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Készítették:
a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
pedagógusai és diákjai
Szerkesztő:
Szilvásiné Turzó Ágnes vezető tanító
Szerkesztő és lektor:
Petz György tanár
Kép- és tördelőszerkesztő:
Garamvölgyi Béla vezetőtanár
Zele János vezetőtanár
Felelős kiadó:
Hámori Veronika igazgató
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A 100. év könyve
Tisztelt és Kedves Olvasó!
Büszkén, örömmel és nagy szeretettel ajánlom a 2011–2012-es
tanév képes krónikáját mindenki figyelmébe, akiben a Fazekas
nevével kellemes, szép emlékek, élmények fonódnak össze.
Ez a tanév, csak egy volt a százból. Nem különbözött a többitől
jobban, mint bármely év az őt megelőzőktől. Az iskola, ha pedagógusai és diákjai tudatosan törekednek a hagyományok ápolására,
évszázadon át is meg tudja őrizni értékeit, szellemiségét.
Ugyanakkor a történelem, a társadalom változásai nyomán, a feltételek, a külvilág elvárásai követelik, az újonnan belépők pedig biztosítják, hogy évről-évre gazdagodjon is. Remélem, hogy ez a
Fazekasra is igaz.
A 2011–2012-es tanév emlékezetes mindannyiunk számára.
Megünnepeltük centenáriumunkat, és a speciális matematika
tagozat indulásának 50. évfordulóját. Sokan, nagyon sokan osztoztak örömünkben. Velünk ünnepelt a nagy „Fazekas család”, amelynek tagjai ma már a világ számos országában dicsőséget szereztek
az alma maternek. A most itt tanuló diákok nemcsak eredményeikkel bizonyították, hogy méltó tagjai e soktízezres közösségnek.
Kreativitásuk, alkotókedvük és tehetségük nyomán soha nem látott mennyiségű és minőségű program tette feledhetetlenné az
évet.
Évkönyvünk hiteles krónikája tanulmányi sikereinknek, az iskola falain belül és kívül szerzett közös élményeinknek, a centenáriumi eseményeknek, és mindannak, amitől a Fazekasra büszkék lehetünk.
Fogadják és olvassák szeretettel.
Köszönet minden kollégának és diáknak aki munkájával hozzájárult a sikerekhez. Köszönet minden kollégának, „öreg-és fiatal”
diáknak, szülőnek aki segített feledhetetlenné tenni ezt az évet.
Köszönet az évkönyv szerkesztőinek, és mindazoknak, akik írásművel vagy képekkel segítettek létrehozni az év maradandó dokumentumát.
Kívánom mindenkinek, hogy a 101. év végén is elmondhassuk:
eredményeinket, értékeinket megőriztük, iskolánk még színesebb
és gazdagabb lett.
Hámori Veronika
Fazekas-évkönyv

3

2012_evkonyv:Layout 1

2012.06.05.

12:56

Oldal 4

100
éves a Fazekas
Iskolánk történetének főbb állomásai, a tehetséggondozás
kialakulásának története

1906: Bárczy István Budapest főpolgármestere oktatási reformot hirdet; jól felszerelt iskolákra és tartalmi megújulásra van szükség
1911: A mai Horváth Mihály téren épített intézményben megnyílik két általános iskola
(külön fiú és külön lány) és ugyanabban az épületben a Pedagógiai Szeminárium (a későbbi
Fővárosi Pedagógiai Intézet, a mai Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó
Intézet elődje) és egy óvoda. A tanító és óvónő jelöltek számára kötelező a Mária Terézia téri
gyakorlóóvodában és iskolában, a Pedagógiai Szeminárium által szervezett módszertani
bemutató órákon és előadásokon való részvétel. Kiváló pedagógusok dolgoznak az intézményben, és ez vonzza a tanulni vágyó, tehetséges gyerekeket. A bemutató órák és előadások rendkívül népszerűek; aki be akar jutni, annak előzetesen be kell jelentkezni, hogy helyet
kapjon.
1926: Egyesítik és bővítik a fiú és leányiskolát.
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T a n á r o k é s t a n ít ók
az elmúlt 100 évben
Ada- Winter Péter
informatika
Ádámné Laczkó Melinda
történelem
Albert Attila
biológia, kémia
Andó Józsefné dr.
biológia
Andréka Ferenc
biológia
Antalné Popp Krisztina
testnevelés
Aodrjáni Tiborné
tanító
Aradi Istvánné
testnevelés
Árva Gabriella
rajz
Árvai Gézáné
napközi
Babits Éva
magyar
B. Szabó András
testnevelés
Bajai Zsuzsanna
orosz
Bakos Józsefné
napközi
Bakuczné Szabó Gabriella
német nyelv
Baráné Szeles Mária
olasz nyelv
Baranya Istvánné
napközi
Baranyai Tiborné
magyar
Barlai Gáborné
német nyelv
Bécsi Lászlóné
földrajz
Beleznay Ferenc
matematika
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Bendi Pálné dr.
földrajz
Besenyő Mikós dr.
történelem
Bihari Péter
történelem
Bíró Józsefné
tanító
Bíró Zsuzsanna
tanító
Blénessy Gabriella
informatika
Bocsák Istvánné
tanító
Bocskay Imre
technika, igazgatóhelyettes
Bolesza-Váradi Andrea
ének-zene, angol nyelv
Bolyó László
földrajz
Breinich Miklósné
Horváth Andrea
ének-zene
Bujk Ildikó
német nyelv
Czene Zsuzsanna
angol nyelv
Csájiné Knézics Anikó
tanító
Csath Judit
angol nyelv
Cseh Ferenc
igazgatóhelyettes, földrajz
Cseke Andrea
tanító
Cserepkei Ferenc
matematika
Cserepkei Ferencné
tanító
Csíkné Karsai Zsuzsanna
technika, informatika
Damakné Kertész Nóra
tanító
Dankú Andrásné
tanító
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1926: A Szent Benedek-rend a Baross utca és Rigó utca sarkán létrehoz egy gimnáziumot,
amely kiváló tanárainak köszönhetően az ország egyik legjobb gimnáziumaként vonul be a
köztudatba.

A pécsi Zsolnay gyár tervei iskolánk díszítéséhez
.

1949: Az iskola neve: Horváth Mihály Téri Gyakorló Általános Iskola
1948/49: A Baross utcai gimnázium állami iskola lesz, és a főváros irányítása alá kerül.
1961/62: A gimnázium a Horváth Mihály téri épületbe költözik. Létrejön a 12 évfolyamos
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amely az óvodával és a
Pedagógiai Intézettel (melynek neve és feladatköre folytonosan változott, egészen a mai
napig) együtt ellátja a fővárosi pedagógusok szakmai –módszertani továbbképzését, megvalósítva ezzel egy Európában egyedülálló módszertani műhelyt. A kiválóan képzett, kiemelkedő módszertani kultúrával rendelkező pedagógusok és a tudásra nyitott fiatalok közös munkájának eredményeképpen az intézmény az iskolák rangsorának élére kerül, és ezt a pozícióját mind a mai napig tartja, emellett – továbbképző, módszertani kultúrát gazdagító tevékenysége következtében – mind a fővárosban, mind az országban és egyre inkább az országhatárokon kívül is tekintélyt szerez.
1962: Indul az első speciális matematika tagozatos gimnáziumi osztály. Ez a tagozat azóta
is töretlenül neveli nagy számban a jövő nagynevű, nemzetközileg ismert és elismert tudósait, kutatóit, napjaink nemzetközi versenyeinek és diákolimpiáinak dobogós helyezettjeit
matematikából, a természettudományi tárgyak mindegyikéből, és – az utóbbi évtizedekben
már – a társadalomtudományok és a művészetek területéről is.
1995/99: Az óvoda és a Pedagógiai Intézet más elköltözik, az iskolát felújítják, bővítik.
2008/2009: A Fazekas Gimnázium, sikeres pályázat eredményeként elnyeri a
Tehetséggondozó középiskola címet.

