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Kedves Olvasó!
Az új tanév első hírlevelében örömmel számolunk be a nyár fontosabb eseményeiről,
diákjaink és tanáraink eredményeiről, kitüntetéseiről, valamint az iskola épületében
jelenleg is tartó, felújító munkálatokról. Kellemes olvasást kívánunk!
Felújítások iskolánkban
Még sokan emlékezhetnek az ezredforduló környékén
történt látványos felújításra, amelynek köszönhetően
az 1911-ben épült iskolaépület homlokzata megújult.
El kell ismernünk, a Papnövelde utca felől azóta az
iskola sokkal barátságosabb látványt nyújt. Az eltelt
másfél évtized során csak néhány belső terünk
megújítására
nagy

volt

jelentősége

lehetőségünk,
van

annak,

ezért

hogy

különösen

egyetemünk

anyagi és műszaki támogatásával a tanév elején
megújul az épület néhány pontja. A projekt részeként
várhatóan
újraburkolt,

október
világos

elejére

már

főlépcsőházban

a

kifestett,

juthatunk

el

egészen a negyedik emeletig, ahol utunkat a szintén
megújult Fizika II. elnevezésű előadóterem felé, vagy
akár a nemsokára megújuló hatalmas tetőterasz felé
is folytathatjuk. Emellett megújult a fiútornaterem
zuhanyzója is, amelyet már használatba is vettek a fiúk. A felújítás nem jöhetett volna létre
a Jubileumi Alapítvány által biztosított több mint 1,5 millió forintos támogatás nélkül, amely
összeget az elmúlt év során az alapítvány és a szülői munkaközösség által közösen
szervezett programok kapcsán sikerült összegyűjteni. Nagyon köszönjük az egyéni
támogatásokat is, amelyeknek köszönhetően nemsokára barátságosabb, világosabb belső
tér várja az Apáczaiba látogatókat.
Díjazott tanáraink
2104. szeptember 5-én, az ELTE tanévnyitó ünnepségén az egyetem érdekében
végzett kimagasló szakmai munkájukért
iskolánk

három

tanára

is

elismerést

vehetett át Mezey Barna rektor úrtól.
Kiemelkedően sikeres vezetőtanári munkásságáért

Laknerné

Kurucz

Zsuzsa

(fotónkon)

tanárnő,

német

szakos

vezetőtanár a Pro Universitate Emlékérem
ezüst fokozatát vette át, míg gimná-
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ziumunk egyik igazgató-helyettese, dr. Garam Ágnes ugyanezen díj bronz fokozatát kapta
meg. Iskolánk volt diákja, jelenlegi kollégánk Hubai Kata tanárnő pedig rektori dicséretben
részesült kiemelkedő pedagógiai telje-sítményéért. Gratulálunk az apáczais díjazottaknak,
és további szép sikereket kívánunk nekik!
Diákjaink kiváló versenyeredményei
A nyáron sem állt meg az élet, folytatódott

diákjaink

sikersorozata.

A

Vietnámban rendezett Kémiai Olimpia
magyar csapatának tagjaként a 12.A
osztályos Borsik Gábor (fotónkon bal
oldalon) ezüstérmet szerzett, és ezzel
az

eredménnyel,

csapat

pontszámával

legeredmé-nyesebb

bizonyult.

Ugyan-csak

a

tagjának

ezüstéremmel

tért haza a szintén 12.A osztályos Dürr
Miklós a Lengyelországban rendezett
Földrajz Olimpiáról. Emellett Kármán
Tódor Emlékdíjat kaptak iskolánk azon végzős diákjai, akik tanulmányaik során az OKTV 110. helyezéseinek valamelyikét érték el. A díjban részesült Erdős András Patrik (12.C),
Sárvári Péter (12.A), Vágó Fruzsina (12.B), Borsik Gábor (12.A) és Jakovác Kristóf (12.A).
Különösen örömteli tény, hogy a kilenc díjazott végzős diákból öten képviselték az Apáczait.
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Iskolánk idén második alkalommal nyerte el a kitüntető
Akkreditált

Kiváló

Tehetségpont

címet.

A

Magyar

Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége – az
első,

2011-ben

lezajlott

akkreditáció

után

–

ismét

kiválóra minősítette tevékenységünket. Az oklevelet az
októberben rendezendő díszünnepségen vehetjük majd
át. Az akkreditációval a MATEHETSZ nemcsak eredményeinket ismeri el, hanem azt a szisztematikus,
elkötelezett munkát, amellyel évről-évre törekszünk a
fiatal

tehetségek

megtalálására,

felkarolására,

segí-

tésére. Iskolánk tanárai közül sokan indultak sikerrel a
szövetség pályázatain – ez a tény szintén az Apáczai tehetségsegítő küldetését jelzi.
Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

A Kuratórium titkára

alapító
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