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Kedves Öregdiákunk!
November és december folyamán családi és egyéb közösségi programokkal igyekszünk
erősíteni az apáczais közösséget. November 24-én Családi sportnapon vehetnek részt az
érdeklődők, 29-én a kollégiumi színjátszókör előadását tekinthetik meg, december 13-án az
Apáczais Alumni Kör alakulását ünnepeljük, majd a hagyományos karácsonyi koncert zárja
december 15-én a naptári évet.
Apáczais Alumni Kör
2012. október 24-én megalakult az Apáczais Alumni Kör. A nyugati mintára létrehozott
közösség alapvető célja, hogy az Apáczai Gimnázium öregdiákjainak fórumot teremtsen,
rendezvényekkel, programokkal próbálja népszerűsíteni az iskola tevékenységét, és hogy a
nehéz körülmények közt is egy szilárd bázist hozzon létre olyan öregdiákok részvételével,
akik akár szakmai, aki anyagi hozzájárulással tudják segíteni az iskola tehetséggondozó
munkáját. Az Alumni Kör tevékenységéről részletes tájékoztatásért, vagy csatlakozási
szándék

esetén

kérjük

írjon

az

alábbi

email-címre:

alapitvany@apaczai.elte.hu.

Rendezvénysorozatunk első állomásaként beszélgetést szervezünk a L'Oreal-UNESCO A
Nőkért és a Tudományért elnevezésű ösztöndíj három díjazottjával, Vértessy G. Beáta,
Szabó Dóra és Mátyus Edit kutatókkal. A meghívott vendégeket nem véletlenül kértük fel,
hiszen amellett, hogy nemzetközileg és nem csupán szakmailag is egy komoly elismerésről
van szó, mindhárom hölgy apáczais volt. A rendezvény 2012. december 13-án 17 órakor
lesz a gimnázium második emeleti Dísztermében.
Karácsonyi koncert – 2012. december 15.
Az ELTE Apáczai Gimnázium évtizedek óta minden karácsonykor nagyszabású klasszikus és
népzenei koncertet ad, ahol az iskola diákjai megmutathatják, hogy nemcsak egyes
tudományok, hanem a zene terén is kimagasló teljesítményeket képesek létrehozni. Tavaly
karácsonykor

iskolánk

szülői

szervezete

jótékonysági

akciót

szervezett,

amelynek

keretében mintegy 640 ezer forinttal támogatták az Apáczai Gimnázium Jubileumi
Alapítványt. A Szülői Munkaközösség ebben az évben is csatlakozik az eseményhez,
felhívással fordulva a szülők felé, támogatásukat kérve az iskolának a tavalyihoz képest is
nehezebb anyagi helyzetére hivatkozva.
A

rendező

szervezet

alapítvány
közösen

és

most

a

szülői

az

Öreg-

diákokat is meghívja a koncertre. A
jegyet vásárlók a befizetett összeggel
az

alapítványt

verseny
órakor

támogatják.

2012.
lesz,

Kisboldogasszony

december
az

A

hang-

15-én

17

egyetemi

templomban.

A

tavalyi rendezvényről ITT olvashatnak.
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Családi sportnap – 2012. november 24.
Novemberben családi sportnapot szervez az
Apáczai

Gimnázium

szakcsoportja.
sportok

A

mellett,

testnevelő

megszokott
mint

a

tornatermi

labdarúgás,

a

kosárlabda és a röplabda, igény szerint lesz
lehetőség tollaslabdára és asztaliteniszre is.
Egészen

nap

használható

lesz

a

kondicionáló terem, és terveink szerint még
csocsóra is lesz lehetőség. A legaktívabb
család

elnyeri

a

Legsportosabb

család

megtisztelő címet és ajándékcsomagot kap.
A kisebbeknek játszósarkot és felügyeletet biztosítunk, amíg a szülők vagy nagyobb
testvérek játszanak. Sportolás közben a kollégiumi klubban felállítandó büfében tudnak
majd felfrissülni, ahol film- és diavetítéssel színesítjük a programot. A sportnap nem titkolt
célja, amellett, hogy néhány órát egészségesen együtt tölthet a család, hogy hozzájáruljon
a gimnázium tiszainokai táborának fejlesztéséhez. A táborról részletesen ITT olvashat.
Kérjük, részvételi szándékát a cziglerevi@gmail.com email-címre jelezze!
Kollégiumi színház és film
Az

októberi

hírlevélben

már

beharangoztuk

múlt

tanévi

kollégiumi

színjátszóköri

bemutatónkat, Molnár Ferenc Ibolya című komédiáját. A műben egy színház világába
csöppenünk, ahol a ’szegény’ igazgatót napról napra hírnévre és csillogásra éhes hölgyek
zaklatják. Megelégelve ezt, cselt eszel ki, ami aztán persze kacagtató helyzeteket
eredményez. Az előadás 2012. november 29-én este 19 órakor lesz. Támogatói jegy
500 Ft-ért, az előadás előtt váltható, amellyel az Apáczai Kollégiumot és a színjátszókört
támogatják. Az előadás után igény szerint archív színjátszóköri filmek vetítése vagy
kötetlen beszélgetés lesz a program. Az előadás és a fentebbi sportnap helyszínén továbbra
is megvásárolható a tavalyi 40 éves kollégiumi jubileumra készített interjúfilm, ahol a négy
évtized különböző korszakaiból szólaltattunk meg öregdiákokat. Mindenki ugyanazt a
kérdéssort kapta, így a válaszok sokszínűsége nem csak tanulságos és átfogó, hanem
olykor bizony kacagtató is. Ami mindenhol egyezik, hogy a megszólalók mindegyike
szerette az intézményt, jó érzésekkel gondol vissza rá. A DVD szintén egy jelképes, 500 Ftos összegért érhető el. Részvételi szándékukat kérjük az alapitvany@apaczai.elte.hu emailcímen jelezzék!
Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

A Kuratórium titkára

igazgató
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