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Kedves Olvasó!
Az idei tanév utolsó hírlevelében a végleges OKTV-eredményekről tudósítunk, valamint
beszámolunk

a

Graphisoft

Parkban

tett

tanulmányi

kirándulásról

is.

Emellett

az

Alapítványban bekövetkezett személyi változásokról tájékoztatunk, és néhány mondatban
felhívjuk a figyelmet új, egyelőre még névtelen pályázati lehetőségünkre is.
OKTV 2013/2014. – Ismét remekeltek az apáczaisok
29 döntőbe jutott diák, két 1., egy 2. és
egy 3. hely, továbbá két díjazott tanár.
A

fenti

eredményeket

érték

el

az

apáczaisok az idei OKTV versenyfolyam
során, melynek ünnepélyes díjkiosztóját
május

30-án

Zsigmond

rendezték

a

Móricz

Gimnáziumban.

Az

ünnep-

ségen hagyományosan az első három
helyet

szerzett

diákokat

díjazza

a

versenyt szervező Oktatási Hivatal és a
Közoktatási Államtitkárság. A díjat négy diákunk vehette át: kémiából a 2. kategóriában
Borsik Gábor (12. A, a képen középen látható a Mengyelejev Olimpia ezüstérmeseként) az
1., Barnicskó Balázs (11. B) a 3. helyezésért, a földrajz OKTV-n elért 2. helyezésért Dürr
Miklós (12. A), míg a latin OKTV 1. helyezéséért Vágó Fruzsina (12. B) részesült
elismerésben. A díjátadón a fentieken túl további elismeréseket is átadtak a legeredményesebb felkészítő tanároknak. A tantárgyi versenybizottságok javaslatára két
kollégánk részesült Bonis Bona díjban: Sebő Péter és Jankovics László. Az eredmények
ismét tükrözik az Apáczai sokszínűségét: évről-évre bebizonyosodik, hogy iskolánk a tantárgyak széles körében készíti fel a diákokat kimagasló színvonalon. Az egész tanévben
tartó versenyen 14 tantárgyban jutottak el az apáczaisok a döntőig, amelyek közt szerepelt
a dráma és a mozgóképkultúra is. Ezzel ismét a legtöbb döntős versenyzőt indító iskolák
mezőnyébe tartozunk.
A Graphisoft Parkban jártunk – Tanulói beszámoló
Május 21-én ellátogattunk az óbudai Graphisoft Parkba, ahol Bojár Gáborral, a Graphisoft
alapítójával is találkoztunk. Első óra után
a

portán

indultunk

találkoztunk,
tovább

majd

Óbudára.

onnan

Megérke-

zésünk után rögtön az Aquincum Institute
of

Technologyba

(AIT)

kalauzoltak

el

minket, ahol személyesen iskolánk egykori tanulója, az 1967-ben érettségizett
Bojár

Gábor,

alapítója,

az

a
AIT

Graphisoft

egykori

megálmodója

és

létrehozója fogadott minket. Megtudtuk,
Bankszámlaszám: K&H Bank
10404089-49535554-54491018

Adószám:
18117730-1-41

Apáczai Gimnázium
Jubileumi Alapítvány

1053 Budapest,
Papnövelde utca 4–6.

hogy az általa alapított AIT olyan felsőoktatási intézmény, mely a legmagasabb szintű üzleti
és informatikai ismereteket adja át itt tanuló amerikai és magyar diákoknak. Bojár úr
mesélt az életéről is, hogy milyen indíttatásból lett inkább üzletember, mint tudós, és
hogyan hozta létre a Graphisoftot, a világ vezető háromdimenziós épülettervező szoftverét
gyártó céget. Emellett hasznos tanácsokkal is ellátott minket, hogy mikre ügyeljünk, ha
vezető pozícióban vagy vállalkozói karrierben gondolkodnánk. Előadása után az egyik
munkatársa körbevezetett minket a Graphisoft Parkban. Először az AIT egyik épületében
néztünk szét, ahol megtapasztalhattuk a világ meghatározó számítástechnikai cégeinek
irodáit körbelengő innovatív érzést, a tanulásra ösztönző, motiváló hely egyedülálló
hangulatát. Az AIT az egykori Óbudai Gázgyár gyönyörűen felújított épületeiben kapott
helyet, melyek érdekessége, hogy az Apáczait is jegyző építész, Reichl Kálmán tervei
szerint készültek (és részleteiben pontosan ugyanúgy is néz ki). A park lenyűgöző volt,
telis-tele nagy cégek irodáival egy parkosított, karbantartott területen, ahol tényleg öröm
lehet dolgozni. (Szöveg: Balázs Gergő, Fotó: Mészáros Gabriella)
Személyi változások a Kuratóriumban
Az elmúlt bő egy év egyre aktívabb alapítványi tevékenységének eredménye lett az is, hogy
bizonyos személyi változtatásokra volt szükség az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány
minél hatékonyabb működéséhez. Az első változás rögtön egy másodikat is generált: a
Kuratórium elnöke, dr. Pfeiffer Ádám, a gimnázium nyugalmazott igazgatója felmentését
kérte. Helyére a Felügyelő Bizottság elnökét, dr. Karkus Zsoltot kérte fel az alapító, aki el is
fogadta a megtisztelő címet. Így azonban űr maradt az ő helyén is, amelynek betöltésére
Antal Zoltánt, iskolánk matematika-fizika tanárát kérte fel Munkácsy igazgató úr. A
változások ezzel nem értek véget, hiszen az egyik kurátor, Bánki István az idei tanévet már
nem az Apáczaiban kezdte meg, és még csak nem is határainkon belül. Helyette érkezett a
tanév elején a Kuratóriumba Salga Imre, a magyar szakcsoport vezetője, a gimnázium volt
diákja, magyartanár.
Új alapítványi pályázat
Az Alapítvány május közepén új pályázatot hirdetett az apáczais közösség számára. A
pályázaton diák, illetve diákcsoport, valamint tanár pályázhat, és elsősorban az olyan
típusú versenyeket és egyéb tevékenységeket igyekszik támogatni, amely a hagyományos
belföldi versenyeken túlmutat, vagy külföldi verseny, vagy egyéb módon segíti a tanuló
személyiségfejlődését. Egy év során három alkalommal osztjuk ki a díjat, igazodva az
ésszerűen jelentkező igényekhez. A tavasz során írtuk ki először a pályázatot, ahol is a
meglévő keretösszegből több mint 500 ezer forintot ítélt meg támogatásként a Kuratórium
egyéni és csoportos pályázatokra is. A következő ciklust ősszel írjuk ki, amelyen a
felhasználható keretösszeg szintén 600 ezer forint lesz. A részletekről ITT tájékozódhat.
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében üdvözlettel,
Kriston Attila

Munkácsy László

A Kuratórium titkára

alapító
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