
Szent János Pál Hírlevél                                                                                                                                          2017. március 1.         

7. levél -2016-17. tanév 

 

Kedves Szülők! 

 

Idén március 1-én kezdődik a nagyböjt, az ima és lelki megújulás időszaka. 

„A kölcsönös szeretet és a kölcsönös szenvedés: Isten és ember kölcsönös szeretete és kölcsönös szenvedése. 

Mivel ahogy Istennek szenvedés volt halálunk és bűneink vállalása, nekünk se lehet eljutnunk Isten tökéletes 

halhatatlanságába és tökéletes ártatlanságába, egyedül szenvedések árán, s egyedül a szeretet erejével. A 

nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba való beavatás. A halál burka alatt itt érik a 

legvakítóbb fény, Isten és ember közös hajnala” ( Pilinszky János: Kölcsönös szeretet- kölcsönös szenvedés) 

 

Előttünk álló programjaink márciusban: 
 

Március: 

1. szerda 

Hamvazószerda 

szentmise 

 

 

8.15-9.00: 1-6. évf. számára a díszteremben 

9.15-10.00: 7-12. évf. számára a díszteremben 

9.00-13.00 

9.00-14.00 

1-4 évfolyam lelki nap 

5. évfolyam lelki nap 

2. csütörtök 
8.00-12.20 Szentségimádás  

8.15-18.00 10. b és 11.a lelki nap 

3. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

 

1-6.évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re. 

7-13.évf.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 7.45-re 

15.15 II. János Pál versenykeretében: drámaforduló a díszteremben 

7. kedd 
9.00-16-50 Ebédbefizetés 

12.00 – 15.30 Ünnepi egyenruha igazítása 

8. szerda 
8.15-14.00 6. évfolyam lelki nap 

8.00-15-50 Ebédbefizetés 

8 - 12-ig  11.évfolyamos diákok útja Spanyolországba 

9 – 16-ig  Erasmus+ pályázati út Olaszországba 

10. péntek  felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (7. 9. évf.) 

14. kedd 

10.15-kor: 1 -6. évf. 

11.15-kor: 7 -12.évf. 

Március 15. ünnepség 

beosztás szerint Portréfotózás 7 – 12.évf. 

8.00-15.50 Pót- ebédbefizetés 

18.00-20.00 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

15. szerda Nemzeti Ünnep Munkaszüneti nap 

16-17. csütörtök-

péntek 
 

A 7. és a 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak 

módosítása (sorrendváltoztatás) 

20-31. 15.15-17.00 János Pál Akadémia - előadások  

21. kedd 18.00-21.00 Szülői lelki est - Kápolnában 

22. szerda  8.15-16.00 7. évfolyam lelki nap 

28.kedd 17.00 SZMK gyűlése 

29. szerda 8.15-16.00 8. évfolyam lelki nap 

30. csütörtök 8.15-18.00 11. b lelki nap 
 

Ebédbefizetés áprilisra: kedden és szerdán (márc. 7-8.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.0 

Április 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 

Óvodás 15     8 325  4 163  

Általános 

iskolás 14 6 555  3 278  7 635  3 818    

Gimnazista 6 855  3 428      



 

• Március 14-én ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik. Kérjük a 

családokat nézzék meg, hogy az ünneplő ruha mérete jó-e még a diáknak. Igazítást kérni a honlapon megjelentek szerint 

on-line, ill. március 7-én, kedden 12 -15.30-ig a cég képviselőjénél lehet. 

• Március 14-én lesz Pécsi Rita következő előadása. Témája: „Kapcsolódásra vagyunk teremtve!”Társas intelligencia /2. 

„Te” vagy „Az”-- kinek, minek nézzük egymást? - Az építő kapcsolatok jelentősége - Hogyan formálják a szülők gyermekeik 

agyát? - Gyógyító és mérgező kapcsolatok - Hogyan birkózzunk meg a sértéssel? - Az öröm-képesség - Ami igazán számít: a 

kapcsolatok tápértéke 

• Március 16-17. között a hat és négy évfolyamos képzésre jelentkezők a tanulói adatlapon jelölt jelentkezések sorrendjén 

változtathatnak.  

 

•A János Pál Akadémiára benevezett tanulók március 20-31. között tartják meg negyed órás bemutatóikat, előadásaikat előzetes 

beosztás szerint 15.15 órától.  

•Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket 1%-kuk felajánlásával. A honlapunkon minden adatot 

megtalálnak. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                              az iskola vezetése              


