a faliújságon. 

- febr. 28. (kedd) Csoportmise a kékcinke és a sárgarigó csoportnak. Beérkezés 9 óráig. 

- márc. 2. (csütörtök) Csoportmise a vörösbegy és a zöldike csoportnak. Beérkezés 9 óráig. 

- március 6-10. Fotózás. Részletek a következő havi hírlevélben. 

 

 

https://forms.gle/ndp6VkfQqgnW88gt8
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Néhány dologról részletesen is: 

Fűtésünk ismét a régi. Min. 22 fok van a leghűvösebb csoportokban is. Extra öltözék nem indokolt a 

reggeli órákban sem. 

 

Még mindig keresünk olyan zöldségest, aki hétköznap óvodai nyitvatartási időben tud kiszállítani 

friss idény zöldséget, gyümölcsöt jó áron, és számlaképes. Aki tud ilyet, kérem, ossza meg velünk! 

Köszönjük. 

 

Ebédlemondó felületünk megújult! Köszönjük az SZMK-s szülők figyelmességét, javítottuk a 

problémát, és igazítottuk a felmerülő igényekhez. Kérem, hogy étkezés lemondáshoz az új felületet 

használják, erről visszaigazolást is kapnak, honlapunkon megtalálható: 

https://janospal.hu/ovoda/ebedbefizetes/ 

 

Már lehet regisztrálni leendő ovisainknak a játszódélutánokra. Részletek honlapunkon: 

https://janospal.hu/ovoda/beiratkozas/ Kérem, segítsenek óvodánk népszerűsítését, hirdetését 

plakátok kihelyezésével, melyeket az irodában tudok adni (A/4 méret). Fontosabb helyszínek: 

plébániák, templomok, védőnői, háziorvosi rendelő intézetek, kerekítő, ringató, egyéb kisgyermekes 

foglalkozások helyszínei, bölcsődék, posták, boltok hirdetőtáblái, továbbá bárhol, ahol kisgyermekes 

szülők megfordulnak. Csatolmányba is beteszem, így e-mailen is továbbítható. Segítségüket 

köszönjük! 

 

Kutyás programunkért (febr. 13.) az előadóknak nem kell fizetnünk. Cserébe azt kérték, hogy tárgyi 

adományokat gyűjtsünk a mentett állatoknak, és ők továbbítják egy rászoruló menhelyre. Kérem, 

hogy segítsék munkájukat, az alábbi adományokkal: (A gyűjtés jan. 30 - febr. 13-a 9 óráig tart.)  

- törölköző, pléd, ágynemű huzat (semmilyen ruhanemű és paplan, párna nem használható) 

- száraztápok 

- kutyák részére konzervek és szalámik, jutalomfalatok 

- száraztészta, rizs, háztartási keksz  

- póráz, nyakörv, ami nem kell, hogy szép új legyen, de használható 

- játék, teniszlabda minden mennyiségben, mert van aki naponta többet is tönkretesz 

- immunerősítők, béres csepp, kullancs-bolha elleni szerek 

- fémtálak, műanyag vödrök, fedeles vödör és tároló 

- tisztítószerek, gumikesztyű, fertőtlenítőszerek, mosogatószer, szivacs. Köszönjük! 

https://janospal.hu/ovoda/ebedbefizetes/
https://janospal.hu/ovoda/beiratkozas/
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Idén remélem utoljára a betegségekről is igazolásokról: 

Ezzel kapcsolatban a mostanában legtöbbször előforduló kérdések és válaszok: 

 

- Szabad lógni az oviból? Ha igen, mennyit? 

- Házirendünk eddig sem korlátozta a szülői igazolások számát, ez most sem változott. Szülő 

igazolhat lógást (pl. síelés, nagyizás, hosszú hétvége, stb.) Ezeket kérjük szépen lehetőleg előre jelezni, 

vagy legkésőbb az adott napon 9 óráig. Majd az arra kijelölt füzetbe a saját gyermeküknél beírni az 

érintett napokat aláírással. Ebbe a füzetbe minden gyermeknek van egy oldala erre a célra. Kérem, 

hogy válasszák ki a saját gyermekük oldalát, és oda írjanak. Sajnos a névsorban első gyermek oldala 

szinte minden csoport minden gyermekénél betelik, a sok figyelmetlenségből adódóan. Köszönjük! 

 

- Milyen betegségeknél igazolhatom én a hiányzás? 

- Gyengélkedés esetén. Pl. kis köhécselés, enyhe nátha, kis hasfájás, lázzal, komolyabb 

gyógyszerezéssel nem járó betegségek esetén. Ez esetben is a szülői igazolást kell alkalmazni. Szintén 

kérjük szépen jelezni. 

 

- Nem ad az orvos igazolást. Szülőként igazolhatom a betegségből adódó hiányzását? 

- NEM!!! Minden fertőző betegség esetén orvosi igazolást kérünk szépen. A gyermekorvosok sem a 

vizsgálatot, sem az igazolás kiadását (pontos dátummal, bélyegzővel, aláírással) nem tagadhatják meg. 

Igen, volt egy átmeneti rövid időszak, mikor ez problémát okozott, de az egyeztetések lezárultak, a 

határozatok egyértelműek. Ilyen fertőző betegségek pl: bárányhimlő, kéz-láb-száj vírus, covid (kiv. 

határozat esetén), kötőhártya gyulladás, egyéb ismeretlen eredetű kiütések, lázzal, hányással, 

hasmenéssel járó betegségek, antibiotikum szedését igénylő betegségek, komolyabb orrfolyás, 

köhögés. A felsoroltaknál a szülőknek jelentési kötelezettségük van a köznevelési intézmény felé. 

Kérjük, hogy ezt ne mulasszák el a többi gyermek épségének érdekében. Más takarítás, fertőtlenítés 

vonatkozik ezekre az esetekre, továbbá, tömeges előfordulás esetén (covid 1 főnél is) nekem is 

jelentési kötelezettségem van a NNK felé. Együttműködésüket köszönjük. 

 

 

Kedves Szülői Közösség! 
 

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 40) 
 

A szemüveg, amit Te már nem használsz, másnak felbecsülhetetlen érték lehet! 

Legtöbbünknek természetes, hogy új szemüveget csináltatunk, ha szükség van rá. Sokaknak azonban 

– akár Magyarországon, akár valamely távoli, afrikai országban elérhetetlen ez a lehetőség. 
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Rajtuk tudsz most segíteni, ha elhozod régi, kallódó, használaton kívüli szemüvegedet vagy 

szemüvegkeretedet az óvodába, és beteszed a kihelyezett gyűjtődobozba február 10-ig. 

Összegyűjtés után a szemüvegeket a Baptista Szeretetszolgálatnál bemérik, és adományként 

továbbküldik oda, ahol óriási segítséget jelent. 

Teremtésvédő szemmel még hozzáteszem, minden tárgy újra használatával jelentősen csökkenthető a 

szeméttermelésünk, és elkerülhető az új termékek többletgyártása is. 

Ha Nálatok is akad ilyen, örülök, ha odaadod! 

Ha kérdésed van az akcióval kapcsolatban, alább megtalálod az elérhetőségemet. 

Szeretettel: 

 

Pácz Orsi 

paczorsolya@gmail.com 

 

 

 


