Apáczai Gimnázium
Jubileumi Alapítvány

1053 Budapest,
Papnövelde utca 4–6.

Kedves Olvasóink és Támogatóink!
Az Apáczai Gimnázium nevében szeretnénk megköszönni azt a
rengeteg segítséget és támogatást, melyet Önöktől ebben a
naptári évben is kaptunk – legutóbb a Kálvin téri reformtus
templomban tartott ünnepi hangversenyünkön és karácsonyi
vásárunkon. Az iskola hagyományainak megfelelő oktatásinevelői munka eredményességéhez elengedhetetlen az apáczais
közösség összefogása, amely ez évben is hónapról hónapra
különböző programokkal segítette a gimnázium sikeres
működését.
Ezúton hívjuk fel figyelmüket a 2015/2016-os tanév tavaszi
félévének néhány kiemelkedő közösségi eseményére, az
„Apáczai 60” programsorozatra, amely iskolánk fennállásának
60 éves évfordulójához kapcsolódik. Szeretnénk, ha a szülők és a
diákok mellett korábbi tanáraink és tanulóink is velünk
ünnepelnének. Erre a következő események adnak lehetőséget:

APÁCZAI NAPOK – NYITOTT KAPUK NAPJA – 2016. március 18. (péntek)
A délután folyamán színes programmal várjuk korábbi tanárainkat és tanulóinkat,
akik feleleveníthetik a gimnazista éveket. A régi szép idők emlékére egy-egy rövidített
tanóra erejéig ismét iskolapadba ülhetnek az öregdiákok – a katedrán jelenlegi és volt
apáczais pedagógusok állnak majd. Az egykori kollégisták a kollégiumban is
nosztalgiázhatnak, miközben az iskolában évfolyamtalálkozókra kerül sor. Sportolásra is
lesz lehetőség: a tornatermekben a különböző generációk összemérhetik futball- vagy
kosártudásukat. Szilágyi Zsófia a beszélgetni vágyókat várja, de kórus is szórakoztatja
majd a megjelenteket. Reményeink szerint ezen a pénteken már mindenki kezébe veheti a
60 éves évfordulóra készülő apáczais évkönyvet. A részletes programot későbbi
hírlevelünkben olvashatják.

APÁCZAI TÁMOGATÓI BÁL – 2016. április 16. (szombat)
Az elmúlt éveknek megfelelően idén is megrendezzük az Apáczai Támogatói Bált,
melyre az Apáczaihoz kötődő szülőket, tanárokat és öregdiákokat várjuk. Az 50 éves
évfordulón nagy sikert aratott rendezvényre visszaemlékezve ezúttal is finom vacsorával,
zenével és tánccal várjuk vendégeinket. A rendezvényre várjuk a gimnázium egykori és mai
tanárait, és mindent elkövetünk azért, hogy az évfolyamtársak számára közös asztalokat
szervezzünk. Részvételükkel az iskolában zajló munkát is tudják támogatni: a jegyáraknál a
tavalyi, 14.000 Ft-os összeg tekinthető irányadónak. Idén is van lehetőség ún. „támogatói
jegy” vásárlására, ennek összege 5.000 Ft. Az esemény regisztrációhoz kötött, 2016
januárjában iskolánk honlapján lehet majd regisztrálni – erről külön hírlevélben értesítjük
Önöket.
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APÁCZAI UTCABÁL – 2016. június 10. (péntek)
Utcabálunkon a mostani apáczaisok a szülőkkel és a volt diákokkal együtt
búcsúztatják a tanévet nagy dínomdánommal. Vigyázat, koncertveszély!

Ezúton szeretnénk sok szeretettel meghívni jubileumi programjainkra,
kívánunk Önnek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
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