Apáczai Gimnázium
Jubileumi Alapítvány

1053 Budapest,
Papnövelde utca 4–6.

Kedves Olvasó!
A hosszú nyári szünet után hosszú hírlevéllel térünk vissza. Munkácsy igazgató úr
köszöntője elején a tavalyi tanév záró eseményeiről számol be: sikeres érettségi vizsgákról,
felvételikről és a hagyományos udvarbálról. Majd diákjaink nyári olimpiai sikerei és
tanáraink elismerései következnek.
Igazgatói köszöntő
Az utólag rövidnek tetsző, mégis két hónap hosszú
nyári

szünet

sem

múlt

el

eseménytelenül

az

Apáczai Gimnázium életében. Sokan emlékeznek
rá,

hogy

június

14-én

–

a

korábbi

évek

utcabáljainak utódjaként – udvari rendezvénnyel
búcsúztattuk a tanévet. A vidám és sokszínű
rendezvény forgatagában örömmel fedeztünk fel
volt apáczais diákokat és szülőket is. Az azt követő
időszak

során

a

négy

végzős

osztály

sikeres

érettségi vizsgáiért drukkoltunk – nem hiába. A
vizsga

színvonala

és

eredményei

önmagukért

Udvarbál 2013.

beszélnek: a legtöbb kitűnő érettségiző a 12.C
osztályból került ki, ahol 18-an végeztek tisztán jeles eredménnyel, de a többi osztály sem
marad el ettől lényegesen. A végzősök közel 100%-a, többségük emelt szintű vizsga
letétele után, jutott be az első helyen megjelölt képzésekre. Nagy örömünkre igen sokan
államilag finanszírozott módon tanulnak tovább. A legtöbb apáczais az idén is a
Semmelweis Egyetem-re, az ELTE-re, a BME-re és a Corvinus Egyetem-re jutott be.
Nem múlhat el nyár olimpiai eredmények nélkül,
amelyek

természetesen

apáczais

vonatkozásuk

miatt érdekesek a számunkra. A tavalyi 12.A
osztály tanulója, Sályi Gergő újabb fantasztikus
trófeával tért haza a Moszkvában rendezett 45.
Kémiai

Diákolimpiáról.

Gergő

ezzel

az

arany-

érmével az összesített világrangsor 6. helyezettje
lett, míg a magyar csapat az 5. helyen végzett!
Gergőnek ez már a harmadik olimpiai érme, az
A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia versenyzői
Manchesterben.

elsőt már tízedikes korában megszerezte. Idén
Kiotóban tartották a Nemzetközi Földrajz Olimpiát,

amelyen a 11.A osztályos Dürr Miklós ezüstéremmel végzett. Kiemelkedő eredménynek
számít, hogy az idén első alkalommal két diákunkat is beválogatták a Nemzetközi
Nyelvészeti Diákolimpiára kiutazó magyar csapat kerettagjai közé. Szigyártó Anna (10.A)
és Füstös Vivien (12.C) képviselték hazánkat és az Apáczait a manchesteri versenyen.
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A szép diáksikereken túl tanárainkat ért elismerésekről
Gábor,

is

beszámolhatunk.

Villányi

vezetőtanárok

a

Attila

és

„Bonis

Bona

Dr.

Csiszár

Zsigri

Ferenc

-

A

nemzet

tehetségeiért” díjat vehették át a közoktatási
államtitkártól. Mindhárman a kiváló versenyfelkészítő kategóriában, amit a tanév végi
eredményeink

is

igazolnak:

összesen

24

diákunk jutott az OKTV-k döntőibe, s közülük
négyen

dobogós

helyezést

értek

el.

Angol

nyelvből mindkét kategória győztese apáczais

Dr. Csiszár Gábor és Villányi Attila tanár urak a
díjátadón.

diák volt, míg kémiából is egy arany, latinból pedig egy bronzérem jutott iskolánknak. E
mellett dr. Mezey Barna professzor úr, az ELTE
rektora szeptember 6-án az egyetem tanévnyitó

ünnepségén

elismerésben

két

részesítette.

kollégánkat
Sparingné

is

Köves

Ildikó matematika szakos vezetőtanárunk, az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője a Pro
Universitate

Emlékérem

bronz

fokozatában,

míg Pintérné Czigler Éva tanárnő, a testnevelés
munkaközösség vezetője Rektori Dicséretben
részesült.
Sparingné Köves Ildikó és Pintérné Czigler Éva
tanárnők az elismerés után.

Sok

szeretettel

gratulálunk

mindnyájuknak!

Mindezeket az örömhíreket diákjaink is meghallgatták a tanévnyitó ünnepségen, amelyen
vendégünk volt Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter Nyrt. humánpolitikai igazgatója. A
Richter több mint másfél évtizede ismeri el a kémia tanulásában kiemelkedően eredményes
diákok munkáját az iskolánk legendás kémiatanáráról, Varga Ernőről elnevezett kémiai
díjjal. A tény, hogy a legelismertebb és legeredményesebb magyar gyógyszergyárak
egyikének támogatását élvezhetjük, nagyon fontos visszajelzés számunkra.
Az Apáczai Gimnázium tantestülete nevében ezúton is eredményekben gazdag, sikeres
tanévet kívánok minden diákunknak. Kedves Olvasóinkat pedig szeretettel várjuk rendezvényeinkre ebben a tanévben is. Hírlevelünkkel idén is igyekszünk rendszeresen és
naprakészen tájékoztatni Önöket az újdonságokról vagy a tervezett eseményekről. Ha
kedvük támad, és idejük engedi, nézzenek be hozzánk!
Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

A Kuratórium titkára

alapító
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