Fazekas-évkönyv
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Iskola a Horváth Mihály téren
A kiegyezés utáni robbanásszerű fejlődés következtében a XIX. század végére Budapest
nemcsak az ország ipari centrumává, hanem európai világvárossá is növekedett. Lakosainak
száma megközelítette a 900.000-et. Polgárai egyre növekvő igényeket támasztottak a székesfőváros tanácsával szemben minden területen, így a közművelődés és a közoktatás tekintetében is.
A polgárosodás folyamatában bekövetkezett változásokat Bárczy István a századfordulón
felismerte, és ennek a Közoktatási Ügyosztály vezetőjeként hangot is adott. Az 1901. július 24én elhangzott beszédében a fővárosi oktatásügy megreformálásának rendkívüli szükségességét hangoztatta. Jól megépített és felszerelt iskolákra van szükség - mondotta -, de a tartalmi
munkában is meg kell újulnia a közoktatásnak.
Bárczyt 1906-ban Budapest polgármesterévé választotta a Közgyűlés. Korábbi oktatáspolitikai elképzeléseit olyan iskolaépítési
akcióval valósította meg,
amelynek máig kiható következményeit tapasztalhatjuk
Budapesten. 1909 őszén kezdődtek a munkálatok. Három év alatt harminchat teljesen új iskolát építettek,
közel ezer osztályteremmel.
Bárczy és munkatársai
a Mária Terézia teret szemelték ki az egyik új, modern
iskola színhelyéül.
A területen a Watzula-féle vendéglő állt, amelynek állapota egyre kevésbé volt elfogadható a rohamosan kiépülő Baross utca elegáns házaihoz viszonyítva. A vendéglőt abban az
időben építették, amikor még tó volt a mai tér helyén. A kifelé terjeszkedő Pest házainak építése során a tavat fokozatosan feltöltötték.
A hagyomány szerint a vendéglő tulajdonosa az épület tervezőjétől, Balogh Lóránd építésztől azt kérte, hogy az afféle családi ereklyének számító japánakác (wisteria chinensis),
amely már akkor is több, mint száz éves volt, maradjon meg épségben. Az építész a kérést teljesítette. A fa ma már közel húsz méter magas, az Iskola épületét is túlnőtte.
1909-ben kezdődtek meg az építkezés előmunkálatai a Mária Terézia téren. Az "iskolapalota" tervei a korabeli építészet és belső építészet igazi remekművének születését sejtették.
Példaképpen a Zsolnay-gyárban megrendelt falikutat említhetjük, amely ma is látható az
épület földszintjén. Az építkezés 1911 nyarán befejeződött, szeptemberben 6-6 osztály indításával megkezdte működését a fiú- és a leányiskola. Az épületben kapott "ideiglenesen"
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Debreczeni László
világnézet
Deutsch Sándorné dr.
matematika, igh.
Devecseri Lászlóné
történelem
Dialloné Runda Margit
történelem
Dobos Sándor
matematika
Dóczy Katalin
német nyelv
Dömök Jenő
technika
Ducsai Barnabás
tanulószoba
Dvorák Cecília
fizika
Egedy Mária
magyar
Eperjesi Ágnes
technika
Erdősiné Gondos Judit
tanító
Erős-Honti Julianna
biológia
F. Tóth Zoltán
történelem
Fabók Ágnes
angol nyelv
Farkas Andrea
testnevelés
Fazakas Tünde
matematika
Fazekas Attiláné
földrajz
Fehérvári Zoltánné
Sövegházi Márta
tanító
Fényi András dr.
magyar
Filó Katalin
magyar
Fodor Viktória
tanító
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Foki Tamás
történelem, igh.
Fráter János
napközi
Fuchs Edit
angol-orosz-francia
Fügedi Péter
földrajz
Füzér Károlyné
rajz
Füzesséry Zoltánné
német nyelv
Gaál Endréné dr.
magyar
Gál Mihály
matematika, igh.
Galata Hajnal
tanító
Gálné Domoszlai Erika
természetismeret, biológia
Garamvölgyi Béla
rajz és vizuális kultúra
Genzwein Ferenc
matematika, igazgató
Gondos Lászlóné
tanító
Goreczky Zsuzsa
angol
Gömöri Adrás
biológia
Gyapai Gábor dr.
történelem
Gyenes Zoltán
matematika
Gyurkó Lászlóné
magyar-francia
Haász István
rajz
Halász Erzsébet
testnevelés
Halmy János
testnevelés
Hámori Veronika
matematika, igazgató
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A pécsi Zsolnay gyár tervei iskolánk díszítéséhez
helyet a Pedagógiai Szeminárium, amelyet 1912. február elsején ünnepélyes keretek között
avatott fel Bárczy István polgármester. A Szeminárium indulása a létrehozás lendületét tükrözte: 1912-ben 1089 beiratkozott hallgatót tartottak nyilván. Óvoda is indult az épületben,
amely pár év múlva, 1919-ben az elemi iskolához hasonlóan gyakorló óvodai szintre emelkedett.
Fotó a Sarodi család archivumából

Az első világháború okozta visszaesést követően újabb fellendülés következett. 1926-ban
egyesítették a két iskolát, az osztályok számát húszra emelték. A gyakorló tanítások, bemutaFazekas-évkönyv
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tó órák mellett a tudományos előadások száma is növekedett, a kor legnevesebb kutatói,
tudósai rendszeresen szerepeltek az intézményben. A Nagyteremben tartott bemutató tanításokra előre fel kellett iratkozni. A terem minden alkalommal zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Móricz Zsigmond többször volt bemutató tanításon, a Nyugatban elismeréssel írt a látottakról.
Fotó a Sarodi család archivumából

A háború nehéz éveiben az Iskola elnéptelenedett, 1944 őszén már nem nyitotta ki kapuit. A légitámadások során az épületet több bombatalálat is érte. A végső statisztika: 7 bomba,
36 tüzérségi lövedék és számtalan akna. A harcok 1945. január 13-án értek az Iskolához. Két
nap utcai harc során számtalan tüzérségi lövedék és akna rongálta az épületet, amely a Baross
utcai oldalon a pincéig leomlott. A Mária Terézia téri fronton bombasérülés érte a házat.
Az udvari szárnynak csak az I. emeletig lerombolt csonkja maradt meg.
A harcok megszűntével a romok eltakarítását a testület tagjai és az iskola alkalmazottai
kezdték meg. A fel nem robbant lövedékeket, bombákat saját készítésű szánkón vontatták le
a Duna partjára. Az épületből 400 köbméter törmeléket hordtak ki az udvarra. Munkájuk
eredményeként két földszinti teremben 1945. február 8-án megkezdődött az alsósok és az
óvodások foglalkoztatása. A főváros még ebben az évben a termek nagy részét helyreállította. 1946 telén azonban a vízvezeték szétfagyott, így az épület rendeltetésszerű használata
csak a következő tanévben indulhatott meg. 1948 nyarán sikerült a háború valamennyi nyomát eltávolítani.
Az iskola tanulóinak száma jelentősen megnövekedett az 1948/49-es tanévre. Az iskola
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Hanga Mária dr.
magyar
Harmath Józsefné
testnevlés
Hartai Sándor
technika
Hasmann Károlyné
tanító
Hegedűs Pál
matematika
Herceg Ferencné
orosz
Hints Tivadar
kémia
Hittig László
logopédus
Horváth Antal dr.
angol
Horváth Gábor
fizika
Horváth Gabriella
tanító
Horváth Ida
magyar
Hosszú Gyula
történelem
Hraskó András dr.
matematika
Hu Shenshen
angol nyelv
Hutai Ferenc
matematika-fizika, igh.
Illés Éva
angol
Imrecze Zoltánné
matematika
Ivanácz Dezsőné
technika
Jakucs Erika
matematika
Jánossy Lászlóné
technika
Jávor Ottó
magyar
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Jencsikné Végh Adrienn
tanító
Jilly Viktor
angol nyelv
Jóvér Béláná dr.
történelem
Kádárné Szalay Eszter
földrajz, biológia
Kaján László
igazgató
Kamocsay Dezsőné dr.
magyar
Kanász László
informatika
Kántorné Ágh Edit
tanító
Kaposi Kunszt Gyula
testnevelés
Kapros Béláné
napközi
Kardos Gézáné
magyar-francia
Kardos Gyula
matematika
Károlyi Ferencné
napközi
Karsai Zsuzsanna
technika, informatika
Kaszab Andorné
történelem
Kasznár Józsefné
ének
Katona Katalin
rajz és vizuális kultúra
Keglevich Kristóf dr.
történelem, kémia
Kelecsényi László dr.
magyar
Kelecsényiné Molnár
Katalin
francia nyelv, magyar nyelv
és irodalom
Kende György
testnevelés
Király Zsolt
angol

