
 

Kedves Szülők! 2017. március 

Március régi magyar neve Böjtmás hava, ami arra utal, hogy a 

március (legtöbbször) a böjt második hónapja. Március három, 

közismert névnapját (március 18., 19. és 21.) egy időjárásjósló 

regula kapcsolja össze, „Sándor, József, Benedek, zsákban hoz-

zák a meleget.” Március 15. nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es 

magyar forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern par-

lamentáris Magyarország megszületésének napja. A csillagászati 

tavasz március 21-én köszönt ránk, ekkor van a tavaszi napéj-

egyenlőség. 

„Te, amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtö-

lésedet, hanem Atyádnak, aki a rejtekben is jelen van." (Mt 6,17-18) 

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

márc. 6. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00 – 9.00, 15.00 – 17.00 (a következő: április 3.). 

márc. 7. (kedd) 15.00 – 17.00 Családi sakkverseny 3.a és 4.a osztályos tanulóink családjai számára. 

márc. 8. (szerda) 15.00 – 17.00 Családi sakkverseny 3.b és 4.b osztályos tanulóink családjai számára. 

márc. 13. (hétfő) 16.30 Szülők imája (az iskolai kápolnában) – „Azokért a gyermekekért, akiknek szülei nem 

gyakorolják keresztény vallásukat”. 

márc. 14. (kedd) Koszorúzás és ünnepély március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából (ünnepi ruházat). 

márc. 15. (szerda) Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap. 

márc. 19. (vas.) Családi szentmise a 3-4. évfolyam számára (17 óra, Szent Imre templom). 

márc. 21. (kedd) Nyílt órák: 1-2-3. évfolyam (1-2. óra). 

márc. 22. (szerda) Nyílt órák: 4-5-6. évfolyam (1-2. óra) és SANSZ (informatika/néptánc)  

az 1. évfolyamon (1. óra).  

márc. 30-31. (csü.-pé.) Kagyló- és ásványkiállítás, előadások az élővilágról. (Lehetőség lesz vásárlásra is.) 

 Kérem Önöktől, hogy gyermeküket az ünneplő ruházatra feltűzött / felvarrt kokárdával küldjék iskolába 

március 14-én, kedden! 

 Hívom Önöket a tavaszi nyílt órákra, valamint az áprilisi fogadóórákra (április 4-5.,) hogy nevelő-

oktató munkánkról, gyermekük tanulmányi helyzetéről és várható év végi értékeléséről személyesen is 

tájékozódhassanak. Bejelentkezés március 30-tól (csütörtöktől), a földszinti aulában elhelyezett íveken. 

 

Székesfehérvár, 2017. március 6.  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A minőségi idő lehet beszélgetés, 

amikor gondolatainkat, terveinket, 

vágyainkat osztjuk meg egymással, 

és lehet valamilyen közös tevékeny-

ség, vagy egy közös élmény.” 

Gary Chapman: Az 5 szeretetnyelv 

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

 márc. 7-én: 7-8. évf.   márc. 14-én: 5-6. évf. márc. 21-én: 1-2. évf. márc. 28-án: 3-4. évf. 



A 2017. MÁRCIUS 21-ÉN ÉS 22-ÉN ESEDÉKES NYÍLT ÓRÁK BEOSZTÁSA: 

 

KEDD „A” 
(március 21.) 

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5. 6. 

1. óra 
8.00 – 8.45 

környezetismeret 

 Bihariné Németh 

Zsuzsanna 

matematika 

 Vladof Nikolett 

testnevelés 

 Farkas Rita 

matematika 

Teker Éva 

magyar nyelv  

Péti Zsuzsanna Klára 

magyar nyelv 

Molnár Györgyné 

    

2. óra 
9.00 – 9.45 

matematika 

Cserbán Zsanett 

irodalom 

 Lőrinczné Schvarcz 

Magdolna 

irodalom 

 Tóthné  
Csákberényi-Nagy K. 

magyar nyelv 

Teker Éva 

matematika  

Péti Zsuzsanna Klára 

matematika 

Schreinerné Rodler 

Katalin 

    

 

SZERDA „A” 
(március 22.) 

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5. 6. 

1. óra 
8.00 – 8.45 

informatika 

Teker Éva 

(mikro, 25 perc, 

8.00-8.25, 

informatikaterem) 

néptánc 

Cserbán Zsanett 

(mikro, 25 perc, 

8.00-8.25, 

kis tornaterem) 

    irodalom 

Poór Nikolett  

matematika 

Bakter Lászlóné 

 

angol 

Horváth Katalin 

irodalom 

Farkas Eszter  

néptánc 

Cserbán Zsanett 

(mikro, 25 perc, 

8.30-8.55, 

kis tornaterem) 

informatika 

Vladof Nikolett 

(mikro, 25 perc, 

8.30-8.55, 

informatikaterem) 

2. óra 
9.00 – 9.45 

      néptánc 

Péti Zsuzsanna Klára 

nagy tornaterem 

irodalom 

Náray-Szabó Lívia 

matematika 

Gyenese Ágnes 

 

 

A 2017. április 4-én (alsós) és 5-én (felsős) esedékes fogadóórákra március 30-tól (csütörtöktől), 

a földszinti aulában elhelyezett íveken szíveskedjenek feliratkozni! 


