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Kedves Olvasó!
A tanév utolsó előtti hírlevelében elsősorban sikereinkről számolunk be. Április közepén a
Richter oklevéllel ismerte el a gimnázium tehetséggondozó munkáját. Ezen munka talán
legfrissebb gyümölcse az aktív disputázás, amely szenvedélynek szintén áprilisban egy
apáczais szervezésű országos vitabajnokság során hódolhattak a tanulók. Emellett örömmel
számolhatunk be idén is több OKTV-döntős helyezésről.
Disputaverseny az Apáczaiban
Iskolánkban

immár

hagyományosan

közkedvelt tevékenység a disputázás. A
tavalyi debütálás után az idei Apáczai
Napok idején megrendeztük a második
apáczais

disputanapot,

amelyen

a

tanár-diák kommunikációról mondtak
véleményt a diákok. Alig telt el két hét,
és máris újra vitától volt hangos az
iskola: a disputakör vezetői, Minich
Eszter tanárnő és Tóth László tanár úr
irányításával,

a

két

éve

tartó

sikersorozaton felbátorodva arra vállalkoztak, hogy országos vitabajnokságnak adjon
otthont a gimnázium és a kollégium. A SzókraKész Országos Vitaversenyen nagy
örömünkre az ország egész területéről közel 30 csapat érkezett. Az április 18-19-ei
rendezvényről részletesebben ITT olvashatnak.
A Richter oklevéllel ismerte el iskolánk tehetséggondozó tevékenységét
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, április 16-án az Uránia Nemzeti
Filmszínházban tartott rendezvényen emlékeztek meg a világhírű gyógyszergyár, a Richter
alapítójáról. Az eseményen a cég vezérigazgatója, Bogsch Erik elismerésben részesítette
azokat az oktatási intézményeket, amelyek különösen sokat tesznek a természettudományi
oktatásért. Több egyetem és a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola mellett az ELTE
Apáczai Gyakorló Gimnázium és Kollégium is szerepelt az oklevéllel elismert intézmények
között. A Richter több mint két évtizede ösztöndíjjal is segíti a kémia tanulásában
legeredményesebb tanulóinkat, továbbá támogatja az olimpiai csapat felkészülését és
kiutazását is. Köszönjük az elismerést, és gratulálunk az apáczais diákoknak és tanároknak,
akik teljesítményükkel kivívták azt.
Művészeti és Sport Díj 2014/2015. - Díjazottak
Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány a ballagás során az idei tanévben is kiosztotta
a Művészeti és Sport Díjakat. Különböző művészeti kategóriákban ezúttal négy, míg sport
kategóriában egy diákot díjazott a kuratórium. A Sport Díjat Győrfi Ádám 12. D osztályos
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tanuló kapta, aki a labdarúgás, a futsal és az atlétika területén többszörösen bizonyította
rátermettségét. A Művészeti Díjat irodalom kategóriában Nagy Dorottyának ítélte a
kuratórium (12. D), aki kilencedikes korától a legaktívabb szavalója, szervezője volt az
iskolának. Zene kategóriában nem csak zenei, hanem irodalmi és nyelvészeti eredményei
okán is Takács Hajnalkát (12. B) díjazta a testület. A képzőművészet kategóriában pedig
Szabotin Míra (12. C) bizonyult a díjra érdemesnek, aki az idei tanévben kiváló fizikusok
portréival gazdagította a fizika előadót. Végül egyedi módon mozgókép-média kategóriában
is osztott díjat a kuratórium: Pálovics László 12. A osztályos tanuló kisfilmjeivel érdemelte
ki az elismerést. IDE kattintva megtekinthetik a tavalyi Apáczai Oscar elnevezésű
pályázatra készített kisfilmjét. Gratulálunk a díjazottaknak!
A 2014/2015-ös tanév OKTV-helyezettjei
Az idei tanévben az Apáczai Gimnázium tanulói közül összesen 27 tanuló ért el helyezést 12
tantárgyból az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Kémiából az első két
helyezett egyaránt a 11. A osztályból került ki: Pigniczki Marcell lett az első, akit PerezLopez Áron Ricardo követett a második helyen. A kémia I. kategóriában pedig Turi Soma a
10. C osztály tanulója végzett a 2. helyen. A másik sikertárgy idén a történelem volt, ahol
Hőnich Artúr (11. D) a második, míg Balázs Gergő (11. B) a harmadik helyezést szerezte
meg. A dobogóra került harmadik helyezettként filozófiából Varjú Dániel (11. B) is.
Gratulálunk diákjaink és felkészítő tanárjaik sikeréhez, és kívánunk hasonlóan eredményes
folytatást!

A Jubileumi Alapítvány kuratóriumának és az iskola vezetésének nevében üdvözlettel,

Kriston Attila

Munkácsy László

A Kuratórium titkára

alapító
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