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Kedves Olvasó!
Február második hétvégéjén teltházzal rendeztük meg az idei szalagavató bált, majd
ugyanezen hónap utolsó hétvégéjén hoztuk tető alá immár a második Apáczai Támogatói
Bál-t is. Március közepén a hagyományos Apáczai Napok-ra kerül majd sor, ahol Szilágyi
Zsófia beszélgetőpartnere ezúttal Grecsó Krisztián lesz.
Apáczais szalagavató 2014
Február

8-án

szombaton

végre

sor

került a várva várt szalagavató bálra,
amelyen 126 végzős diákunkat avattuk
fel. A helyszín immáron harmadjára volt
a

Pestszentimrei

Sportkastély.

Idén

újdonság volt, hogy az osztályfőnökök
maguk szólították diákjaikat a szalagtűzéshez, ami nagyon személyessé tette
ezt

a

ceremóniát.

Az

érdeklődők

tizenegy produkciót tekinthettek meg. A
leglelkesebb a 12.D osztály volt, ők öt
táncot jegyeztek, míg a 9. évfolyam az
utóbbi

évek

legszebb

palotását

mutatta

be

nekünk.

Az

osztálytáncok

rendkívül

színvonalasak voltak: a gengsztertánc (12.A) akrobatikus elemekkel, a cigány tánc (12.B)
hihetetlenül lendületes szenvedélyével kápráztatta el a közönséget. A bajor sörtánctól
(12.C) mindenki ringatózni kezdett ültében is, a D-sek önállóan koreografált osztálytánca
pedig igazi mai modern produkció lett. Megvalósult a tanári tánc is 18 kollégával, valamint
az iskolai diákönkormányzat sem maradt rest idén sem. Végül pedig idén először
örvendeztetett meg minket diákunk külön hangszeres produkcióval: Kuti Bea (12.D)
fuvolázott nekünk. Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a csodás estét.
Fergeteges hangulat az második Apáczai Támogatói Bál-on
Az

Apáczai

Gimnázium

Jubileumi

Alapítvány és a szülői munkaközösség
2014. február 22-én rendezte meg újra
a Támogatói Bált. Sokan emlékezhetnek
a tavalyi, hagyományteremtőnek szánt,
első rendezvényre: a sok pozitív visszajelzés megerősítette a kezdeményezők
szándékát, hogy legyen folytatás. A
szervezők idén is nagyszerű munkát végeztek:
hogy

a

örömmel
tavalyihoz

állapíthattuk
képest

meg,

megdup-

lázódott a regisztrált vendégek száma!
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A Larus rendezvényteremben mintegy
140 szülő, öregdiák, tanár és mostani
tanuló jelenlétében nyitotta meg a bált
az est fővédnöke, dr. Pfeiffer Ádám,
iskolánk

nyugalmazott

igazgatója,

a

Jubileumi Alapítvány tiszteletbeli elnöke.
A vendégek között akadt, aki szülőként,
öregdiákként és tanárként volt jelen a
rendezvényen,

és

voltak

olyan

volt

apáczaisok is, akiknek most hozzánk jár
a gyermeke, illetve akik a tantestület
sorait erősítik. Mindez csak megerő-

!

sítette, hogy sokan, sokféleképpen, de igen erős szálakkal kötődnek hozzánk. A hangulatról
a köszönő leveleken és telefonokon túl mi sem tanúskodik jobban, mint hogy többen
felkeresték a szervezőket azzal a szándékkal, hogy a jövőben szívesen részt vesznek
hasonló rendezvény előkészítésében.
Köszönettel tartozunk a lelkes szervező csapatnak: Bács Ildikónak, Jámbor Teodórának,
Siposné Tamás Krisztinának és Szalainé Martinusz Kingának, valamint Belovai Csabának és
a Zwack Unicum Rt-nek, a rendezvény fő támogatójának.
Grecsó Krisztián az Apáczaiban! – 2014. március 13.
Az Apáczai Gimnázium az idei tanévben is megrendezi
hagyományos programsorozatát, az Apáczai Napok-at,
amelyre szeretettel hívjuk meg Önt is. Március 11-én,
kedden

a

hagyományos

koszorúzással

kezdődik

az

esemény, amelyet a nyitó hangverseny követ, ahol az
alapítvány ünnepélyesen átadja a Kreatív-ösztöndíjakat.
A

következő

koncertek

és

napokon

diákjaink

diákparlament

projektelőadásai,

mellett

március

13-án

koradélután beszélgetést szervezünk a hazai kortárs
irodalom elismert szerzőjével, Grecsó Krisztiánnal. Utolsó
kötete, a Mellettem elférsz 2011-ben jelent meg a
Magvető

Kiadónál,

rovatvezetője.

A

jelenleg

az

beszélgetést

Élet

és

Szilágyi

Irodalom
Zsófia,

irodalomtörténész öregdiákunk moderálja. A programsorozat folytatásában pedig meghívott előadók, tanárok
és az iskolai diákönkormányzat által szervezett programok lesznek. A továbbiakról hamarosan tájékozódhat
honlapunkról! (Fotó: Bulla Bea)
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Inoka Projekt 2014
Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az idei
tanévben

is

munkához

látott

az

Inoka

Projekt

Munkacsoport. Februárban már összeült egyszer a csapat,
amely újabb lelkes kollegákkal bővült. Bánki tanár úr
távozásával változott a táborért felelős tanár személye is,
Csomós Miklós tanár úr vállalta el a megtisztelő szerepet,
aki

bátran

keressenek

bármilyen

kérdéssel!

Az

első

megbeszélésen kitűztük a fő célokat, nagyvonalakban
lefektettük a menetrendet is; a következő momentum egy
utazás lesz Tiszainokára március második felében, hogy
pontos képet kapjunk a tábor állapotáról. A tavalyi felújító
hétvégéhez hasonlóan idén is pünkösdre szeretnénk egy
nagyszabású önkéntes munkát, ahova szeretettel várunk
tanulói, szülői és öregdiák munkaerőt és felajánlásokat is.
Idén a fő cél egy kerítés létrehozása lenne, valamint
felmerült a külső rönkbútorok cseréje, egy új, nagy stég
építése, és a járólapok egy részének a cseréje is. Természetesen ez nagyrészt a
felajánlások mértékétől függ, ezért továbbra is várjuk anyagi vagy eszközi felajánlásaikat
az alapitvany@apaczai.elte.hu címre!
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében üdvözlettel,

Kriston Attila

Munkácsy László

A Kuratórium titkára

alapító
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