
Gondolatok az ünnepeinkről és az ajándékozásról 
 

Újabb - sokan úgy gondolják, talán az egyik legnagyobb – 

ünnep közeleg. Az utcákon, a tereken, az üzletekben már 

minden a karácsony közeledtét jelzi. Mi viszont továbbra is 

hisszük, hogy ez a néhány nap a család meghittségében le-

het teljes, ezért az iskolában csak a testi-lelki készülődést szeretnénk mindenkiben erősíteni. Ezért nem 

hívjuk meg a Mikulást testi valójában, és a karácsonyfaállítás közös élményét is azzal tesszük egyedivé és 

megismételhetetlenné, hogy azt meghagyjuk a családoknak. 

 

Ez az ünnep az ajándékozás időszaka is. 

Ebben az iskolában más a szülők anyagi vállalása, mint más iskoláknál. A mi munkánkat pedig a szakmai 

elhivatottság és a gyerekek szeretete motiválja. 

Úgy gondoljuk, hogy a tanárok karácsonyi és év végi ajándékozása aránytalan terheket ró a szülőkre. Hi-

szen míg egy heterogén közösségben egyetértés születik abban, hogy mi legyen AZ ajándék; az kézzel 

készüljön-e vagy vett ajándék legyen; személyes legyen vagy valami általános érvényű, s mindezért 

mennyi időt és/vagy pénzt kell áldoznia egy-egy családnak, rengeteg feszültséget, meg nem értést, sze-

mélyeskedést okoz. Továbbá legtöbbször az a szülő kapja a legtöbb negatívumot, aki magára vállalja az 

ajándékozással járó komoly háttérszervezést. S mire elérkezik az ajándékozás napja, éppen az veszik el, 

amiért az ajándékozás szándéka megszületett: a szívből jövő szeretet érzésének kimutatásáról. 

Tudjuk, hogy a köszöneteteket ki szeretnétek fejezni kollégáink felé, és ezt nagyon szépen köszönjük! De 

szeretnénk, ha azt is tudnátok, az ajándékozás részünkről egyáltalán nem elvárás! 

Az ajándék akkor ajándék (kézzel készített, és/vagy vett), ha az nem a vitáról (a közös görcsölésről) szól, 

hanem személyes, személyre szóló, szívből jövő (akár gyermekmunkáról, akár ajándékutalványról, vagy 

bármi egyébről van szó). 

Minden szülő szabadon dönthet arról, hogy szeretne-e, akar-e, tud-e ajándékozni az adott időszakban, 

hogy azt csak a családdal vagy együtt az osztállyal szeretné-e, vagy nem egyáltalán nem szeretne semmit 

adni. És ha nem szeretne valamiért, nekünk az teljesen rendben van, és bízunk abban, hogy Nektek is! 

Ez egy önkéntes vállalás, és természetes, hogy egy közösségben mindannyian másképp viszonyulunk 

ehhez a kérdéshez.  

Kérjük, hogy tartsuk tiszteletben egymás szabad döntését! 

 

2022. december 12. 
hétfő 

Szülői Hírlevél 

Palánta  
Általános Iskola 



Köszönjük! 

Nagyon szépen köszönjük a 2. és a 3. osztály szülői körének és az SZMK-soknak az erdőjá-
rás, az adventi koszorúkészítés megszervezését és lebonyolítását, valamint  a nyílt napon va-
ló segítségnyújtást! 

 

Évkör-mesék: Betlehemezés 

Idén is a nyolcadikosok készülnek a betlehemi pásztorjátékkal. 

Helyszín: Piliscsaba, Kis-Gulya 

Időpont: 2022. december 20. kedd 16:00 

1-2. osztályban 14 óráig tart a nap. Kérjük, hogy az itt található KÉRDŐÍV-ben jelezze-

tek vissza, gyermeketek meddig marad iskolában, és hogyan jut el a Kis-Gulyára kedden! 

 

Az utolsó tanítási nap 

Az utolsó tanítási napon minden osztályban ebédig tart a tanítás. Az ebéd után itt maradók-

nak összevont felügyeletet biztosítunk legkésőbb 17 óráig! 

Az ebéd rendje:    1-2. osztály 11:45-től felsősök 12:10-től 3-4. osztály 12:35-től 

Kérjük, hogy az alábbi KÉRDŐÍV-en jelezzetek vissza, gyermeketek meddig marad az 

iskolában, mert ennek megfelelően szervezzük a délutáni ügyeletet is! 

