
Szent János Pál Hírlevél          2019. március 29. 

8. levél -2018/2019. tanév 

Kedves Szülők! 

„Az az ember, aki képes újrakezdeni, talpra állni, valamilyen módon a húsvét titkának részese. A gonosz szeretné kirúgni a 

lábunkat, szeretné, ha bedobnánk a törölközőt, szeretné, ha feladnánk a harcainkat, ha elkeserednénk, magunkba roskadnánk. 

Igen, biztosan szervez nekünk nagyon szép nagycsütörtököket, nagypéntekeket is. Nekünk az a dolgunk: ne hagyjuk, hogy ő 

diadalmaskodjon felettünk, hanem mi is éljük meg a magunk húsvétját, mi is merjük a magunk szeretteinek, rokonainak, 

barátainak azt mondani, hogy találkozunk Galileában, és tényleg tudjunk egymásnak egy jó teát, kávét főzni – vagyis halat sütni. 

Szükség is volna erre, mert nem hiszem, hogy ne volna olyan ember, akinek ne lenne kivel kiengesztelődni, újrakezdeni.” 

(részlet: Böjte Csaba atya a Nagyhét és a Húsvét titkairól)  

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Előttünk álló programjaink: 

Április 

1-5.  hétfő-péntek 9. kny tanulmányútja Írországba.  

2. kedd 
9.00-16.50 Ebédbefizetés 

18.00-21.00 Szülői lelki est  

3. szerda 
8.00-15.50 Ebédbefizetés 

17.00-19.00 Szülői fogadóóra 

5. csütörtök  Szentségimádás a kápolnában 

6. péntek 

 Szent II. János Pál Akadályverseny 

Gyülekezés: 7.50-8.00 óráig a városmajori 

templom mögötti parkban.  

8. hétfő 
13.15-17.15 Írásbeli osztályozóvizsga az előrehozott 

érettségi vizsgát tevők számára 

9-10. kedd-szerda  11. b nyelvi vizsga (C1) 

10. kedd  

9.00-16.50 Pót-ebédbefizetés 

13.45-16.45 Szóbeli osztályozóvizsga az előrehozott 

érettségi vizsgát tevők számára 

11. szerda  A magyar költészet napja  

13. szombat  15.00-17.00 Keresztút - Oktogon 

16. kedd 
 Holokauszt emléknap – előadás 7-12. 

évfolyam számára a díszteremben.  

17. szerda 

 Húsvét előtti szentmise  

1-6. évf.  

7-12. évf. 

8:15-13.00 Recollectio az 5-8. évfolyam számára. 

 Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.  

18-23.  csütörtök-kedd Tavaszi szünet 

24. szerda  Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Májusi előzetes 

1.  szerda Munkaszüneti nap 

2. csütörtök 
 Végzős osztályok utolsó tanítási napja 

 Szentségimádás a kápolnában 

3. péntek  
8.15 

Első pénteki iskolamise a díszteremben a 3.,4., 5., 

7., 8.  10. évfolyam részvételével.  

14.00-tól Ballagás 

4. szombat 

10.30 

 

 

10.00 

Mindszenty emlékmise az esztergomi bazilikában 

Résztvevő osztályok: 2. a, 2. b, 6. a, 6. b, 9. a,  9. 

kny 

Találkozás a bazilika előtt. 

6-8. hétfő-szerda 

Az 5-11. évfolyamokon az érettségi írásbelik miatt 

délutáni tanítás lesz! Az alsó tagozaton normál 

tanítási rend van. 

 

 

 

 

 

 



Ebédbefizetés májusra: kedden és szerdán (április 2-3..) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00  

 

Május 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru 

ebéd és 

uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos étkezés 

nagycsaládos 

Óvoda 22 

    

15 180  7 590  

Általános iskola 

alsó tagozat 
22 

12 320  6 160  13 200  6 600  

  Általános iskola 

felső tagozat 
19 

10 640  5 320  11 400  5 700  

  

Gimnázium 
19 

10 640  5 320  

    

 

● A János Pál Akadályverseny tudnivalóiról az iskola honlapján olvashatnak: 

 https://www.janospal.hu/esemeny/akadalyverseny-2019/ (április 1-jétől, hétfőtől elérhető) 
● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani, mert az állami normatíva épphogy csak az üzemeltetésre elég. Kérjük, támogassák intézményünket 

az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot megtalálnak. 

Májusi előzetes: 

● Az alsó tagozatosok életében az érettségi hetében nem lesz változás. 

Az 5-11. évfolyamok számára az érettségi első három napján - május 6-8. - iskolánkban délutáni tanítás lesz.  

Hétfőn négy órát tartunk meg órarend szerint. A tanítás hétfőn 13.00-kor kezdődik, érkezés 12.50-re. 40 perces órákkal és 10 

perces szünetekkel dolgozunk. Hétfőn a tanítás 16.10-kor ér véget.  

Kedden és szerdán a tanítás 12.00 órakor kezdődik és 16.00 óráig tart. Az órarend szerinti első öt órát tartjuk meg. 40 perces 

órákkal és 10 perces szünetekkel dolgozunk. Érkezés 11.50-re.  

Azoknak a felső tagozatos diákoknak, akik nem egyedül közlekednek, 8.00-tól a tanítás kezdetéig tanulószobás ügyeletet 

biztosítunk. Kérjük, ha ezt igénybe szeretnék venni, az osztályfőnöknek jelezzék.  

Ezeken a napokon nem lesz ebéd a 5-11. évfolyamon.  

●A Keresztútra és a Mindszenty emlékmisére szeretettel várjuk a családokat.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                              az iskola vezetése              

https://www.janospal.hu/?p=43805&preview=true

