ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ 2019. november 15-én
Menetrend, program1
kapunyitás: 5 órakor
ruhatár 5-től a földszinti aulából
(dohányzó az udvaron, kijárat az aulából)
a szobornál névjegyet készíthetsz magadnak – hátha így többen fölismerik egymást
büfé, kávéház 5-től a díszteremben (készpénzért)
o 1. kör nosztalgia óra: 6-kor (részletek alant táblázatban)
o 2. kör nosztalgia óra: 7-kor (részletek alant táblázatban)
o énekkar Petróczki Edittel: 8-tól fél 9-ig a fszt. 19-ben
o tábori éneklés: Széplaki Gyöngyi és Pataky Krisztina vezetésével fél 9-től a 2. emeleti
aulában
o vetítés régi fényképekből: 2. emeleti aula, folyamatosan2
o archívum Maucha Imrével: 5-től fél 9-ig a fszt. 12-ben3
o francia kávéház: fszt. 14
o

a 91-95 évfolyam 6-tól 2. em. 62-ben

o

2 osztály találkozója: 2. emelet 55, 56

tervezett kapuzárás: 11 (23) óra

1

A MAGYAR-URUGAY MECCS MIATT EGYES UTAKON (az iskolától kifelé irányban) TORLÓDÁS ALAKULHAT KI,
másutt lezárásokra lehet számítani, és különösen nehéz lesz a PARKOLÁS - talán a tömegközlekedés
szerencsésebb, és alkohol is lesz a büfében. Mindenestre indulás előtt nézz körül a neten.
2
Tomcsányi Péter elhozza régi papírképeit, és azokat el lehet vinni. És hozhatod a sajátjaidat is.
3
Ha van az archívum számára régi tárgyi emléked, hozd magaddal!

tanórák

fszt. 9

fszt. 10

I. 36

I. 37

biológia előadó

6 óra

irodalom óra
Amaczi Zsuzsával

irodalom óra
Cserhalmi
Zsuzsával

matek óra
Csatár
Katalinnal

-

biológia óra
Kropog Erzsébettel

7 óra

történelem óra
Lenkovics
Máriával

francia óra
Dávid Annával

orosz óra
Dancz Péterrel

francia óra
Poros
Andrással

biológia óra
Molnár Katalinnal

Alapítvány
Az iskola és Alapítványa minden támogatójának ezúttal, ezúton is köszönetet mond. Akár
az adó 1%-ból, akár TAO pénzből, akár céges vagy egyéni felajánlásból érkezett az összeg,
jó helyre ment. De segítségre a továbbiakban is szükség van.
Az adományokért cserébe radnótis tárgyakat adunk: már néhány száz forintért Radnótilogós bögre/kulcstartó/stresszlabda, stb. lehet a tiéd. Valamivel több adományért szintén
a Radnóti jelvényével ellátott vászontáska, színes póló, fehér póló az ajándék; még többért
bebújós, kapucnis pulóver kerülhet a vászontáskába.
A 60. születésnapra kiadvány készült az elmúlt 10 évről – ez is adomány fejében kapható.
Régi évkönyvek szabadon elvihetők, az 50. évfordulós kötet is.
Az adományokat BANKKÁRTYÁVAL is tudjuk fogadni.
Az alapítvány szerezte be az iskola számára öregdiákok, szülők támogatásából az elmúlt
években az alábbiakat:
interaktív táblák + projektorok

4,6 millió forintért

20 tablet + memória

2,2 millió forintért

az épület műemléki felújításának tervezése

23 millió forintért

iskolabútor

600 000 forintért

udvar megújítása + sporteszközök

8 millió forintért

Amire most a kuratórium és az iskola szerint a legégetőbb szükség van:
alsó tagozatosok játszóterének renoválása

kb. 600 000 forint

fogasok a tantermekbe + padok a folyosóra

kb. 700 000 forint

5 terembe projektor+számítógép+aktív tábla

kb. 4,8 millió forint

Az iskola tanárai és diákjai köszönik a segítséged.
De e nélkül is öröm, ha sok-sok volt diák eljön és emlékezik, együtt tölti az estét volt osztály- és
iskolatársaival, volt tanáraival, barangol az épületben, megnézi a tablóját, és már nem fél
dolgozattól, feleléstől. Csak örül, hogy itt van.

