
 

Kedves Szülők! 2016. szeptember 

A hónap régi magyar neve „Szent Mihály 

hava”, legrangosabb szentjének emléknapja 

(szept. 29.) után. Szent Mihály arkangyal a 

mennyei seregek fejedelme, az Istenhez 

hűséges angyalok vezére. A velencei patrícius 

családból származó bakonybéli remete, a 

későbbi Szent Gellért püspök (szept. 24.) 

nevelte Imre herceget, Szent István király 

fiát. A csanádi egyházmegye első püspöke, a 

katolikus iskolák patrónusa 1046. 

szeptember 24-én halt vértanúhalált. 

Spányi Antal megyés püspök úr szeptember 1-jén szentelte fel 

Kaszap István emléktábláját egykori iskolájának falán. 

„Add, hogy Egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk 

szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten 

jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük." 

A szülőket is érintő szeptember havi programok (a teljes munkaterv az iskolai honlapon megtekinthető): 

szept. 1. (csüt.) 16.00 Egyházmegyei tanévnyitó, körmenet és emléktábla felszentelése (26 tanuló és az 

osztályfőnökök), indulás 15.30-kor, az iskolából. 

szept. 6-7. 17.00 Szülői értekezletek (osztályonként, kedden a 2-4., szerdán az 5-8. évfolyam). 

szept. 11. (vas.) 10.30 Bodajki búcsú (az előző tanév elsőáldozóinak részvételével). 

szept. 12. (hétfő) 16.30 Szülők imája a kápolnában – „Gyermekem az iskolában, óvodában”. 

szept. 16. (péntek) Alsó tagozatos kirándulás: Budapest, Állatkert (egész napos kirándulás a szülők anyagi 

támogatásával). 

szept. 18. (vas.) 17.00 Családi szentmise (7-8. osztály, Szent Imre templom). 

szept. 21. (szerda) 16.30 Az iskolai Szülői Munkaközösség 1. féléves értekezlete. 

szept. 21-22. (sze.-csüt.) Papírgyűjtés (a kaput mindkét napon 7.00–9.00 óra között nyitva tartjuk). 

szept. 23. (péntek) Tanítás nélküli munkanap (Szent Gellért-napi lelkigyakorlat, ügyelet nincs). 

A nevelőtestület nevében is köszöntöm a kedves Szülőket a 2016-17-es tanév kezdetén. 

Munkánk sikeréhez szükséges az Önök együttműködése és támogatása. Kérem, hogy vegyenek részt az iskolai 

rendezvényeken, a szülői értekezleteken, a családi szentmiséken, kapcsolódjanak be az iskolai papírgyűjtésbe! 

Étkezési díjat először október 3-án (hétfőn) kell fizetni, a megszokott időpontokban (7.00-9.00, 15.00-17.00). 

Kérem, hogy havi tájékoztató leveleinket és az Üzenőfüzet értesítéseit kísérjék figyelemmel! 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 5.              Csák Lajos igazgató 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
8000 Székesfehérvár, Budai út 4.      Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 

www.szentimreiskolaovoda.hu szentimre.szfvar@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istenem, add, hogy ne bíráljak:  

Erényt, hibát és tévedést  

Egy óriás összhangnak lássak –  

A dolgok olyan bonyolultak  

És végül mégis mindenek  

Elhalkulnak és kisimulnak  

És lábaidhoz együtt hullnak.  

Mi olyan együgyűn ítélünk  

S a dolgok olyan bonyolultak.” 

 

(Reményik Sándor: Ne ítélj - részlet 

A keddi osztálymisék szeptember havi beosztása (7.30-8.00 kápolna): 

 szept. 6-án: 7-8. évf. szept. 13-án: 5-6. évf. szept. 20-án: 1-2. évf. szept. 27-én: 3-4. évf. 

 


