
 

Kedves Szülők! 2017. január 

A január 1-jei évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta 

vált általánossá, véglegessé 1691-ben, amikor XI. Ince pápa tette 

meg e napot a polgári év kezdetévé. A hónap kiemelkedő szent-

jei Szűz Mária, Isten Anyja (január 1.) és Szent Pál apostol, akinek 

megtérését január 25-én ünnepeljük. Egyházi és népi hagyomá-

nyokban is gazdag ünnepe a vízkereszt, vagy a „háromkirályok” 

napja (január 6.), mely a farsangi időszak kezdetét is jelzi. Ebben 

az évben a farsangi időszak március 1-ig, hamvazószerdáig tart. 

E hónapban van a Himnusz „születésnapja” (január 22. – a ma-

gyar kultúra napja) is. 

„Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám." (Mt. 3,35) 

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

jan. 6. (péntek) 8.00 Iskolai szentmise (Vízkereszt ünnepe, ünneplő ruházat), 10.00 Házmegáldás. 

jan. 8. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise az 1-2. évfolyam számára (Szent Imre templom). 

jan. 9. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00 – 9.00, 15.00 – 17.00 (a következő: febr. 6.). 

16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akikre kevesebb idő és szeretet  

marad”. 

jan. 15. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise a 7-8. évfolyam számára (Szent Imre templom). 

jan. 20. (péntek) Tantárgyi és naplózárás, az első félév vége.  

14.00 – 16.00 Farsangi bál az 1-2. évfolyamon. 

jan. 21. (szombat) 10.00 Központi írásbeli felvételi a középiskolába jelentkező nyolcadikos tanulóknak. 

jan. 27. (péntek) A tájékoztató füzetek (ellenőrző könyvek) és az elégedettségi kérdőívek kiosztása. 

jan. 31. (kedd) 17.00 Alsó tagozatos szülői értekezletek. 

febr. 1. (szerda) Iskolai mérések a 4. évfolyamon. 

 17.00 Felső tagozatos szülői értekezletek. 

febr. 3. (péntek) 14.00 – 16.00 Farsangi bál a 3-4. évfolyamon. 

Az étkezési számlák utalása esetén kérem Önöket a határidők betartására, ezzel elősegítve munkánk haté-

konyságát. Az étkezési forma módosítását igénylő űrlap a Munkarend/Űrlapok menüpontban található. 

Az idei évben is kérem fokozott figyelmüket arra, hogy tanulóink (gyermekeik) időben érkezhessenek a napi 

iskolakezdésre, az osztályimára vagy a kápolnai szentmisére. A fegyelmezett, pontos munkavégzés és az erre 

történő nevelés mindannyiunk (nevelők és szülők) közös érdeke.  

A félévi szülői értekezleteken megjelenésükre feltétlenül számítok. 

Székesfehérvár, 2017. január 3.  Csák Lajos igazgató 
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Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Isten, áldd meg a magyart, 

Jó kedvvel, bőséggel, 

Nyújts feléje védő kart, 

Ha küzd ellenséggel; 

Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép 

A múltat s jövendőt! 

… 
Cseke, 1823. január 22. 

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

 jan. 3-án: --- jan. 10-én: 5-6. évf. jan. 17-én: 3-4. évf. jan. 24-én: 1-2. évf. jan. 31-én: 7-8. évf. 