12:57

Oldal 9

pedagógusait az igazolóbizottság kivétel nélkül alkalmasnak találta a gyakorlóiskolai munkára. Így a személyi feltételek biztosítottak voltak. Ennek eredményeként a továbbképzés is
hamarosan megkezdődhetett. 1949-ben a Mária Terézia tér új nevet kapott, ettől kezdve az
Iskola neve is megváltozott. Az új név: Horváth Mihály téri Gyakorló Általános Iskola.
Az 1956-os események jelentős
szerepet játszottak az Iskola életében. Az épületet szovjet tüzérségi
akna becsapódása miatt komoly
pusztítás érte a harcok során. Csak
négy osztály maradt teljes épségben, de azok sem voltak megközelíthetőek a lépcső leszakadása miatt. A Horváth Mihály téri épületrész két és fél terem hosszúságban
a IV. emelettől a földszintig leomlott. A harcok befejeződése után
Cseh Ferenc igazgatóhelyettes irányításával megkezdték a helyreállítást. A tanítás csak 1957. január 7Fotó a Sarodi család archivumából
én kezdődhetett meg.
1957 szeptemberétől a Szeminárium történetének második legsikeresebb, legtöbb eredményt felmutató korszaka kezdődött. A forradalom szétzilálta az 50-es évek központilag előírt továbbképzési rendjét, így ismét a fővárosi sajátosságok juthattak érvényre. Újraindították
a kezdő nevelők tanfolyamát, az Apáczai Csere János Szabadegyetem tudományos előadásaival a harmincas évek sikeres sorozataihoz hasonló előadások tértek vissza. A felsőoktatási jelleg tovább erősödött, külön engedéllyel szaktanárképző tanfolyamok is indultak.
Ennek a lendületes, eredményekben gazdag időszaknak vetett véget az a kormányrendelet, amely az 1961/62-es tanév végén, fennállásának 50. esztendejében az Intézetet feloszlatta. A rendelet kimondta, hogy felsőoktatási intézményt csak országos főhatóságok tarthatnak
fenn. Mivel az Intézet fővárosi fenntartású intézmény volt, ezért a helyiségeit a felsőoktatásnak, közelebbről az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek kellett átadnia. Az átadást a
Fővárosi Tanács úgy oldotta meg, hogy a Horváth Mihály téri intézeti helyiségek helyett átadta a Fazekas Mihály Gimnázium Baross utcai épületét, és a gimnáziumot költöztette a megszűnt intézet helyére.
***
A történetben külön fejezetet érdemel a névadó gimnázium története. Elődjét, a magyarországi Szent Benedek-rend alapítójáról és a nyugati szerzetesek pátriárkájáról elnevezett
gimnáziumot 1923 szeptemberében nyitották meg, 56 tanulóval. Az 1924-25. tanévben az
1924. évi XI. tc. értelmében az intézet átalakult reálgimnáziummá.
Az első otthon a Mária Terézia tér 8. sz. alatt lévő Pedagógiai Szeminárium volt, mivel a
Székesfővárostól átengedett VIII., Baross utca 62. sz. alatt lévő megszűnt elemi iskolában még
menekültek laktak. Ebbe az épületbe az 1925-26. iskolai év elején költözött a gimnázium.
1931. nov. hó 18-án a szomszédos dohányraktár (VIII., Baross u. 58-60. sz.) és a Rigó u. 3.
Fazekas-évkönyv
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sz. alatti épület is a Szent Benedek-rend birtokába ment át. A nagy Baross utcai telken sportpályákat, teniszpályákat hoztak létre. A Rigó u. 3. sz. alatt működött a Rendház, valamint egy
középiskolai és egy főiskolai félinternátus. Az elképzelések szerint a Baross utcai telken épült
volna fel egy modern intézet, amelyben középiskolai és főiskolai internátus is működött
volna. A szükséges pénzt csak 1939-re sikerült összegyűjteni. A háborús események miatt az
építkezéshez nem láttak hozzá.
A gimnáziumban magas színvonalú, sokrétű munka folyt, amelyet a tanulók eredményei
is bizonyítottak. A tanárok a Szent Benedek-rend neves személyiségei voltak. Néhány tantárgyat világi tanárok tanítottak. Az énekkart Forrai Miklós vezette. Járai Mihály fúvószenekart
irányított, emellett kamarazenekar is működött.
A szentbenedekrendi kat. Szent Benedek Gimnázium fenntartását az 1948: XXXIII. törvénycikk rendelkezése folytán az 1947/48. iskolai év befejezése után az állam vette át. Az intézet az 1948/49. iskolai év elejétől kezdve budapesti VIII. ker. állami Fazekas Mihály Gimnázium
elnevezéssel állami gimnáziumként folytatja működését. Az állami gimnázium vezetésével és
a teljesen átalakított, 23 tagú tantestület irányításával Kovács Dénest bízták meg.
Az ötvenes években a Fazekas Mihály Gimnázium folyamatos, állandó átszervezéseket élt át.
Először koedukált osztályokat hoztak létre, majd azokat visszabontották fiú és leányosztályokra. Ez történt például az 1953-ban induló egyik osztállyal is, amelyet a második évben a
tanév folyamán (!) bontottak szét. Egy ideig fiúkat nem iskoláztak be a Fazekas Gimnáziumba,
az leánygimnáziummá alakult. A tantestület nagyobb része tanárnő volt. Az iskolát 1950-től
1953-ig Horváth Gyula igazgatta, az 1953/54. tanévben dr. Szentirmay János lett az igazgató.
1954-től 1960-ig újra Kovács Dénes kapott megbízást az iskola vezetésére. 1958-tól kezdve
újraindultak fiúosztályok. 1960-tól 1962-ig Radó János volt az igazgató. A Baross u. 58–60.
szám alatti sportudvart elvették a Fazekastól, oda lakóházat építettek. Ez a Fazekas Mihály
Gimnázium sportéletét jelentős mértékben visszafejlesztette.
A Horváth Mihály téren működő Intézettel és az Iskolával egyre szorosabb kapcsolat alakult ki. A pedagógusok kölcsönösen látogatták a másik intézmény értekezleteit, az új oktatási elképzelésekkel kapcsolatosan információkat cseréltek. Így lett a Fazekas Mihály
Gimnázium 1960-ban gyakorló gimnázium, majd az összeköltözés után létrejött a 12 évfolyamos közös igazgatású Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.
Radó Jánost 1963-ban Mezei Gyula váltotta fel. A működtetésre olyan megoldást vezetett
be, amely a megszűnt intézet feladatait is el tudta látni. Néhány megmaradó területet az iskola látott el, az intézeti feladatok jelentős része azonban decentralizálódott. A kerületek hatáskörébe került a szakfelügyelet és a továbbképzés egy része is. Az iskola gimnáziumi tagozatát
