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Kedves Olvasó!
Októberi hírlevelünkben jövőbeli programjainkról, terveinkről, aktuális pályázatainkról és
elért eredményeinkről olvashat. A Gimnázium testnevelői november 9-én családi sportnapot
szerveznek. Az Alapítvány Kuratóriuma a hó elején újra kiírta a Kreatív-ösztöndíj
pályázatot. E mellett beszámolót olvashatnak tavalyi sikeres projektjeinkről és azok idei
tervezett folytatásáról is.
Családi sportnap az Apáczaiban – 2013. november 9-én
2013. november 9. szombat 10-14 óráig
családi sportnapot tartunk Apáczai Gimnázium
közül

tornatermeiben.
lehet

labdarúgás,

Az

választani:

alábbi

sportok

kosárlabdázás,

tollaslabdázás

és

asztali-

teniszezés. Asztaliteniszben szülők közötti
bajnokságot szervezünk, és páros mérkőzésekre is sor kerül, egy szülő és egy diák
összeállításban.

Mindemellett

egész

nap

használhatják majd a kondicionáló termet.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezzük a családi váltóversenyt, 2 szülő
és 1 gyermek, illetve 1 szülő és 2 gyermek felállásban. A sportjátékok és versenyek mellett
egyéb programlehetőségeket is kínálunk, mint a filmvetítés, és büfé a kollégiumi klubban,
illetve a legkisebbeknek játék- és rajzsarok. A legjobbak értékes díjakat vihetnek haza!
Pintérné Czigler Éva tanárnő várja szeretettel családok, szülők és öregdiákok jelentkezését
is a cziglerevi@gmail.com címen.
Kreatív-ösztöndíj 2013/2014.
Az Alapítvány az idei tanévben is kiírta tavaly alapított
pályázatát, a Kreatív-ösztöndíjat. A felhívás célja olyan
tanulók anyagi támogatása, akik ötleteikkel és munkájukkal
hozzájárulnak

a

Gimnázium

arculatának

formálásához,

közösségi életének élénken tartásához, és környezetének
szépítéséhez.

Az

idei

tanévben

három

témában

is

pályázhatnak az érdeklődő diákok: 1. A gimnázium bejárati
lépcsőházának

díszítése

2.

Diákmentori

tevékenység

matematika, fizika, kémia tantárgyakból 3. A Tiszta Szívvel
legjobb tollú szerzőinek kiválasztása. Az 1 millió forintos
alappal rendelkező ösztöndíj kamatait az Alapítvány 90.000
forintra kerekítette fel, így mindhárom témában 3 tanuló
díjazására kerülhet sor. A jelentkezés határideje 2013.
november 4. További részleteket ITT találhatnak.
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Inoka Projekt – Eredmények és tervek
Év

elején,

februárban

megalakították

az

iskolánk

Inoka

tanárai

Projekt

2013

Munkacsoportot, amely azt a célt tűzte ki
maga elé, hogy az elkövetkezendő évek
során

megszervezi

a

Gimnázium

nyári

táborának felújítását. A tavalyi tanévben a
lelkesedés

minden

várakozásunkat

felül-

múlta: diákokból, szülőkből, öregdiákokból
és jelenlegi tanárokból álló, közel 40 fős
csapat gyűlt össze a pünkösdi hosszúhétvégén, hogy rendberakjuk a tábort. Az anyagi támogatásoknak köszönhetően sikerült a
tábor teljes villamosrendszerét felújítani, föld alatt kivezetni az áramot az esőházba és a
tábor hátsó, „sötét” részébe. A támogatásokból a szaniterek egy részét is lecseréltük, ily
módon nyáron már megújult szerelvények (WC-k, modók, csapok és zuhanytelepek) várták
a pihenni vágyókat. E mellett teljes belső tisztasági festésre. valamint teljeskörű takarításra
és lomtalanításra is mód nyílt. Az idén szeretnénk folytatni a megkezdett munkát;
előreláthatólag az idei feladat a tábor részleges vagy teljes körbekerítése, valamint a
rönkasztalok és –padok cseréje.
A Szülői Munkaközösség idei tervei
Az Alapítvány és a Szülői Munkaközösség az elmúlt tanévben több közös támogatói
rendezvénnyel bizonyította, hogy

milyen

eredményes

lehet, ha

szülők

és

tanárok

összefognak. Már most látszik: ebben a tanévben sem lesz ez másként! Az első
nagyszabású rendezvény, a hagyományos Karácsonyi Koncert lesz december közepén. Idén
először a tervek szerint karácsonyi vásár is megelőzi az eseményt, amelyre a november 22ei szülői fogadódélutánon vásárolhatják meg a támogatói jegyet, illetve az interneten is
módjuk lesz erre. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Szülői Munkaközösség ismét
megszervezi az Apáczai Támogatói Bál-t. Az esemény időpontja 2014. február 22. A
részletekről az elkövetkezendő hónapok hírleveleiben adunk tájékoztatást.
Örömmel tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy az idei jövedelemadó bevallásokból
származó 1%-ok végső összege több mint 1,7 millió forint lett! Nagyon köszönjük, hogy
ilyen módon támogatják a Jubileumi Alapítvány, így közvetetten az Apáczai Gimnázium
munkáját. A pénz felhasználásáról a Kuratórium dönt majd.
Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

a Kuratórium titkára

alapító
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