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Kedves Olvasónk!
Novemberi hírlevelünkben örömmel számolhatunk be két öregdiákunk friss sikeréről:
Bordács Sándor és Enyedi Balázs Junior Príma Díjat kaptak tudomány kategóriában.
Emellett aktuális alapítványi pályázataink eredményeiről számolunk be, az Apáczai Oscar
2014 és a tanulmányi pályázat díjazottjairól. Végül pedig szeretnénk meghívni Önt is az idei
Karácsonyi Vásár és Koncert elnevezésű rendezvényre, amelyet a Szülői Munkaközösség
szervez immár negyedik alkalommal. Kellemes olvasást kívánunk!
Átadták a Junior Príma Díjakat – Volt apáczaisok a díjazottak között!
2014. november 26-án nyolcadik alkalommal adták át a Junior Príma Díjakat a
magyar tudomány kategóriában. Idén két
volt

diákunk

is

részesült

a

komoly

elismerésben. Enyedi Balázs 2000-ben
végzett

gimnáziumunkban

komplex

természettudományi tagozaton, jelenleg
a

Semmelweis

Egyetemen

oktatója,

kutatója. Bordács Sándor 2002-ben érettségizett az A osztályban, és a BME Fizikai
Intézetének munkatársaként dolgozik. A
díjátadó ünnepségre a Magyar Tudományos Akadémia épületében került sor, ahol a
jutalmazottak rokonaikkal és tanáraikkal közösen ünnepeltek. A díjat az elmúlt években
eddig hat volt diákunk nyerte el: Farkas Illés (fizika), Bóna Judit (nyelvészet), Máthé
András (matematika), Lazáry Áron (kutatóorvos), Mátyus Edit (elméleti kémia), Szűcs
Zoltán Gábor (politikatudomány). Gratulálunk Nekik!
Az Apáczai Oscar 2014 díjazottjai
A tanév elején a Jubileumi Alapítvány Kuratóriuma harmadik alkalommal is meghirdette a
Kreatív-ösztöndíj elnevezésű pályázatát, amelynek egyik témája ezúttal az Apáczai Oscar
2014 elnevezésű projekt volt. A kiírás szerint maximálisan 5 perc hosszúságú, az Apáczai
Gimnáziumot népszerűsítő kisfilmeket várt a szakértő zsűri. Összesen 5 diák(csapat)
ragadott kamerát és billentyűzetet, hogy megmutassa mit is jelent számukra az Apáczai. A
Kuratórium a hét fős zsűri döntése nyomán rangsorolta és részesítette pénzjutalomban a
legjobban sikerült alkotásokat. A zsűri egyhangúan Pálovics László 12. A osztályos tanuló
videóját szavazta meg a legjobbnak, amelyet IDE kattintva Ön is megtekinthet! Az alkotó a
tavalyi évben 6. helyezést szerzett a média OKTV-n, amelyen idén is megméretteti magát.
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A tanulmányi pályázat őszi ciklusának támogatottjai
A Jubileumi Alapítvány idén tavasszal indította útjára az Apáczai Gimnázium igényeihez
igazodva tanulmányi pályázatát. Ezen támogatás keretében olyan igényeket igyekszik
kielégíteni az alapítvány, amelyek diákjaink vagy tanáraink részéről, tágabban értelmezve
segítik az egyéni vagy a közösségi tanulási folyamatokat. A pályázatot jövő évtől három
ciklusban tervezzük kiírni: télen, tavasszal és ősszel. A mostani, őszi ciklusra összesen 5
pályázat érkezett, amelyek mindegyikét támogatásra érdemesnek találta a Kuratórium.
MEGÍTÉLT
TÁMOGATÁS

NÉV

PÁLYÁZAT TÉMÁJA

Bán Balázs, diák

Angol nyelvtanfolyam támogatása (részösszeg)

Szabó Pál, diák

Saját fizikai projekt kivitelezése

Varjú Dániel, diák

MUN külföldi versenyen való részvétel (részösszeg)

70.000 Ft

Bakos Györgyi, tanár

Belga csereprogramban résztvevő diákok támogatása

50.000 Ft

Hubai Kata, tanár

Angol szakcsoport fejlesztését célzó eszközbeszerzés

25.000 Ft

70.000 Ft
5.000 Ft

Összesen

220.000 Ft

Karácsonyi Vásár és Koncert
2014. december 13-án idén is
megrendezi az Apáczai Gimnázium Szülői Munkaközössége a
Karácsonyi

Vásár

és

Koncert

elnevezésű rendezvényt. Szombaton 17 órai kezdettel várják az
érdeklődőket az ELTE ÁJK Aula
Magna dísztermébe. A karácsonyi
hangversenyt jótékonysági vásár
előzi meg az Egyetem téren, ahol
a

gyerekek,

szülők

által

tanárok

valamint

készített

ajándék-

tárgyakat lehet majd vásárolni. A
rendezvény jótékony célú gyűjtése révén az elmúlt évek során sikerült az iskola
felszereltségét javítani, ezzel is hozzájárulva az iskola fejlesztéséhez. Támogatását
átutalással az alábbi számlaszámra fizetheti be: K&H Bank 10404089-4953555454491018; adószám: 18117730‐1-41. Minden támogatás fontos.
Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

a Kuratórium titkára

alapító
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