
 

Kedves Szülők! 2017. május 

Májust Pünkösd havának is nevezik, de ebben az évben pünkösdvasárnap június 4-én lesz. A hónap gazdag 

ünnepekben, hiszen a munka ünnepe (május 1.), az anyák napja (ez évben május 7.) mellett ekkor ünnepeljük 

az Európa napot (május 9.) és a Magyar Hősök Emlékünnepét (május utolsó vasárnapja) is. Május 7-e 

Boldog Gizella magyar királyné - Imre herceg édesanyjának – emléknapja, kiemelkedő magyar vértanú 

püspöke pedig Boldog Apor Vilmos (május 23.). 

„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, 

s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6,35) 

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

ápr. 27.-máj. 4. (cs.-cs.) Anyák napi köszöntések (külön osztálymeghívó szerint). 

máj. 8. (hétfő) Étkezési díj készpénzes befizetése 7.00 – 9.00, 15.00 – 17.00 (a következő: jún. 6., kedd). 

máj. 9. (kedd) 17.00 Szülői értekezlet [a nyári táborba (Balatonszemes) először jelentkező tanulók szülei számára]. 

máj. 10. (szerda) 17.00 Szülői értekezlet leendő 1. osztályosaink szülei számára. 

máj. 11-12. (csü.-pé.) Osztálykirándulások a felső tagozaton, alsó tagozaton csak pénteken. 

máj. 15. (hétfő) 16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akik bérmálkozásra készülnek”. 

máj. 17. (szerda) IDEGEN NYELVI MÉRÉS (6. és 8. évfolyam). 

  16.30 Ének, zene, tánc (művészeti bemutató iskolánk tornatermében). 

 máj. 18-19. (csü.-pé.) Papírgyűjtés (elszállítás pénteken, az udvari kaput mindkét nap reggel kinyitjuk). 

máj. 19. péntek) Jutalomkirándulás [pontgyűjtő versenyünk (3-8. évfolyam) nyertesei számára]. 

máj. 24. (szerda) Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon. A felmérés négy tanórán keresztül zajlik, és 

várhatóan 12.00-kor ér véget, ezen a napon számukra a továbbiakban nem lesznek tanítási órák. 

A többi évfolyam – a nap folyamán – órarend szerint tanul. A napközis, a tanulószobai és a délutáni 

foglalkozások a szokott rendben kerülnek megtartásra. Ezen a napon iskolai belső mérésre is sor 

kerül a 2. évfolyamon. 

15.00 Alsós (1-4. évf.) tornabemutató 1. (az 1-2. évfolyamosok szüleit hívjuk). 

máj. 26. (péntek) 8.00 – 15.00 Gyermeknap (a felső tagozaton 14.00-ig). 

máj. 27. (szombat) Túrabakancs 4. – Levendula-les (Tihany). 

máj. 30. (kedd) Gólya-túra leendő és jelenlegi 1. osztályosaink részvételével. 

máj. 31. (szerda) 15.00 Alsós (1-4. évf.) tornabemutató 2. (a 3-4. évfolyamosok szüleit hívjuk). 

jún. 2. (péntek) 17.00 Pedagógusnap – (a 8. osztály és az óvodások műsora). 

jún. 4. (vas.) Pünkösdvasárnap – 10.30 Bérmálás (Bazilika). 

jún. 5. (hétfő) Pünkösdhétfő – Egyházmegyei Nap a Bregyó-közi Ifjúsági és Sportcentrumban 

(3. évfolyamosaink szereplésével). 

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák iskolánk alapítványát!  

Kérem Önöket arra, hogy felső tagozatos gyermekük részvételét az iskolai ballagáson – 2017. június 16. (péntek), 17 óra 

– tegyék lehetővé, hiszen ekkor a nem ballagó tanulóinknak fontos feladataik vannak! A bizonyítványosztásra június 21-

én (szerdán) 17 órakor kerül sor. 

Székesfehérvár, 2017. május 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 máj. 9-én: 7-8. évf.    máj. 16-án: 3-4. évf.    máj. 23-án: 1-2. évf.  máj. 30-án: 5-6. évf. 


