
 

Kedves Szülők! 2017. április 

A név a latin aperire szóból származik, 

melynek jelentése „megnyitni” - ez való-

színűleg utalás az ekkor kinyíló természet-

re. Áprilist a hónap legnevezetesebb 

szentjének emléknapjáról (április 24.) 

Szent György havának is nevezik.  

Április 11-e Magyarországon 1964 óta a költészet napja.  

Márk, a négy evangélista egyike e hónap másik előkelő szentje 

(április 25.). Ő a legkorábbi evangélium tolmácsolója és Ő volt 

az egyiptomi Alexandria első püspöke. Ott szenvedett mártírha-

lált valószínűleg Traianus császár idejében, aki Kr. u. 98–117 kö-

zött uralkodott. 

„Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, 

hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.” (1Kor 15,58) 

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

ápr. 3. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00 – 9.00, 15.00 – 17.00 (a következő: máj. 8.). 

ápr. 4-5. (ke.-sze.)  16.00 – 18.00 fogadóórák az alsó (kedd) és felső (szerda) tagozaton.                        

ápr. 6. (csüt.) 14.30 költészet napi teadélután versmondóknak (ünneplő ruházat). 

ápr. 9. (vas.) Családok keresztútja (15.30 Sóstó, óvodásaink közreműködésével). 

ápr. 10–18. (hé.-ke.) Tavaszi szünet. (Április 16. húsvétvasárnap.) 

ápr. 19. (szerda) Április 19-én nevelőtestületi lelkigyakorlatra és kirándulásra kerül sor iskolánkban, 

ezért ez a nap is tanítási szünet, ügyeletet nem tartunk. 

ápr. 20-21. (csü.-pé.) Leendő első osztályosok beíratása (8-tól 19 óráig). 

ápr. 23. (vas.) 17.00 családi szentmise (1-2. évfolyam, Szent Imre templom). 

ápr. 24. (hétfő) 16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akik elsőáldozásra készülnek”. 

ápr. 27. (csüt.) 8. osztályos kirándulás (Budapest, Terror Háza Múzeum). 

  16.30 Anyák napi köszöntés (7. osztály). 

Tanulóink nevében is nagy szeretettel hívom és várom az édesanyákat és a nagymamákat osztályaink 

 – május 2-4. között tartandó – anyák napi köszöntő műsoraira. 

Székesfehérvár, 2017. április 3.  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reményik Sándor: Kegyelem 

(részlet) 

Akkor – magától – szűnik a vihar, 

Akkor – magától – minden elcsitul, 

Akkor – magától – éled a remény. 

Álomfáidnak minden aranyágán 

Csak úgy magától – friss gyümölcs 

terem. 

Ez a magától: ez a Kegyelem. 

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

 ápr. 4-én: 7-8. évf.       ápr. 11-én: ---     ápr. 18-án: --- ápr. 25-én: 5-6. évf. 


