
 

Kedves Szülők! 2016. november 

A hónap régi magyar neve Szent András hava. Ebben a hónapban 

emlékezünk Szent Imre hercegre (nov. 5.), iskolánk védőszentjére. 

1083-ban Szent László király apát és fiát együtt „helyezte oltárra”, 

avatta szentté. Árpádházi Szent Erzsébet (nov. 19.) tevékenysége és 

egész életútja példa minden magyar és minden európai számára. 

„Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lk 6,36) 

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

nov. 7. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00-9.00, 15.00-17.00 (a következő hónapban: dec. 5.). 

nov. 9. (szerda) 8.00-9.00 Szent Imre-napi ünnepi szentmise (Szent Imre templom; megérkezés az iskolába 

7.35-ig; ünneplő ruha szükséges). 

 9.15-10.00 Megemlékezés védőszentünkről, Szent Imre hercegről, majd 1. osztályosaink 

fogadalomtétele – 1. osztályosaink szüleit szeretettel várjuk (tornaterem). 

nov. 10. (csüt.) 9.00-14.30 Interaktív tűzoltósági bemutató, „A legkreatívabb iskola 2016” pályázat jutalma 

(osztályonként, beosztás szerint). 

nov. 11. (péntek) 17.00-18.00 Márton-napi lámpás felvonulás a belvárosban (1. évfolyam, szülőkkel). 

nov. 12. (szombat) 9.30-11.00 „Szent Imre – VÁR” beiskolázási rendezvény iskolaválasztás előtt álló óvodások és 

szüleik számára. 

nov. 14. (hétfő) A Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódó iskolai gyűjtés kezdete. A tanulóktól „zsebpénzük” 

egy részének (alsó tagozaton 100, felső tagozaton 200 Ft) felajánlását várjuk, a szülőktől tartós 

élelmiszer-adományokat kérünk. (A gyűjtés időtartama 1 hét.) 

16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akiknek elváltak a szülei”. 

nov. 15-16. (k., sz.) 16.00 fogadóórák az alsó (kedd) és felső (szerda) tagozaton. 

nov. 19. (szombat) Túrabakancs 2. (Csókakő). 

nov. 20. (vas.) 17.00 Családi szentmise, 3-4. évfolyam (Szent Imre templom). 

nov. 25. (péntek) 16.00-17.30 „Szent Imre – VÁR” – iskolánk 2. beiskolázási rendezvénye. 

nov. 29. (kedd) 8.00-10.00 Bemutatóórák a leendő első osztályosok szülei számára. 

 

 

 

 

Hívom és várom Önöket a fogadóórákra, hogy gyermekük előrehaladásáról személyesen is tájékozódhassanak. 

Kérem támogató segítségüket beiskolázási rendezvényeinkhez (Szent Imre – VÁR) és adománygyűjtő 

tevékenységünkhöz. 

Székesfehérvár, 2016. november 7.   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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tanuljam meg, hogy kivel miről illik 

beszélni, miről nem; hogy kinek mivel 

okozok fájdalmat és mivel örömet; 

hogy látszólag közömbös dolgokkal is 

mélyen megsérthetek valakit...” 

(Mécs László) 

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

 nov. 8-án: --- november 15-én: 7-8. évf. november 22-én: 5-6. évf. november 29-én: 1-2. évf. 


