
BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM  

1114  BUDAPEST ,  V ILLÁNYI ÚT 27.   
          TEL :  +36/06-1-466-50-88 ;  FAX :  +36/06-1-466-97-10 ;  E -M AIL :  I SKOL A@S ZIG .HU 

 

 
BU D A I  C I S Z T E R C I                               

SZ E N T  I M R E  G I M N Á Z I U M  

 
„…ardere  et  lucere…” 

 
 
 
 

Tisztelt Szülők! 
 
 

Tegnap, november 5-én megtartottuk hagyományos Szent Imre napi rendezvényeinket. Külön 

örömöt jelentett, hogy diakónusként az igehirdetést egykori diákunk, Hodász András végezte. 

Felemelő énekes szolgálatot teljesített a Zeneakadémia kórusa. A 7.-12. évfolyamosok 39 előadás 

közül válogathattak. Idei mottónk Weöres Sándor nyomán: A teljesség felé. Ha honlapunkon 

megtekintik az előadók névsorát, az előadások tematikáját, láthatják, hogy a tudományos, kulturális és 

sportélet színe-java jutott gyermekeiknek idén is osztályrészül. Bízom benne, hogy ez az alkalom is 

hozzájárult, hogy diákjainkat a teljesség felé kormányozzuk. 

Szintén hagyomány, hogy Szent Imre Napra jelenik meg az előző tanévet bemutató évkönyv, 

valamint az aktuális tanév első Pingvinje. Fogadják szeretettel, forgassák örömmel. 

 

Iskolánk védőszentjének napjához kapcsolódik a diákság által évről-évre nagyon várt Szent Imre 

Bál. Diákkamarásaink segítő tanáraikkal most is nagyon sokat dolgoztak, hogy az idei alkalom is 

feledhetetlen legyen. November 8. délutánja, estéje A négy évszak jegyében zajlik. A legkülönfélébb 

attrakciók elevenednek meg. Lesz téli korcsolyázás és mályvacukor sütés, tavaszi majális, nyári 

vakációs hangulat és beköszönt a falakon belülre az ősz is. Fontos tudnivaló, hogy minden osztály egy 

sütőtökből faragott töklámpással nevez. A legattraktívabb megoldások pontokat szereznek 

osztályaiknak. Nem maradhat el természetesen a limbó hintózás sem. Csenki Attila humorista a 

publikum megnevettetéséről, két együttes pedig a forró hangulatról gondoskodik. És akinek még ez  

sem elég, táncra perdülhet a retro disco slágereire. Ha van olyan, aki még ennél is több izgalomra 

vágyik, próbára teheti idegeit a sötét lyukban vagy a pánikszobában. A megéhezett és szomjas 

ifjúságot büfé, teázó, koktélbár várja, melyre nem árt némi pénzmagot is hozni. 

És végül néhány szó az örök kérdésről: meddig tart a bál? Az algimnázium 5-7. évfolyamainak 

20:15-ig. A nyolcadikosok a Survive The Night koncertjét követően 21:15-kor indulnak haza. Kérjük 

a szülőket, hogy gyermekeikre a földszinten várakozzanak. Amennyiben a kisebbek egyedül távoznak, 

erről írásos szülői nyilatkozatot adjanak az osztályfőnöknek. A főgimnázium osztályainak 23 órakor ér 

véget a buli. 

Mindenkinek tartalmas, vidám szórakozást kívánunk! 

 

Tisztelettel,   

         

Budapest, 2013. Szent Imre ünnepén    Barlay Bence 


