
 

Kedves Szülők! 2017. február 

A hónap régi magyar neve: Böjtelő hava, mivel a nagyböjt 

kezdete legtöbbször erre a hónapra esik. Az idei év kivétel, 

hiszen a nagyböjti időszak kezdete, hamvazószerda, már-

cius 1-jén lesz. Február hónap elején van Gyertyaszentelő 

Boldogasszony (február 2.) és Szent Balázs püspök ünnepe 

(február 3.), a végén pedig Mátyás apostol – „Jégtörő Má-

tyás” – emléknapja (február 24.). Az Országgyűlés 2000. 

június 13-án elfogadott határozata értelmében a kommu-

nizmus áldozatainak emléknapja február 25. 

„Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára 

alapozták." (Mt. 7,25) 

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

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

16.30 Az iskolai Szülői Munkaközösség 2. féléves értekezlete. 

febr. 10. (péntek) 14.45 - 17.30 Felső tagozatos farsangi bál: vidám jelmezbemutató, játék és tombola. 

febr. 12. (vas.) 17.00 Családi szentmise az 5-6. évfolyam számára (Szent Imre templom). 

febr. 13. (hétfő) 16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akiknek nehezebb jónak lenni”. 

febr. 15. (szerda) 8. osztályosaink felvételi jelentkezési lapjait az iskola küldi meg a középiskoláknak. 

febr. 17. (péntek)  Tablófotózás (8. osztály). 14.00 Zrínyi Ilona Matematikaverseny. 

febr. 18. (szombat) Túrabakancs 3. (Kilátás a Bence-hegyről). 

febr. 24. (péntek) Anyák napi fotózás 1. (1. és 3. évfolyam) . 

16.00 - 17.30 Szent Imre–VÁR 3./A – foglalkozások és az iskola bemutatása a leendő első 

osztályosoknak és szüleiknek. 

febr. 28. (kedd) Szent Imre–VÁR 3./B – nyílt órák 8-tól 11-ig a leendő első osztályos tanulók szülei számára. 

márc. 1. (szerda) 8.00 Iskolai szentmise (hamvazószerda, Szent Imre templom, ünneplő öltözet). 

márc. 3. (péntek) Anyák napi fotózás 2. (2. és 4. évfolyam). 

Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák iskolánk alapítvá-

nyát! A tavalyi évben felajánlott összegeket tanulóink jutalmazására, valamint – versenyek nevezési díjának 

átvállalásával – támogatására fordítottuk, továbbá osztály- és iskolai kirándulások, nyári táborok költsé-

geinek csökkentéséhez használtuk fel.  

Kérem Önöket a határidők betartására az átutalással teljesített díjbefizetések esetén is!  

Székesfehérvár, 2017. február 6.  Csák Lajos igazgató 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
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„Az ember csak azt érti meg, amire maga jön 
rá, amit készen kap, anélkül, hogy lélekben 
megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon 
ki. Olyan ez, mint a növények öntözése: a nö-
vény nem élhet víz nélkül, de nem sokat ér a 
vízzel, amit a leveleire öntenek, az lepereg róla, 
csak azt a vizet képes igazán felhasználni, amit 
a gyökerein keresztül maga szív fel.” 

(Rényi Alfréd) 

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

 febr. 7-én: 5-6. évf.    febr. 14-én: 3-4. évf.     febr. 21-én: 1-2. évf. febr. 28-án: --- 


