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Kedves Olvasó!
2014. első hírlevelében büszkén számolunk be diákolimpikonjaink állami kitüntetéséről. E
mellett az Apáczai Gimnázium a hagyományok megtartása mellett olyan új módszerek
alkalmazását is integrálja az oktató-nevelő munkába, mint a disputa. Végül pedig sok
szeretettel ajánljuk figyelmükbe a második Apáczai Támogatói Bált.
Diákolimpikonjaink kitüntetése a Parlamentben
2014. január 27-én ünnepélyes keretek között
tüntették ki a 2013-as év során valamilyen
diákolimpián

helyezést

elért

tanulókat.

A

rendezvényen Orbán Viktor kormányfő és Balog
Zoltán miniszter köszöntötte a tehetségeket és
felkészítő tanáraikat. Büszkén számolhatunk be
arról, hogy a kitüntetett diákok közül kettén
még mindig az Apáczai Gimnázium tanulói,
ketten

pedig

tavaly

érettségiztek.

A

Nem-

zetközi Földrajzi Olimpia magyar csapatának
két apáczais tagja is volt 2013-ban: Dürr Miklós
a 12. A osztály tanulója ezüst éremmel és Kelemen Bendegúz tavalyi érettségizőnk
dicsérettel térhetett haza. Ványi András a 12. D osztályból a csillagászati olimpián szerzett
ezüstérmet, míg Sályi Gergő immár harmadik alkalommal hozott érmet a Kémia
Diákolimpiáról, ezúttal aranyat. Felkészítő tanáraik Villányi Attila és dr. Csiszár Gábor
voltak. Gratulálunk Nekik, és további sikeres munkát kívánunk! (Fotó: dr. Csiszár Gábor)
Vitától hangos iskolák – Disputa-képzés az Apáczaiban
2013

tavaszán

megnyerte

az

megvalósuló

iskolánk
Európai

Szóval?!

három

Unió

tanulója

támogatásával

elnevezésű

országos

vitaversenyt. A sikeren felbuzdulva a gimnáziumban vitaszakkör alakult, amelynek tagjai
hetente vitáznak a társadalmat érintő kérdésekről,

szem

előtt

tartva

a

demokratikus

elveket és az erőszakmentes kommunikációt. A
győzelem

folyományaként

iskolánk

sikerrel

pályázott a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
által meghirdetett Vitától hangos iskolák című program részvételi jogára. Ennek keretében
négy osztály, valamint a tantestület tagjai fejleszthették vitakultúrájukat. A vitanapok
januárban zajlottak, amelyeken a diákok a nap első felében a saját maguk által választott
témákból készültek, majd a kialakult véleményeket ütköztethették a nap második felében
érkező szakértőkkel. A program a második félévben is folytatódik. (Fotó: Tóth László)
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Apáczai Támogatói Bál – 2014. február 22.
Bizonyára sokan emlékeznek a tavaly első alkalommal megrendezett Apáczai Támogatói
Bálra. A remek hangulatú táncokra, a jókedvű beszélgetésekre és a finom ételekre. A
rendezvény sikere arra biztatta az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítványt és a Szülői
Munkaközösséget, hogy ismételten meghirdesse azt, melynek fővédnöke ezúttal dr. Pfeiffer
Ádám,

iskolánk

nyugalmazott

igazgatója,

a

Jubileumi

Alapítvány

kuratóriumának

tiszteletbeli elnöke lesz. Fő célunk továbbra is, hogy lehetőséget teremtsünk az Apáczai
Gimnáziumhoz

kötődő

szülők,

öregdiákok

és

tanárok

találkozására,

kapcsolatok,

ismeretségek kialakítására. Mindemellett szeretnénk, ha a részvétellel minél többen
támogatnák tehetséggondozási tevékenységünket. A jegy ára idén is 14.000 forint, és a
tavalyihoz hasonló módon idén is van mód támogatói jegy vásárlására, amelynek összege
5000 forint.
A bál időpontja: 2014. február 22. szombat, 19.00 óra.
A helyszín: Larus Étterem és Rendezvényközpont.
További tudnivalókat találnak a bál Facebook-oldalán IDE kattintva. A részvétel továbbra is
regisztrációhoz
biztosítunk.

A

kötött,
bálra

amelyért

2014.

cserébe

február

10-ig

természetesen

folyamatos

regisztrálhatnak

a

tájékoztatást

gimnázium

honlapján

(http://balreg.apaczai.elte.hu) vagy IDE kattintva. A regisztráció után kérjük, hogy a
Jubileumi Alapítvány számlájára - 10404089-49535554-54491018 - utalják a támogatói
összeget!

Végül szeretnénk sok szeretettel meghívni Önt is az idei tanév szalagavatójára, amelyet
2014. február 8-án szombaton tartunk. A helyszín az elmúlt évek jó tapasztalatai miatt újra
a Pestszentimrei Sportkastély lesz. Belépőket az iskolában vásárolhatnak. A szalagavató
részletes programját ITT találja.

Tisztelettel,
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében
Kriston Attila

Munkácsy László

a Kuratórium titkára

alapító
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