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Ikt.sz.: 296/2022 

 

„Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek!  

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr!”  
(Zsolt 40,17) 

 

 

Szülői levél – 2022. december 

 

 

Kedves Szülők! Áldást és békességet kívánok! 

 

Bízom abban, hogy a felfokozott, talmi fényes, világból jövő zajos ingereken túl tudunk látni, és 

az adventi, karácsonyi időszakban a valódi Fényesség, az igazi Ajándék, az Úr Jézus Krisztus 

kegyelme ragyog fel mindannyiunk számára.  

Ez az imádságunk munkatársaimmal együtt, és szívből kívánjuk, hogy a családok életében meg 

is valósuljon. 

* 

Novemberben is volt Madarász-ovi. Legközelebb január második hetében találkozunk 

környezeti nevelőnkkel. 

A reformáció napi megemlékezésről külön beszámolót küldtem azon csoportoknak, akik rész 

vettek ebben. 

Folynak a beszoktatós és tanköteles korú gyermekek fogadóórái. Kérem, hogy éljenek a 

lehetőséggel mindazok, akik ebben érintettek. Figyeljenek a pedagógusok által felajánlott 

időpontokra! 

A Mikulás-csapatunk jelenleg is munkában van, készülnek a csomagok.  

A Mikulás hozzánk december 8-án érkezik (sok helyre kell mennie addig is ) bábszínházas 

műsorral. Ekkor kapják meg a gyermekek a csomagokat is. Kérem, hogy majd a textilzsákok 

kerüljenek vissza december 14-re, szerdára a csoportok pedagógusaihoz. 

 

Az adventi időszakban minden héten egyszer összegyűlik az egész 

óvoda, énekkel, igével dicsérjük az Urat, és gyújtjuk meg a gyertyákat az 

adventi koszorún.  
 

 

Kérem, hogy minél előbb töltsék ki a csoportoknál található igényfelmérő táblázatot, hogy 2023. 

január 3-6. között kérnek-e ellátást. Bár december 8. a megjelölt határidő, kérem, keddig, 

december 6-ig válaszoljanak, mert a konyha felé el kell küldenünk a rendelést, és a számlák is 

el kell készüljenek időben. Azokat a szülőket, akik kérnek ellátást, külön levélben fogom 

tájékoztatni az összevonásról, arról, hogy melyik csoport fog működni. 

 

A december 19-vel kezdődő héten már nem lesznek külön délutáni foglalkozások. 
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A csoportok karácsonyi ünnepsége december 20-án, kedden délelőtt lesz. A csoportok 

pedagógusai fognak bővebb tájékoztatást adni. Aznap reggelire a konyhától kalácsot és kakaót 

kértünk a gyermekek számára. A csoportok karácsonyi ajándékait részben az alapítványi, Önök 

által befizetett adományokból fedeztük. Várjuk a Parakletos Könyvesház csomagját is, 

köszönjük mindazoknak, akik ebben részt vettek. 
 

Julianna iskolánk iskolakóstolgató alkalmaira online lehet jelentkezni, kérem, regisztráljanak a 

plakátokon és szórólapokon található elérhetőségen. 

 

Mint bizonyára tapasztalták, sokszor van probléma a Városligeti fasor felőli utcai kapuval. 

Köszönöm a türelmüket, folyamatosan foglalkozunk a problémával, sajnos, összetett, és nehezen 

jutunk előbbre.  

Ennek ellenére kérem mégis az egész vezetőséggel együtt, ha csak lehet, erről közelítsék meg 

az óvodát, ne az iskolán keresztül. (Az iskolás testvérek számára természetesen reggel szabad az 

átjárás az udvaron át, az óvoda felől.) 
 

Köszönöm, ha figyelnek továbbra is az étkezések lemondására, hiszen a támogatott, de nem 

jelenlévő gyermekek étkezésének kifizetése az intézményünket terheli.  
 

Továbbra is kérem, hogy betegen gyermeket semmiképpen ne hozzanak!  

 

Az iskolai téli szünethez igazodva az utolsó nyitva tartási napunk 2022. december 21., szerda. 

Az első nyitva tartási napunk 2023. január 3., kedd azok számára, akik előre jelezték az 

igényüket. 

 

Előretekintés: 

Január 9-től lesznek a gyermekek saját csoportban. 

Január 10-11.: Madarász-ovi 

Január 23 hétfő: nevelés nélküli munkanap 2. 

Január 24. kedd: SZMK 

 

Kívánom Önöknek Istenünk gazdagon kiáradó áldását és békességét a mindennapokban! 

 

 Vitézné Horváth Erika  

 tagintézmény-vezető 


