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Kedves Olvasó!
Februári hírlevelünkben már hírt adtunk a második Apáczai Támogatói Bál-ról, ezúttal a
sikeres rendezvény mérlegéről tájékoztatunk. Az összegyűlt támogatásokból létrehozott
felújítási alapból a nyár során tervezzük teljesen rendbehozni igen lehangolt főbejárati
lépcsőházunkat.

Emellett

a

teljesség

igénye

nélkül

számolunk

be

büszkén

versenyeredményeinkről, a nyári táborunk fejlesztését célzó projektről, valamint az Apáczai
Emlékérem idei díjazottairól is.
Az Apáczai Támogatói Bál-on túl - Eredmények
Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány
és a szülői munkaközösség 2014. február
22-én rendezte meg újra a Támogatói Bált.
Habár a tavalyihoz képest megduplázódott a
regisztrált

vendégek

száma,

a

tervezett

egymilliós álomhatárt végül nem sikerült
átlépni!

A

Larus

mintegy

140

Rendezvényközpontban

szülő,

öregdiák,

tanár

és

mostani tanuló érezte jól magát együtt,
akiknek támogatása által mindösszesen 930
ezer

forint

gyűlt

össze.

A

Karácsonyi

Koncert és Vásár-ral együtt, amely idén 735 ezer forint bevételt hozott, így az SZMK és az
Alapítvány által rendezett téli rendezvények teljes bevétele végül meghaladta az 1,5 millió
forintot. A végösszeg 1,66 millió forint lett, amely lényegében teljes egészében a felújítási
alapba került.
Megújul az Apáczai lépcsőháza!
Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány
és

a

Szülői

Munkaközösség

elmúlt

két

tanévben folytatott támogatói aktivitásának
köszönhetően jelentős mértékben nőtt az
alapítvány vagyona. A befolyó pénzek egy
részéből az iskola diákságát és tanárainkat
tudtuk támogatni eszközök vásárlásával, a
versenyeztetés támogatásával, szertáraink
fejlesztésével.

Régóta

jelent

azonban

komoly problémát az iskola belső tereinek
korszerűtlen állapota, amelyre forráshiány
miatt eddig csak ideiglenes megoldások születtek. Mostanáig.
A tavalyi tanévben ugyanis a két szervezet közös rendezvényeiből befolyt bevételek egy
részéből a Kuratórium létrehozott egy felújítási alapot a főbejárati lépcsőház számára. Az
idei tanév támogatásaival együtt a tavasz folyamán úgy döntött a Kuratórium, hogy
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belevág a felújításba: 3 millió forintos keretösszeget biztosít a munkálatokhoz, amelyet az
ELTE is kiegészít. A projekt keretében a nyár folyamán a teljes lépcsőház megújul.
Tavaszi versenyeredmények
Habár az összes fontos országos tanulmányi verseny eredménye még nem tudott, ízelítőül
összeszedtünk egy kis csokrot. Kezdjük a hagyományos sikerterületünknek számító
kémiával, ahol az OKTV legjobb 10 versenyzője közé 3 apáczais diák is bekerült: Borsik
Gábor (1. helyezett), Barnicskó Balázs (3. helyezett) és Sárvári Péter (7. helyezett).
Emellett Perez-Lopez Áron Ricardo ezüstérmet szerzett a viszonylag fiatal rendezvénynek
számító

Európai

Unió

Természettudományos

Diákolimpián,

amely

a

nagy

olimpia

előszobájának is tekinthető. A tavalyi 3. helyezés után Vágó Fruzsina idén megnyerte a
latin OKTV-t, Dürr Miklós pedig második lett a földrajz OKTV-n. Tanulóink szinten minden
tantárgyban megtalálhatóak a legjobb 10 helyezett között, az idei tanévben először a
dráma és a média kategóriában is. Az országos versenyek érmes helyezései teszik lehetővé
diákjaink szereplését a diákolimpiákon, amelyek országunk hírnevét is öregbítik.
Mindannyian együtt Inokáért 2014
Töretlenül

halad

előre

a

gimnázium

nyári

táborának felújításáért felelős program. Az
iskolai alapítványok, a tulajdonos Alapítvány az
Apáczai

Gimnáziumért

Alapítvány,

valamint

és

a

Jubileumi

szülők

és

öregdiákok

támogatásai nyomán egy kisebb összeg is
rendelkezésre

áll,

amelyet

a

fejlesztésre

költhet a felújító csapat. Az anyagi, tárgyi és
munkaerő felajánlások mellett két pályázatot is
beadtunk a felújításra: egy minisztériumi és
egy önkormányzati pályázatot, ahol összesen
közel 700 ezer forintot hozhatunk el. A következő lépés a konkrét kivitelezés lesz,
méghozzá 2014. június 7-8-án, a pünkösdi hosszúhétvégén, amikoris sor kerül a
rönkbútorzat cseréjére és kezelésére, teljes külső meszelésre, valamint egyéb villany- és
vízvezetékszerelői tevékenységekre is. Támogatásait továbbra is fogadjuk, a részletekről az
alapitvany@apaczai.elte.hu címen érdeklődhetnek!
Végezetül örömmel számolunk be az Apáczai Emlékérem idei díjazottairól. Az elismerést
Apáczai Csere János születésének 350. évfordulójára hozták létre közel 40 évvel ezelőtt, és
a gimnázium tanárai és diákjai kapják. Az idei tanévben a diákok közül Vágó Fruzsina kapta
az elismerést, aki már felvételt is nyert Oxfordba. A tanárok közül pedig szinte egyhangúan
Munkácsy László igazgató urat találták a díjra érdemesnek a kollégák, méltán elismerve
most már több mint egy évtizedes vezetői munkáját.
A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében üdvözlettel,
Kriston Attila
A Kuratórium titkára
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