Apáczai Gimnázium
Jubileumi Alapítvány

1053 Budapest,
Papnövelde utca 4–6.

Kedves Olvasó!
Októberi hírlevelünkben örömteli és sajnos szomorú hírről is tudósítunk. Örömteli hír, hogy
a főbejárati lépcsőház, valamint a tetőterasz felújítása teljesen elkészült. E mellett
szeretnénk felhívni figyelmüket a most már hagyományos novemberi családi sportnapra,
illetve a tehetséges nyolcadikosok számára rendezett Nyílt Napjainkra is. Szomorú hír, hogy
59 éves korában tragikus váratlansággal hunyt el kedves kollégánk, Pákó Gyula tanár úr,
akitől külön levélben búcsúzik az alapítvány.
Felújítások a Gimnáziumban – Megújult a lépcsőház és a tető is!
Nagy örömünkre a főbejárati lépcsőház
lábazati

felújítása

befejeződött,

az

iskolába belépők így egy sokkal tisztább,
világosabb,

barátságosabb

épülettel

találkozhatnak. Nem zárult le azonban a
felújítások sora, az Alapítvány két évvel
ezelőtt

létrehozott

jóvoltából
folyamatok,

felújítási

ugyanis
amelyek

bizonyos
a

keretének
munka-

fenntartó

által

finanszírozott támogatásból nem valósultak meg, még zajlanak. Ilyen tevékenységek a
kollégium 1. emeleti főbejáratának, illetve a 2. és 3. emeleti folyosórész nyílászáróinak
mázolása, a korlátok, valamint a 3-4. emeleti folyosók elejének rendbetétele. Emellett
elkészült a tető teljes felújítása: korszerű szigetelés került fel, amelyre egy sportburkolat is
került. A mindennapos testnevelés igényei miatt megnőtt a testnevelési órák száma,
ugyanakkor a sportolás számára nem állt rendelkezésre elegendő helyszín. A felújítás
eredményeként diákjaink a város felett, a szabad levegőn sportolhatnak biztonságos
körülmények között.
Családi sportnap az Apáczaiban – 2014. november 8.
2014. november 8-án szombaton 10-14 óráig
családi sportnapot tartunk Apáczai Gimnázium tornatermeiben és egyéb közösségi
helyiségeiben. Az alábbi sportok közül lehet
választani:

kosárlabdázás,

asztaliteniszezés.

labdarúgás

Asztaliteniszben

és

szülők

közötti bajnokságot szervezünk, és páros
mérkőzésekre is sor kerül, egy szülő és egy
diák

összeállításban.

A

tavalyi

és

a

tavalyelőtti nagy sikerre való tekintettel idén
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is megrendezzük a családi váltó-versenyt, 2 szülő és 1 gyermek, illetve 1 szülő és 2
gyermek felállásban. A sportjátékok és versenyek mellett egyéb programlehetőségeket is
kínálunk, mint például a büfé a kollégiumi klubban, a legkisebbeknek játék- és rajzsarok,
illetve a „Mozdulj Vandával!” elnevezésű aerobik program. A legjobbak értékes díjakat
vihetnek haza! Pintérné Czigler Éva tanárnő várja szeretettel családok, szülők és
öregdiákok jelentkezését is a cziglerevi@gmail.com címen.
Nyílt Napok az Apáczaiban
Gimnáziumunk
megrendezi

az

a

idei

hatodik

tanévben
és

is

nyolcadik

osztályos tanulók számára a Nyílt Napokat.
Az

elmúlt

évekkel

ellentétben

idén

novemberre, egészen pontosan november
12-én

és

14-én

várják

a

kollégák

az

érdeklődőket. Ezen a két napon kapuink
nyitva

állnak:

tanáraink

óráikra

szülők

és/vagy olyan hatodikos vagy nyolcadikos
gyermekek

látogatását

várják,

akikben

felmerült, hogy a következő tanévtől iskolánkban folytatják tanulmányaikat. Kollégáink
jelezték, hogy az adott időszakban melyik óráikra várnak vendégeket, azonban mivel a
tantermek befogadóképessége véges, és a látogatásokra a korábbi években jelentős igény
mutatkozott, kénytelenek vagyunk létszámkorlátot felállítani. Fontos, hogy az egyes
tanórákra

való

bejutás

regisztrációhoz

kötött,

amelyet

a

nyiltnapok.apaczai.elte.hu

weboldalon tehetnek meg november 3-9-ig. További információkat is itt találnak a Nyílt
Napokkal kapcsolatban.
Örömmel tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy az idei jövedelemadó bevallásokból
származó 1%-ok végső összege több mint 1,5 millió forint lett! Nagyon köszönjük, hogy
ilyen módon támogatják a Jubileumi Alapítvány, így közvetetten az Apáczai Gimnázium
munkáját.
Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

a Kuratórium titkára

alapító
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