Genzwein Ferenc, az általános is iskolát Cseh Ferenc, az esti és levelező tagozatot Kovács
Géza, a napközit Gál Mihály az óvodát Lázi Imréné igazgatta tagozatvezetőként, de lényegében vezetői hatáskörrel.
Az iskola hírnevét az 1962-ben induló matematika tagozat alapozta meg. Rábai Imre
gyűjtötte össze azokat a tehetséges diákokat, akik gimnáziumi tanulmányaik során világhírnevet szereztek az iskolának. 1966-ban a nyolctagú magyar diákolimpiai csapat a Fazekas
matematika tagozatú osztályából került ki. Öten kaptak aranyérmet: Lovász László, Pósa
Lajos, Berkes István, Laczkovich Miklós és Pelikán József. Lovász László már egyetemista korában kandidátus lett. A Yale Egyetem matematika professzoraként 1999-ben Wolf-díjat (a
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matematika Nobel-díjának tekintik) kapott, 2001-ben itthon a Corvin-láncot vehette át.
A matematika mellett a hetvenes évek elejére történelemből, biológiából, idegen nyelvekből is egyre szaporodtak a kimagasló eredmények. A fizika is a "sikertantárgyak" közé
került. Megszoktuk mind a mai napig, hogy nincs sem matematika, sem fizika diákolimpia
Fazekas diák nélkül. (A 80-as évektől kezdve valamennyi tantárgy, közöttük a magyar nyelv és
irodalom is egyre több eredményt könyvelhetett el.)
A versenyeredmények alapján a Fazekast az ország első iskolájának tartották. Ezt a helyét
a később előtérbe került más szempontok (a felsőoktatásba felvettek részaránya, nemzetközi
és hazai teljesítmények pontrendszerei) alapján is megtartotta. A Fazekas tanárai kimagasló
felkészültségű, nagyszerű emberek voltak, akik a tehetséges gyerekeket a nekik való színvonalon tanították. Többségük közvetlensége, gyermekszeretete és elhivatottsága volt az eredményesség egy fontosabb mozzanata.
A Ház, ahogyan az Iskola és az Intézet együttesét neveztük, 1972-ben nyerte el végleges
működési struktúráját, és kialakult a vezetés rendszere is. Kaján László 1966-ban lett Mezei
Gyula után igazgató. Tevékenysége nem az iskolai, hanem az intézeti munka újjászervezésére irányult. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a főváros nem maradhat közoktatás-irányítás
nélkül. 1972-ben a Fővárosi Pedagógiai Intézet Kaján László vezetésével kezdte meg újra teljes körű működését.
Genzwein Ferencet 1964-ben Mezei Gyula hívta meg gimnáziumi tagozatvezető igazgatóhelyettesnek, 1968-ban lett a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium igazgatója.
Székely Róbertné 1965-ben került a Fazekasba biológia vezetőtanárként. 1971-ben igazgatóhelyettes lett. 1974-ben, Genzwein Ferenc távozása után csaknem egy évig az Iskola
megbízott igazgatója volt.
1975-től 1995-ig dr. Tóth Jánosné vezette a Fazekast. Igazgatói tevékenységére a 2004ben készült filmfelvételen így emlékezik vissza: "Amikor ide jöttem 1975-ben, már az első
helyen volt a Fazekas. Az én szerepem az volt, hogy ezt az első helyet megtartsam. Tehát nem
az első helyre kellett törekedni, mert az Iskola már az első helyen volt." Ezt az eredményességet sikerült 20 éven keresztül fenntartani. Az Iskola tanárait az Intézet vezető felügyelőinek,
majd vezető szaktanácsadóinak egyetértésével választották ki. Ez volt a szakmai minőség
egyik garanciája.
Az 1980-as évek végétől kezdve a zsúfolt, öregedő épület egyre kevésbé tudta kielégíteni a képzés és a továbbképzés által támasztott igényeket. 1993 novemberére készült el az
épület felújításának programterve, amelyet a Gergely Zsolt és Stattler Anna Építész Iroda
készített el több variációjú megvalósítási javaslattal.
Több önkormányzati határozat, különféle elhelyezési és felújítási tervek, majd azok megvalósulása következtében 1995-ben a Városligeti fasorba költözött a Fővárosi Gyakorló
Óvoda, a Vas utcába a Fővárosi Pedagógiai Intézet. 1997-ben megkezdődött a Horváth Mihály
téri épület felújítása, majd 1998-ban a Baross utcai foghíj régóta tervezett beépítése is megvalósult. Az épület felújítási és bővítési munkálatait az alsó tagozat az Üllői út 76. sz. alatti
épületben, a felső tagozat és a gimnázium a Mosonyi u. 6. sz. alatt vészelte át. A felújítás során
az iskola igazgatója az 1995-ben megválasztott dr. Sáska Géza volt. 2000-ben a nevelőtestület Hámori Veronikát választotta igazgatónak.
Fazekas-évkönyv
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Harminc év után F. M. emlékkönyvébe
40 év a közoktatásban, ebből 30 év a Fazekasban, összesen 7 saját nevelésű osztály, több
mint 250 tanulóval, és közel 3000 diák, akik tőlem hallották a kémia rejtelmeit. Ha még egyszer újra kezdhetném, ugyanígy tenném. Mert hát bemenni egy tanterembe, látni a sok, jobbára érdeklődő tekintetet, néhányat teljesen megnyerni a magam, vagy inkább a szakma számára – ez varázslatos dolog.
Az első tíz év a Városliget szép környezetében, az István Gimnázium patináját megőrzött
épületében, a nagyszerűen felszerelt kémia laboratóriumával – élményszerű kezdés volt.
Azonban amikor itt a második kedves osztályom is leérettségizett, elbúcsúztam az Istvántól,
mert meghívtak a Fazekasba vezető tanárnak. Az első utam a Fazekasba a Kis Stáció utcán át
vezetett. A Városliget levegőjéhez képest ez a szűk, kopott utca lehangoló látványt nyújtott,
és nyújt még ma is. Nem erre kell a Fazekasba menni. A Baross utca felől megközelítve az iskolát, a kinyíló tér, a plébániatemplom és a bő évtizede felújított épület sárgába öltöztetett
homlokzata hívogató az oda igyekvő diák és tanár számára. Engem is hívott nap, mint nap
három évtizeden keresztül. Öröm volt a kémikum jellegzetes szagú levegőjét szívni, szerettem a sok száz kísérletet előkészíteni, bemutatni, együtt lenni a dákokkal délelőtt, sőt délután. Ezekre a napokra, hónapokra, évekre emlékezem most, amikor már csak néha járok arra,
látogatóban.

