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Kedves Olvasónk!
Idei utolsó hírlevelünkben nagy örömmel
számolunk be a december 13-án lezajlott
karácsonyi adománygyűjtésről, az ünnephez
kapcsolódó

hagyományos

hangversenyről

és az azt követő fogadásról. A szülői segítő
csoport és az iskola vezetőségének rég
dédelgetett

álma

valósult

meg

ezen

a

napon: első alkalommal rendeztünk karácsonyi adománygyűjtést az Egyetem téren
és az iskola bejáratánál. Az előkészítésben
és a helyszínen sok diákunk vett részt, de
szeretnénk kiemelni és külön köszönetet
mondani a 7.C, a 7.D, a 8.D és a 11. D osztályoknak a sok szép, általuk készített
ajándéktárgyért! Köszönjük továbbá a szervezők fantasztikus munkáját! Az ezt követő,
teltházas templomi hangversenyünkön ismét megcsodálhattuk diákjaink sokoldalúságát,
tehetségét. A diákokkal és tanár-jelöltekkel kibővült tanári kórus karácsonyi műsora zárta a
hangversenyt.
A karácsonyi felajánlásokból összegyűlt mintegy 735 ezer forintot többek között az iskola
kísérleti eszköztárának fejlesztésére, informatikai eszközökre, különösen projektorok
beszerzésére fogjuk fordítani. Terveink között szerepel, hogy legkésőbb 2-3 éven belül
minden tantermünkben legyen telepített projektor, számítógép és vetítővászon, továbbá
létrehoztunk egy folyamatosan bővülő alapot, amelyből elsőként az iskola bejáratát és
főlépcsőházát szeretnénk felújítani. A tavalyi év során olyan célokat szolgáltak a beérkezett
támogatások, mint egy új fénymásoló vásárlása a tanári szobába, a fizika szertár
korszerűsítése vagy egy új projektor beszerzése a német-olasz szakterem számára.
Az Alapítvány és a Szülői Szervezet a
tavalyi

nagy

sikert

követően

ismét

meghirdeti az Apáczai Gimnázium javára
szervezett Támogatói Bált. Tavaly a több
mint 100 fős részvételnek köszönhetően
több

mint

700

ezer

forint

összegű

támogatást sikerült realizálni, idén a 150
fővel az 1 milliós határ átlépése a cél. A bál
helyszíne még ismeretlen, de időpontja már
biztos: 2013. február 22. A regisztráció
már elkezdődött, várjuk az alábbi címen:
http://balreg.apaczai.elte.hu/ A pontos részletekről jelen hírlevelünk januári számában, és
a honlapon tájékoztatunk.
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Végül pedig ezúton szeretnénk minden kedves olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánni!

Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László
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