
 

Kedves Szülők! 2017. június 

A magyar nemzet legtragikusabb történésére emlékezünk június 4-én, a 

trianoni békediktátum emléknapján. Kiemelkedő szent királyunk, Szent 

László emléknapját június 27-én ünnepeljük, de régi magyar ünnep 

Péter-Pál napja (június 29.), a vértanú apostolok közös emléknapja, 

mely az aratás kezdetét jelezte egykor és jelzi ma is. 

A június hónap régi magyar neve „Szent Iván hava”, mivel Keresztelő 

Szent János (szlávosan Iván) születésnapja (június 24.) erre a hónapra 

esik. A bűnbánatot hirdető Szent János, mint megtisztító személy, a 

lelkünket megtisztító tüzet jelképezi. Ez a nap a nyári napforduló napja 

is, ekkor a legrövidebb az éjszaka (Szent Iván-éj). 

„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) 

 

jún. 6. (kedd) Május havi étkezési díj készpénzes befizetése 7.00-9.00, 15.00-17.00; 

napközis tábor díjának befizetése (06. 06-07.).  

10.45 Megemlékezés a trianoni békediktátumról (6. osztály). 

jún. 12. (hétfő) Napközis ügyelet étkezési díjának készpénzes befizetése: 7.00-9.00, 15.00-16.30. 

jún. 15. (csüt.) Az utolsó tanítási nap. 

jún. 16. (péntek) 17.00 BALLAGÁS – nyolcadikosaink hagyományos búcsúzója és búcsúztatása. 

(Felső tagozatos – 5-7. évfolyamos – tanulóink megérkezése 16.15-ig, nyolcadikosaink 

megérkezése 16.30-kor. Iskolai ünneplő egyenruha kötelező! A díszítéshez felhasználandó 

virágokat és zöld növényeket intézményünk szerzi be, ehhez kérem, hogy – az 

osztálypénzből – tanulónként 200 Ft-tal hozzájárulni szíveskedjenek!) 

jún. 19. (hétfő) Június havi étkezési díj készpénzes befizetése 7.00-9.00, 15.00-17.00. 

jún. 21. (szerda) 17.00 TE DEUM – ünnepi tanévzáró szentmise (Bazilika). 16.30-kor az iskolaudvaron 

gyülekezünk, majd 16.40-kor együtt vonulunk át a templomba. A szentmise után az 

iskolában kerül sor a bizonyítványosztásra. 

A 2016/17-es tanévre gyermeküknek ingyenesen, használatra átadott könyvtári könyveket 2017. június 13-án 

(kedden) szíveskedjenek beküldeni! A visszaküldendő könyvtári könyvekről külön levélben tájékoztatom 

Önöket. 

Kérem Önöket, hogy 5-7. évfolyamos gyermekük részvételét az iskolai ballagáson tegyék lehetővé, hiszen 

nem ballagó tanulóink ekkor fontos feladatokat látnak el. 

Tanulóink a bizonyítványosztáskor megkapják a szeptemberi iskolakezdéshez szükséges információkat 

tartalmazó tájékoztatókat is. A nyári ügyeleti napokon az iskola nyitva lesz, ügyeletes vezető jelenlétével. 

Ennek beosztása megtalálható lesz a bejárati ajtón, illetve az iskola honlapján. 

Székesfehérvár, 2017. június 6.  Csák Lajos igazgató 

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

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 június havi beosztása (7.30-8.00 kápolna): 

 június 13-án: 7-8. évf.              ---       --- --- 