A Fazekasban a tanulás, a színvonal természetes, mindennapi. A többletet a versenyzés
jelenti minden szakterületen, így természetesen kémiából is. Ma már büszkeséggel elmondhatom, hogy a kémiai tanulmányi versenyeken való részvételt én honosítottam meg a
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Fazekasban. Az OKTV-t, az Irinyit, a Kémikus Diákszimpóziumot, a Tudományos Diák Alkotó
Versenyt idehaza, és a sok-sok nemzetközi versenyt is. Több mint félezer diákom vett ezeken
részt. A versenyeredmények beszédesen mutatják harminc év munkáját, amely a lelkes tanulókkal való együttdolgozással valósulhatott meg. A jártasabbak azt is tudják, hogy ez az eredmény hány laborórában, mennyi sósav literben, vagy mennyi hidrogéngáz-térfogatban mérhető. A fazekasos éveim elején irigykedve figyeltem, hogy a matematika tagozatosok ősszel
tábort szerveznek a versenyzőiknek. Mivel kémiából is nagyon sok versenyző volt, úgy gondoltam, hogy én is szervezhetek egyhetes felkészítő táborozást. Kezdetben az iskola egy tantermében dolgoztunk egész nap, majd anyagi támogatással elutazhattunk csendes, vidéki
turistaházakba, Gántra, Zánkára, Síkfőkútra, Zebegénybe. Milyen is volt egy ilyen tábor?
Csikorgó januári hideg, kint hó és jég, bent pedig meleg és sok-sok példa megoldásra várva.
Kimenni nemigen lehetett, legfeljebb csak egy kis rövidebb felfrissülésre, így maradt a kémiapéldák megoldása reggel 9-től este 9-ig. A reggelit és a vacsorát magunknak készítettük
hozott anyagból, és tíz liter számra ittuk napközben a teát. Nagy segítség volt a tanárkollegámmá vált egykori tanítványom, Szabó Szabolcs, aki mindvégig lelkesen és igen jó pedagógiai érzékkel, kiváló szakmai tudással irányította a versenyzőket. Örülök, hogy ezt a hagyományt a fiatalabb kémikus kollegáim is megőrizték, és az eredményes munkához ma az általuk szervezett táborok is hozzájárulnak.
És hát az osztályfőnökség….Nagyon szerettem az első, 1986-ban érettségizett osztályomat. Emlékszem a közös színházi estékre, a komoly, éjszakába nyúló beszélgetésekre a színház után. Ezek fő szervezője Filó Katalin magyartanáruk és kedves barátom volt, így érthető,
hogy minden megmozdulás jeles személyiségek bevonásával történt. Együtt ünnepeltük
Illyés Gyulát a „Tiszták” c. darabjának bemutatóján, kivártuk Sütő András „Advent a Hargitán”
c. darabjának többször elhalasztott bemutatóját, és vendégül láttuk a Fazekasban Sinkovits
Imrét egy március 15-e alkalmából. A sok-sok értő fül és gondolkodó agy megérezte, megértette, hogy megváltozik a megszokott, lomha világ. És büszke vagyok rájuk azért is, mert – az
érettségi találkozókon tudtam meg – nem ritka a 3-4-5 gyerek a családjukban.
Az 1993-ban érettségizett osztályom volt a következő. Ez igazi szakmai, emberi kihívás
volt. A biológia tagozatosokkal szinte bent laktunk az iskolában. Nem megszokott módon
péntek délután tartottuk a szakkört, amely teázással és elnyúló beszélgetéssel zárult.
Fantasztikusan érdeklődőek voltak minden új iránt. Nagy szívük és érzékeny lelkük volt. Ott
zokogtak a kémiában nem egy magyar óra, sőt biológia óra után is, igazi nagy könnyekkel.
Később már egyedül jártak kirándulni, szinte minden hétvégén, az én családom pedig már
kezdte nem tolerálni a távolmaradásaimat.
2000-ben érettségizett a harmadik fazekasos osztályom. Sok kedves és igyekvő diák, egy
teljes természettudományos osztály, a 32-ből csak kettő nem lett elsőre egyetemista. A
„Fazekasnapok” sok programját nekik és velük szerveztem, köztük a millecentenáriumit is.
Meghatódva együtt koszorúztunk Aradon október 6-án, megcsodáltuk Kassa megszépült
főterét a zenélő szökőkúttal, és részt vettünk Badacsonyban a Szeremlei-pincészet borkóstolóján. Tudom, hogy évtizedek múlva is az egyik legnagyobb élményként fogják emlegetni a
májusi hózivatart a Lomnici-csúcson.
A 2005-ben érettségizett természettudományos osztály sok örömet jelentett. Nemcsak
hihetetlen tehetségük, hanem kitartó szorgalmuk is mind magasabbra lendítette őket. ÖtleFazekas-évkönyv
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teik mellett azok kidolgozásában is fáradhatatlanok voltak. Szép munkáikat posztereken őrizzük. Mindemellett jókat bicikliztünk a Balaton partján, és a hosszú erdélyi túrázás során a sört
sem vetették meg. Az angol, francia, latin nyelvtudásuk szinte magától értetődő volt. Így nem
csoda, hogy ma már sokan közülük külföldön tanultak, tanulnak hosszabb-rövidebb ideig.
Hazavárjuk őket.
2010, az utolsó osztály. Ki hinné, hogy a – sajnos akkor már – nem kis korkülönbség ellenére olyan jó, kedves, vidám kapcsolat alakulhatott ki közöttünk. Kértem, vállalták, hogy a
szatmári templomnéző körutunkon ők legyenek az idegenvezetők, és mindnyájan nagyon
élveztük a profiknál is szakavatottabb ismertetéseket. Szenvedélyesen szerették a társasjátékokat. Ezért választottunk a háromnapos, májusi kirándulásunkhoz egy magányos turistaházat az Őrségben, ahol nappal a skanzen népi játékai, éjjel pedig a „Rizikó” őrjítette meg a társaságot. Most, a diszkóbaleseteket hallva, úgy érzem jogosan féltettem őket az iskolán kívüli
időben is. A nyüzsgő Prágát meglátogatva értették csak meg, hogy miért aggódtam értük
minden pillanatban. Örömmel tölt el, amikor meglátogatnak, hogy büszkén beszámoljanak
az egyetemi tanulmányaikról.
Nem csak a tehetséges diákokkal való együttes munka volt élvezetes és kedves kihívás
számomra, hanem a tanárkollégákkal való szakmai együttműködés is – a tanár továbbképzések. Minden évben legalább két továbbképzési csoportunk volt, amelyeket kezdetben kedves
kollegámmal, dr. Zsombor Lászlóval együtt vezettem. Tőle tanultam meg a csendes, nyugodt,
kevés, de biztos tudás kialakításának szemléletét. A Fővárosi Pedagógiai Intézet szervezésében működtetett tanfolyamok témáit, a munkához szükséges anyagokat hazai és nemzetközi konferenciákon gyűjtöttem, jelentős irodalmazást folytattam magyar, német és angol nyelven. Így mindig friss, változatos információhoz tudtam juttatni a résztvevőket. Hogy csak
néhányat említsek: számítógép alkalmazása a kémiaoktatásban, számítógéppel vezérelt élő
kémiai kísérletek, hulladékmentes kémiaoktatás, gyorstesztek alkalmazása az oktatásban, a
gyógyszerkémia és a kémiaoktatás kapcsolata, a festékek és színezékek kémiája, és még soksok más, a kollégák szerint is izgalmas téma. Talán ennek köszönhető, hogy számos meghívást kaptam kerületi és megyei továbbképzések megtartására. Így láthattam, hogy milyen,
olykor siralmas körülmények között is tanítanak a kémiatanárok. Se rendes terem, pláne nem
labor, kevés a vegyszer, az eszköz és persze az erre fordítható pénz. Ekkor határoztam el, hogy
a diákok számára is tartok bemutató kísérleteket a helyszínen, az iskolákban. Megszerveztem
a mobil labort (a kémiai road show-t). Bepakoltam az autónkba az eszközöket és a vegyszereket, és jártam az országot, hogy megismertessem az elmaradottabb környezetben tanuló diákokat is a kémiai kísérletezés örömével.
Kihívást jelentett a felkérés az OPI-ból kémia tankönyv írására; amit azután 1988-tól másfél évtizedig használtak még szerb nyelven is. A könyv megjelenését követően, 1991-ben a
Művelődésügyi Minisztérium kiküldött a II. Nemzetközi Kémiaoktatási Világkonferenciára
Yorkba, ahol számítógépes workshopon mutattam be, hogy hol tartunk mi magyarok ezen a
területen. A bemutatónak olyan sikere volt, hogy a következő évben meghívást kaptam
