
 

Kedves Szülők! 2016. október 

Októbert a népi kalendárium „Mindszent havának” 

nevezi. Október 6. az aradi vértanúk emléknapja, 

október 23-án pedig az 1956-os forradalom és 

szabadságharcra emlékezünk. A magyar nemzet 

mindkét szabadságharcát leverték, de azok, akik 

harcoltak és életüket adták a szabadságért, a méltó 

emberi életért, bennünket nem gyászra, vereségre 

emlékeztetnek, hanem a magyar nép világra szóló, hősies küzdelmeire. 

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt. 5,10) 

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

okt. 3. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00 - 9.00, 15.00-17.00 (a köv. hónapban: nov. 7.). 

okt. 7. (péntek) Felső tagozatos kirándulás: Pannonhalma (egész napos kirándulás a szülők anyagi 

támogatásával). 

okt. 8. (szombat) Túrabakancs 1. (4-8. évfolyamos tanulóink számára) – Bakony (Kisgyón). 

okt. 10. (hétfő) 17.00 Prohászka Ottokár emlékmise (iskolai képviselet). 

okt. 15. (szombat) Munkanap, iskolai tanítási nap (október 31. helyett), „A” hétfői órarend szerint (a 

napközi a szokásos rendben üzemel). 

okt. 16. (vas.) 17.00 Családi szentmise, 5-6. évfolyam (Szent Imre templom). 

okt. 17. (hétfő) 16.30 Szülők imája – „Azokért, akiknek nehezen megy a tanulás”. 

17.00 Szülői értekezlet 8. osztályosaink szülei számára – tájékoztató a középiskolai 

felvételi folyamatról. 

okt. 21. (péntek) 11.00 Október 23-i ünnepély (ünneplő öltözet). 

okt. 22. (szombat) 9.00 ’56-os megemlékezés a Székesegyháznál (iskolai képviselet: 8. osztály). 

okt. 25. (kedd) Nyílt órák az 1-3. évfolyamon (az 1-2. órában). 

okt. 26. (szerda) Nyílt órák a 4-6. évfolyamon (a 4. évfolyamon az 1-3. órában, 5-6. évfolyamon az 1-2. 

órában), SANSZ-bemutatók az 1.a és 1.b osztályokban (mikrotanítások az 1. órában). 

okt. 28. (péntek) „Iskolás lettem!” – első osztályosaink fotózása. 

okt. 31-nov. 4. (h.-p.) Őszi szünet – az első tanítási nap: november 7., „B” hét, hétfő. 

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Tamás atya minden vasárnap tart szentmisét a Szent Imre templomban, 

17.00 órakor (a középiskolások hittan foglalkozása előtt). 

Kérem, hogy az étkezési díjak utalásánál ügyeljenek a határidőre! 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 30.  Csák Lajos igazgató 

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

 okt. 4-én: 7-8. évf. okt. 11-én: 1-2. évf. okt. 18-án: 3-4. évf. okt. 25-én: 5-6. évf. 

 

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, 

ha semmit sem tettem volna az életemben! 

Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz 

emberré, jó katonává tett.” 

(Nagy-Sándor József) 

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 
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