Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák, Kedves Támogatóink!
A Bródy Imre Gimnáziumban 1993-ban indítottuk az első speciális – művészeti/média - osztályt, melynek
egyik különlegessége az volt, hogy az Iparművészeti –, a Képzőművészeti –, a Színház és Filmművészeti
Egyetemen végzett művésztanárokkal olyan képzést ajánlottunk a diákoknak, mely szemléletében,
módszereiben és eszközhasználatában egyaránt korszerű volt.
Másik különlegességünk az volt, hogy a hozzánk jelentkező diákok szüleitől magától értetődően jelentős
erkölcsi támogatást is kaptunk.
Ösztönzésükre hoztuk létre – a ma is szakmai kuratóriummal rendelkező – M. S. Mester Alapítványt, mely
garantálja, hogy a szülők anyagi támogatását mindenkor a közös céloknak megfelelően használja fel.
Az M. S. Mester Alapítvány felvállalja, hogy a média- (mozgókép, videó, fotó), vizuális kultúra,
drámajáték, kommunikáció szaktanárok együttműködésével támogatja a diákok szakmai fejlődését, segíti a
különböző médiaeseményeken, pályázatokon való részvételt, alkotótábort, fesztivált szervez, ugyanakkor
hozzájárul a technikai háttér biztosításához is.
A diákjaink igénylik a színes, érdekes, gyakorlatorientált óráinkat, melyeket megújuló technikai hátterek
nélkül nehezen tudunk biztosítani. A felvételin soha nem jelentkezik hátrányként, ha valakinek nincs saját
eszközparkja, elsősorban a kreatív gondolkodás, a technikai médiumok iránti fogékonyság, nyitottság és
érdeklődés a mérvadó.
Az alapítványunk iskolánk pedagógiai hitvallásával megegyezően igyekszik az esélyegyenlőségben is
szerepet vállalni, a fejlesztendő képességterületek mindegyikében érintett.
Köszönjük a kollégáinknak és azoknak a szülőknek, akik a tavalyi évben az SZJA 1%-os felajánlásoknál az
M. S. Mester Alapítványt nevezték meg kedvezményezettnek, így az összegyűlt 135.000 Forint összegből
olyan eszközöket vásároltunk – 2015 októberében -, melyek nélkülözhetetlen elemei műhelyeinknek és
iskolánk minden médiás és drámás diákja használja is:
21 250 Ft- Mikrosat LH-85 kompakt fénycsöves lámpa
69 500 Ft – Mikrosat energiatakarékos lámpaszett
64 200 Ft – Canon HFR 606 kamera
Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatását, akik 5 vagy 10 ezer forinttal hozzájárultak, hogy az idei
tanévben lehetősége legyen gyermekeiknek a szakmai előre haladásra, sikerek elérésére. A 2015-16-os
tanévben a médiás diákok szülei 110.000 Forinttal, a drámások 10.000-rel támogatták gyermekeik művészeti
és médiás munkáját.
Sajnos a „szülői ház” alig egynegyede vállalta, hogy támogatja gyermeke alkotó munkáját, így a 2.
félévben csak az elektronikus formában beadható és a nevezési díj nélküli pályázatokat tudtuk támogatni.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy csakis közös összefogással folytatható a magas szakmai szintű munka,
kérjük támogassák gyermekeik speciális média/dráma művészeti képzését, járuljanak hozzá médiás
gyermekük esetén évente minimum 10 000, drámás gyermeknél minimum 6 000 Forinttal, vagy bármilyen
képzésünkben felhasználható tárgyi adománnyal!
Számlaszámunk: 10403181-31818511-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Rózsadombi fiókja).

Sikeres pályázataink, diákjaink eredményei
2015. szeptember 23. Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria „Fény és fényjelenségek” c.
országos fotópályázatának kiállításán szerepelt Lészkai Lili (12.m), Árnyak és csillogások kategóriában
II.díjat Horváth Bernadett (10.m), Városi fények kategóriában III. díjat Antal Leila (12.m) kapott.
2015. november 12. az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium „Természetképek”
képzőművészeti és fotóművészeti pályázatának kiállításán 11 diákunk munkáit láthattuk, hatan részesültek
elismerésben:
Képzőművészeti I. díj: Forgó Rebeka (12.média); III. díj: Kertész Vivien (12.m.);
Fotóművészeti: II.díj: Csepák Andrea (11.média); III. díj: Juhász Dorina (9.média); különdíjak: Gregor
Debóra (10.m.) és Piriczky Evelin (12.média). A díjazott alkotók mellett kiállításra beválasztották még
Antal Leila (12.m), Pintér Pálma (10.m), Földi Máté Manassé (11.b), Jánosházi Fanni (10.dráma) és Pataki
Henrietta (9. ifj) fényképeit.
2015. november 13. Az Újpesti Lázár Ervin Általános Iskola „Fény és árnyék” képzőművészeti és
fotóművészeti pályázatának kiállításán 15 médiás diákunk képviselte iskolánkat:
Képzőművészeti I. díj: Takách Fruzsina (11.média)
Fotóművészeti I. díj: Piriczky Evelin (12.média); II.díj: Helembai Tímea (11.média); III. díj: Gregor
Debóra (10.m.). A díjazott alkotók mellett kiállításra beválasztották még Mózes Emese, Harkabusz Fanni,
Kertész Vivien, Antal Leila, Lészkai Lili, Varga Karolina (12.m), Horváth Anna (11.m), Horváth Bernadett,
Naszvadi Bianka (10.m), Kormos Bence, Gál Laura (9.m) fotóit is.
(A két újpesti kiállításra nevezett fotók kiállítási kópiáinak nyomtatását, keretezését az M.S.Mester
Alapítványhoz érkezett szülői és 1%-os SZJA-s felajánlások tették lehetővé, összesen 68 db A/4 es képet
nyomtattunk, 22 illetve 14 diákunk kiválasztott munkájából kb 40.000 Ft értékben)
2016. február 03. Komplex Képzőművészeti verseny, kerületi III. díj: Deák Csenge (10.m)
2016. március 19. X. BIG Filmfesztivál, II. díj: Gulla Szilvia, (12.m); III. díj és közönségdíj: Szegedi
Áron és Mucsi Tamás (10.m)
Fotókiállítás eredményei: legtöbb szavazatot kapott kép: Gál Laura (9.m), legtöbb szavazatot kapott
alkotó: Antal Leila (12.m), szakmai díj: Mózes Emese (12.m)
2016. április: Országos Középiskolai Fotópályázat kiállításra beválogatott alkotó: Mózes Emese, 12.m
http://www.okfp.hu/kepek/2016/26
2016. április 11. Újpesti Diáknapok, Középiskolai Amatőr Színjátszó Találkozón a 10. drámások III. díjat
kaptak
2016. június 01.. 9. drámások vizsgaelőadása az Újpesti Polgár Centrumban
2016. június 02. 10. drámások vizsgaelőadása az Újpesti Polgár Centrumban
2016. június 06. Berda Színpad előadása az Újpesti Polgár Centrumban
https://www.facebook.com/MSMesterAlapitvany közösségi oldalon kísérhetik figyelemmel aktuális
eseményeinket, az ajánlott pályázatokat és a tematikus albumokban diákjaink műveit.
Köszönjük, hogy megtekintették beszámolónkat és tájékozódtak eredményeinkről!
Együttműködésüket megköszönve:
Trojkó Ildikó, média és művészeti munkaközösség vezetője, az M.S. Mester Alapítvány képviselője
Budapest, 2016. szeptember 08.