Marseille-be a számítástechnikai oktatási konferenciára. Innen kezdve szinte minden évben
részt vehettem egy-egy nemzetközi konferencián, és a rendszerváltás utáni megváltozott
körülmények lehetőséget adtak az utazási költségek megpályázására is. Akkor ez még nagy
újdonság volt, ma már viszont szinte természetes ez a fiataloknak.
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Pluhár Gabriella
matematika
Póczos Valéria
rajz és vizuális kultúra
Pogáts Ferenc
matematika
Polgár Gizella
angol
Polgár György
történelem
Pozsonyi Ferencné dr.
biológia
Rábai Imre
matematika
Radó János
orosz, igazgató
Rakota Edina
kémia
Ráthonyi Anita
tanító
Rédei Györgyné
orosz
Rédei Tiborné
tanító
Reigl Marianna
testnevelés
Reményi Gusztáv
matematika
Repárszky Ildikó
történelem
Richlik-Horváth Katalin
informatika, fizika
Riedel Miklósné Hobinka
Ildikó
kémia
Rubóczky György
matematika
Runda Margit
történelem
Sáfrány Magdolna
rajz
Sandly Gizella
fizika
Sándor Zsolt
fizika, igh.
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Sarodi Gyula
tanító
Sáska Géza dr.
biológia, igazgató
Sávoly Mária dr.
történelem
Schiró Ödön
tanító, igazgató
Sebestény Sándor
testnevelés
Seewald Ferencné
magyar igazgatóhelyettes
Seress Fanny
francia
Sipos Endre
rajz és vizuális kultúra
Sokcsevits László
tanító
Solti Edit
matematika
Solti Lajos
matematika
Soóty Éva
tanító
Studinger Józsefné
magyar nyelv és irodalom
Surányi László dr.
matematika
Süle Sándor
történelem
Sümegi Györgyné
magyar
Szabó Júlia
földrajz, német nyelv
Szabó Katalin
angol nyelv, igh.
Szabó Magda
magyar
Szabó Szabolcs
kémia
Szabó Teréz
angol
Szabó Tibor
orosz
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Kapcsolatba kerültem a Chemisches Institut Dr. Flad németországi intézettel, és támogatásukkal bekapcsolódhattunk a Blue Danube UNESCO-programba. Így juthatott a Fazekas egy
mobil vízvizsgáló eszköz- és vegyszerkészlethez, és megkezdődhetett a környezetkémiai-környezetvédelmi szakkör munkája. Az első "nagy csapat" fantasztikus lelkesedéssel, ambícióval
dolgozott. Délutánonként, hétvégeken, a nyári szünetben is mértük a Duna, a Balaton vízminőségét, majd újabb és újabb izgalmas környezetvédelmi témák – savas eső, ózonlyuk, bőrújrahasznosítás, műanyaghulladékok, cianidszennyezés – vetődtek fel. Az első csapat után
jött a második, a harmadik. 20 év alatt 35, a mindennapi élettel kapcsolatos kémiai témát dolgoztunk ki, és szorgalmasan gyűjtötték a fazekasos diákok az érmeket a hazai és nemzetközi
versenyeken (INEPO, YEER, ICYS). Hát ez is az, ami lelkesíti, hajtja a tanárt egy életen keresztül.
Szeretettel emlékezem vissza arra a 65 tanárjelöltre az ELTE-ről, akik gyakorló tanításukat
irányításom mellett a Fazekasban végezték. Közülük sokkal tartom a kapcsolatot még ma is,
kiemelve Rakota Edinát, aki fazekasos diákként, majd tanárjelöltként végül iskolánk vezető
tanára lett.
És még néhány kedves apróság. Amikor megjelent az iskolában az első fénymásoló gép,
mindannyian örültünk, hogy mennyivel hatékonyabb lesz a munkánk. Ez így is volt. Ma már
nevetségesnek tűnik, de akkor, a nyolcvanas években minden lapból egy példányt le kellett
tenni az igazgatói irodába. Vajon a röplapgyártástól féltek-e, vagy csak kíváncsiság volt a
tanárok munkája iránt? Nem lehet tudni. Szerettem volna megoldani a másolás még hatékonyabbá tételét. Egy nagy teljesítményű gép 1995-ben egy millió forintba került, amit az iskola nem tudott finanszírozni. Októberben támogatást kértem a szülők munkahelyétől, az igazgatóság szkeptikus volt, de december 31-re együtt volt az egész vételár. Így vásároltuk meg a
Risograph gyorsmásolót, amely ma is jó szolgálatot nyújt a nagy példányszámú kiadványok
elkészítésében.
A mobil laboros munkám során jártam az országot, bepillantást nyertem néhány falu
életébe is. Láttam, hogy a gyerekeknek olykor nincs külön öltözékük a testnevelés órára, hogy
hideg télben is vékonyan vannak öltözve, az óvodában elmesélték, hogy a kicsiknek több
napon keresztül nincs váltó ruhájuk stb. Magam elé képzeltem azt a sok elhagyott holmit, ami
évről évre gyűlik fel a Fazekasban. Elhatároztam, gyűjtést szervezek a szülők bevonásával.
Három éven át egy-egy teherautónyi ruha került karácsonyra a szegény sorsúaknak. Köszönet
a szülőknek a gyors reagálásért. A negyedik évben a támogatottak szomorúan vették tudomásul, hogy az én szervezésemben nem jön többet a teherautó (és egyáltalán jön-e még?).
Régebben talán szinte mindent szerettem volna megtanítani, és elvártam tanítványaimtól azt a lendületet, amit tőlem láthattak. Változást az elképzeléseimben saját, felnövekedett
gyermekeimmel folytatott eszmecserék hoztak. Elmondták a ma diákjának igényét a tanulandó anyaggal szemben. Szemléletessé tették mindezt számomra, történetesen a történelem
kapcsán, miszerint nem lehet minden tanár minden ambiciózus igényének eleget tenni.
Igazat kellett adnom nekik. Mára már minimalizáltam a tananyagot, különösen a társadalomtudományi osztályokban.
A lendület, az akarat, a szerencsés véletlen és egy bíztatást, segítséget, jó szándékú kritikát nyújtó családi háttér adta meg a lehetőséget a tanári mesterség magas szintű művelésére. Remélem mások is így látják.
Dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó 2012. május 17.
Fazekas-évkönyv
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Testnevelés - anno A testnevelés tantárgy szerepe és iskolai sportkörünk a Szent Benedek Gimnáziumban
1944-1948-ig, majd 1948-1952-ig mint Állami Fazekas Mihály Gimnáziumban eltöltött évekről visszaemlékezve, a teljesség igénye nélkül - részletek Kende György írásából
Az iskola testnevelő tanára Kaposi (Kunszt) Gyula tanár úr – aki nem pap-tanár volt, de
egyéniségével, határozottságával, rendszeretetével, jó szervező és fegyelmező képességével
mintát mutatott a felnövekvő ifjúságnak. Kemény ember volt, a tanítványait ugyanilyenné
nevelte.
A kiváló sportember egyénisége tükröződött a testnevelési órákon, a tanórán kívüli tevékenységek során is. Több sportágban volt élversenyző: birkózásban, tornában, nagyon kedvelte az öttusát, azon belül a lovaglást és vívást; a vitorlázórepülést. Rendszeresen úszott a
margitszigeti sportuszodában, majd futott reggelenként a sziget körül.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy VII-VIII-os koromban reggel 6 órakor találkozhattam
Gyula bácsival a szigeten, és együtt végeztük a napi penzumot, majd motorkerékpárjára pattanva beértünk az első órára.
Tudomásom szerint Kaposi tanár úr 1954-ig tanított az iskolában, majd egy évig a Petőfi
Sándor Gimnáziumban folytatta tanári pályáját. 1955-ben a Magyar Testnevelési Főiskola
torna tanszékének tanára lett, ahonnan csak nyugdíjas éveinek megkezdésekor távozott. Itt
emléktábla őrzi munkássága emlékét.
***
1950 őszén a Fazekas Mihály Gimnázium keretén belülre áthelyezték a testnevelés tantervű leánygimnázium osztályait. A tervezet szerint az itt végzős tanulók felvételt nyerhettek a
Magyar Testnevelési Főiskolára, vagy taníthattak általános iskolákban. A testnevelési gimnázium testnevelő tanára Bartha Lászlóné, Éva néni lett. A lányok között több nagyszerű: tornász, atléta, kosárlabdázó, kézilabdás, röplabdázó és egyéb sportoló volt.
Néhány kiemelkedő sportoló a gimnáziumból 1944-1952 között
Barkóczi Miklós
Béres Zsuzsanna
Bilek István
Dobay Judit
Dobsa Aladár
Fölsz Attila
Gazdik Alajos
Gujzon Ilona
Jaross Csaba
Kende György
Keresztes Lajos
Kertész Alíz
Kovács Árpád