 

PILISI ANGYALKÁK 

Egy volt diákunk, Holicza Dominika kezdeményezésére működik a környéken a Pilisi An-

gyalkák nevű kezdeményezés. Domiék adományokat gyűjtenek a környék szegény családjai-

nak, és ajándékokat a nélkülöző gyerekeknek. 

Aki szívesen csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez, EBBEN a táblázatban tud tájékozódni 

arról, hogy kiknek keresnek még ajándékokat. 

Kérjük, hogy aki adományozna, csatlakozzon a Pilisi Angyalkák  csoporthoz, és vegye fel a 

kapcsolatot Dominikával! 

 

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ 

Idén is szeretnénk részt venni a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akciójához. 

Kérjük, hogy aki szívesen csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez, legkésőbb december 16-áig küldje 
be a megtöltött, becsomagolt cipősdobozát. 

Az akcióról további részleteket (pl. hogy és mit lehet becsomagolni stb.) ITT tájékozódhattok. 

 

Téli szünet 

A téli szünet 2022. december 22. és 2023. január 8. között tart: 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. szerda 

 szünet utáni első tanítási nap: január 9. hétfő 

https://forms.gle/1cvGSn32NTYhmUDK6
https://forms.gle/29HTGTQAXdoqNHgH9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZsLMpq2eHZHSFLIF1maG7XohY2eTxwTofLTw9B-350/edit?fbclid=IwAR36JVCL2cxuvYKmAmxjxZjd_sSEF-IqtvXM0jdillAvwbH6ux7f3ObxlS0#gid=0
https://www.facebook.com/groups/160824672597470
http://ciposdoboz.hu/gyik


„Harang csendül, ének zendül, 

 Messze zsong a hálaének.  

Az én kedves kis falumban, 

Karácsonykor magába száll minden lélek.” 

 

Kedves Szülők! 

 

Idén is a 8. osztályosaink készülnek a betlehemi pásztorjátékkal. 

2022. december 20-án, kedden 15:45-től gyülekezünk a Nagy-Gulyán (Piliscsabán).  

 

Kérünk Benneteket, hogy az autókat is ott parkoljátok le, és ne a Kis-Gulyánál! 

 

15:50 -kor énekszóval,  fáklyák fényében együtt sétálunk át a Kis-Gulyára, ahol a betlehemesek 
már várják, hogy bemutathassák a hagyományos betlehemes játékot.  

A műsor után a tűz köré gyűlve éneklünk, és ha hoztok süteményt is, akkor falatozva, forró teát i
szogatva, rövid beszélgetés után búcsúzunk el egymástól két hétre. 

 

 Mint mindig, most is szeretnénk a segítségeteket kérni néhány dologban: 

 Kérjük, hogy aki hoz süteményt, ne krémes süteménnyel kedveskedjen, mert kint a szabadban 
ez sok bonyodalomhoz vezethet. Ezért, ha süttök, hoztok bármit is, pogácsában, aprósüte
ményben gondolkodjatok! Minden tésztát nagyon szépen köszönünk! 

 A szabadtéri rendezvényünkön rendszeresen vállaltok teafőzést. Ezt a jó szokásotokat tart-
sátok meg most is! Aki, szerepet tud vállalni a teafőzésben, jelentkezzen a titkárságon! 

 Az SZMK javaslata, hogy idén is minél kevesebb műanyag pohárral szennyezzük a környezetet, 
ezért kérjük a szülőket, hogy a rendezvényre hozzanak magukkal poharakat a család tagjainak 
megfelelő számban! Természetesen viszünk tartalék poharakat, de reméljük, hogy ez a kezde-
ményezés hosszú távon sikeres lesz, és így tehetünk valamit környezetünk védelméért. 

 Szükségünk lenne továbbá néhány fáklyára, amivel bevilágítjuk a „betlehemi színpadot”. Aki 
tud nekünk kölcsönözni néhányat, szintén Zsuzsinál jelezze! 

 Segítséget szeretnénk kérni tűzgyújtásban, és annak életben tartásában, majd eloltásában is. 
Jelentkezni szintén Zsuzsinál lehet. 

 Thoma Zsuzsa elérhetőségei: 
e-mail címe: titkarsag@palanta.hu   
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