16 Fazekas-évkönyv

teniszező I.o.
kézilabda NBI.
nemzetközi sakk-nagymester
kosárlabda NBI.
sportlövő
teniszező I.o.
jégkorong
kosárlabda NBI.
jégkorong
kézilabda NBI.
birkózó, ifjúsági magyar bajnok
torna, olimpiai bajnok
gyorskorcsolya

Szabolcsi Gusztáv
matematika
Szabolcsné Krasznai
Rózsa
tanító
Szaboszlay Miklós
orosz-történelem
Szakmányné Rákóczi
Melinda
kémia
Szakolczai Katalin
tanító
Szalai Béla dr.
fizika
Szalai Tamásné
könyvtáros tanár
Számadóné Bíró Alice
angol nyelv
Számely Béláné
orosz
Szántó Lászlóné
földrajz
Szanyi István
orosz
Száray Miklós
történelem
Szászné Simon Judit
matematika
Székely Róbertné
biológia, igh.
Szente Péter dr.
történelem
Szentesné Péter Orsolya
magyar nyelv és irodalom
Szentirmay János dr.
igazgató
Szigeti Balázs
angol nyelv
Szilágyi Erzsébet
orosz nyelv
Szilágyiné Oravecz Márta
tanító
Sziliné Tóth Melinda
angol nyelv
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Szilvásiné Turzó Ágnes
tanító
Szokolai Tibor
fizika, igh.
Szolláth Györgyné
kémia
Szőcs Lajosné
tanító
Szövényi-Luxné Szabó
Teréz
angol nyelv
Szűcs Barna
fizika
Szűcs Gergely Miklós
ének
Táborné Vincze Márta
matematika
Takács Lajos id.
földrajz
Takács Lajos
fizika, matematika
Takács Márta
filozófia, magyar nyelv és
irodalom
Takácsné Halász Erzsébet
testnevelés
Tamás Gábor
testnevelés
Tanos Ferencné
matematika
Tari István
könyvtár
Temesvári Miklós
tanító
Tenk Béláné dr.
napközi
Terei Andrásné
tanító
Thiry Imréné
matematika
Thomka Gusztávné
matematika
Thuróczy Kamill
könyvtár
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Lászlóffy János
Markovits Kálmán
Martin Miklós
Mihálydi László
Pacsay László
Sipos Dénes
Sóskuti Veronika
Szabó Ágnes
Szerencsés József
Tóth Vilmos
Vándorffy József
Vigyázó György
Villányi István
Zékány Antal

jégkorong
vízilabda-válogatott
vízilabda-válogatott
kézilabda NBI.
sakkmester
kézilabda NBI.
röplabda NBI.
kosárlabda NBI.
ifjúsági kardvívó világbajnok
kézilabda NBI.
sakkmester
jégkorong, kézilabda
labdarúgás FTC
tőrvívás I.o.

A Bencés majd Fazekas Mihály Gimnázium szellemiségét, a Kaposi tanár úr által vezetett tantárgy szerelmeseként az 1951-1952-es években a testnevelő tanári pályát választották:
1950 – Rimavölgyi Ferenc; 1951 – Sipos Dénes; 1952 – Halász Károly, Kende György, Mihálydi
László, Lochmayer György.

Fazekas-évkönyv
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A Mihály-napi gála programja
Immáron évkönyvbe foglalt emlék: készülődés a nagy alkalomra, amelyből száz évenként
csupán egyetlen akad:
A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ebben a tanévben
(2011/2012) ünnepli megalapításának 100 éves évfordulóját. Az év során az egyik legnagyobb esemény a Mihály-napi gála lesz, iskolánk névadója nyomán. Időpontja: 2011. szeptember 30. Erre a napra visszahívjuk az öregdiákokat és volt tanárainkat.
A nap néhány fontosabb programpontja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centenáriumi ünnepi köszöntő
Iskolatörténeti kiállítás megnyitója
Harcsa Veronika koncert – az ismert jazz-énekesnő, iskolánk diákja volt
Nosztalgia című fotókiállítás megnyitója
Diákújság Antológia megjelenése, bemutatása
Szabó Magda könyvtár és emléksarok felavatása (az írónő iskolánk tanára volt)
2011 a kémia éve; kiállítás diákjaink kémia projekt-munkáiból
Az Aulában büfé, élőzene, legórobot bemutató diákjaink munkáiból
Bárczy István iskolaprogramja, Balogh Lóránd az iskolatervező-kiállítás megnyitása
Kopjafát avatunk Balogh Lóránd építész emlékére az udvaron
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Tímár Károlyné dr.
olasz
Tokár Gábor
angol nyelv
Tomori Lajosné
orosz
Tornyosiné Nagy Éva
biológia-kémia
Tóth Attila
magyar
Tóth Jánosné dr.
orosz, igazgató
Tóth László
fizia, igh.
Tóthné Horváth Gabriella
testnevelés
Tőri Csaba
ének-zene
Török Sarolta
könyvtár
Trebits Jolán
testnevelés
Trócsányi Zsoltné
könyvtár
Turcsányi Márta
magyar nyelv és irodalom
Turcsányiné Bacsák
Katalin
tanító
Turi Péterné
orosz
Udvarhelyi Gyuláné dr.
tanító
Új Imre
magyar
Ujvári Pál
történelem
Unghy-Seres Fanny
francia nyelv
Ungár István
ének
Ungor Andrea
angol nyelv
Uray Györgyné
magyar
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Valló Józsefné dr.
német
Vályi Csaba
rajz
Vancsisin Gáborné
történelem
Váradi Andrea
ének
Varga György
angol-olasz
Varga Józsefné
napközi
Várhelyi Ferenc
fizika
Várhelyi Ferencné
napközi
Várnai Tiborné
tanító
Végh András
technika
Vikár Judit
technika
Visontai Miklós
testnevelés
Vizy Zsolt
földrajz, biológia
Weitz Győző
testnevelés
Zanatiné Szántai Ildikó
angol nyelv
Zele János
rajz és vizuális kultúra
Zimmermann Júlia
biológia
Zoltai Dénesné dr.
magyar
Zsombor László dr.
kémia

12:57

Oldal 19

Kopjafaavatás Balogh Lóránd emlékére

Tarlós István főpolgármester

Jeles meghívottak kitüntető figyelme

Hámori Veronika igazgatónő

Harcsa Veronika-koncert
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A Fazekas nemzetközi
diákolimpikonjai
A= aranyérem
E = ezüstérem
B = bronzérem
D= dicséret
Nemzetközi Matematikai
Diákolimpia
4. Hluboká (1962)
Benczúr András IV. o. B
Szidarovszky Ferenc III. o. E
5. Wroclaw (1963)
Lovász László I. o. E
Pelikán József I. o. E
Szidarovszky IV. o. E
6. Moszkva (1964)
Berkes István II. o. E
Komor Tamás IV. o.
Lovász László II. o. A
Pelikán József II. o. A
7. Berlin (1965)
Berkes István III. o. E
Elekes György II. o. B
Laczkovich Miklós III. o. B
Lovász László III. o. A
Pelikán József III. o. A
Pósa Lajos III. o. E
8. Szófia (1966)
Babai László II. o. E
Berkes István IV. o.
Elekes György III. o.
Laczkovich Miklós IV. o. E
Lovász László IV. o. A
Pelikán József IV. o. A
Pósa Lajos IV. o. A
Surányi László III. o. B
9. Cetinje (1967)
Babai László III. o. E
Elekes György IV. o. A
Hoffman György IV. o. E
Pintz János II. o. B
Surányi László IV. o. A

20 Fazekas-évkönyv
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Szűcs András III. o. B
10. Moszkva (1968)
Babai László IV. o. A
Kóczy László II. o. E
Pintz János III. o. A
Szűcs András IV. o. E
11. Bukarest (1969)
Bajmóczi Ervin II. o. E
Pintz János IV. o. B
Ruzsa Imre II. o. E
Soós Miklós IV. o.
12. Keszthely (1970)
Bajmóczi Ervin III. o. A
Kóczy László IV. o. B
Ruzsa Imre III. o. A
13. Žilina (1971)
Bajmóczi Ervin IV. o. E
Komjáth Péter IV. o. A
Nagy András IV. o. E
Ruzsa Imre IV. o. A
14. Toruñ (1972)
Kiss Emil II. o. B
Komornik Vilmos IV. o. A
Pálfy Péter Pál III. o. E
Tuza Zsolt IV. o. A
15. Moszkva (1973)
Ablonczy Péter IV. o. B
Kiss Emil III. o. E
Pálfy Péter Pál IV. o. E
Pröhle Péter III. o. B
16. Erfurt (1974)
Kiss Emil IV. o. E
Pröhle Péter IV. o. B
17. Burgasz (1975)
Neumann Attila IV. o. B
Seress Ákos II. o. B
18. Lienz (1976)
Sali Attila II. o.
Seress Ákos III. o. E
19. Belgrád (1977)
Balázs Iván József IV. o. B
Csikós Balázs III. o.
Homonnay Géza IV. o. E
Ivanyos Gábor IV. o.
Seress Ákos IV. o. E
Fazekas-évkönyv

1

2012_evkonyv:Layout 1

2012.06.05.

12:58

Oldal 22

Örök értékek ünneplése
Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia Elnökének beszéde iskolánk
Mihály-napi gáláján:
Kevés intézmény van, amelyben az idő
nem múlik, hanem ígér: az iskola ilyen. Az
osztályok, vizsgák, ballagások különös, csodálatos körforgásában múlhatatlan szellemi
értékek csiszolódnak. Változnak, de lényegüket megtartják, formálódnak, de erkölcsi erejüket megőrzik.
Ez a lényeg a tudás, ez az erkölcs a
műveltség.
Száz év a műveltség és tudás matematikájában nem kivonás és nem is egyszerűen
hozzáadás. Hanem szorzás. Az érték, a fáradozás értelme, az elkötelezettség megsokszorozódása. Így sokszorozódik meg a diákok
igyekezete és tehetsége, a tanárok odaadása
és bölcsessége. Így sokszorozódik meg a
siker.
Tisztelt Igazgató Asszony, Igazgatóhelyettes Úr! Tisztelt Tanárkollégák! Kedves Fazekasos
Diákok! Kedves Ünneplő Közösség!
Nem vagyunk hozzászokva a sikerhez. Vagy azért, mert túl kicsinyhitűen vagy azért mert
túl nagyravágyón; vagy azért mert szűkös lehetőségek közt vagy azért mert túl önállóan
gondolkodunk. Sokszor kívánjuk a sikert, de keveset beszélünk róla. Ma én beszélni szeretnék
a sikerről. A szellemiség, a szolgálat és a szívósság sikeréről. A meg nem alkuvó törekvések, a
jól gondozott tehetség, a fontos erőfeszítések sikeréről. Száz év sikeréről. A Fazekas sikeréről.
Arról a kivívott elsőségről, megtartott magaslatról, amely kötelez és átitat minden célkitűzést.
A Fazekas nem elit iskola, hanem az érték iskolája. A történelem sodrában azért maradt
kiválónak, mert erejét a tudás, a szellem és a tehetség forrásaiból merítette. Eközben Szent
Benedektől a munka és az ima ajándékát, Fazekas Mihálytól a kitartás és a szó hitelességét
nyerte.
A kitűnő tanuló tudja, milyen nehéz minden próbatételnek azzal a felelősséggel nekifutni, hogy nem okozhat csalódást, hogy nem lesz elég a jó, hogy a legkevesebb, hogy mindig a
legjobb marad. A kitűnő tanuló tudja, hogy, ha nincs följebb, az a legnehezebb. Megmaradni
fenn elvárás, és nem dicsőség többé. Lecsúszni csalódás, ami nem feledhető többé.

 Fazekas-évkönyv

21. London (1979)
Bohus Géza III. o.
Szegedy Márió IV. o. B
Umann Gábor III. o. E
22. Washington (1981)
Károlyi Gyula III. o. A
Szabó Endre III. o. A
23. Budapest (1982)
Csákány Rita IV. o. B
Károlyi Gyula IV. o. E
Szabó Endre IV. o. E
24. Párizs (1983)
Magyar Ákos III. o. B
Tóth Gábor IV. o. E
Törőcsik Jenő IV. o. B
25. Prága (1984)
Magyar Ákos IV. o. E
26. Joutsa (1985)
Bán Rita IV. o. E
27. Varsó (1986)
Benczúr András III. o. B
Tóth Géza IV. o. E
28. Havanna (1987)
Benczúr András IV. o. E
Cynolter Gábor IV. o. E
Keleti Tamás III. o. E
29. Canberra (1988)
Bíró András III. o.
Drasny Gábor IV. o.
Keleti Tamás IV. o. E
Sustik Mátyás III. o. B
30. Braunschweig (1989)
Benczúr Péter III. o. E
Fleiner Tamás IV. o. E
Sustik Mátyás IV. o.
31. Peking (1990)
Hausel Tamás IV. o. E
Lakos Gyula II. o. A
32. Sigtuna (1991)
Kőszegi Botond III. o. B
Lakos Gyula III. o. A
Matolcsi Máté III. o. E
Szendrői Balázs III. o. E
Ujvári-Menyhárt Zoltán
III. o A
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33. Moszkva (1992)
Faragó Gergely III. o. B
Kálmán Tamás III. o. B
Lakos Gyula IV. o. E
Pór Attila IV. o. A
Szendrői Balázs IV. o. E
Ujvári-Menyhárt Zoltán IV.
o. E
34. Isztambul (1993)
Csörnyei Marianna III. o. A
Faragó Gergely IV. o. A
Futó Gábor III. o. A
Németh Ákos III. o. B
35. Hongkong (1994)
Csörnyei Marianna IV. o. E
Futó Gábor IV. o. E
Koblinger Egmont III. o. E
Párniczky Benedek IV. o. E
Szádeczky-Kardoss Szabolcs
III. o. E
36. Torontó (1995)
Bárász Mihály III. o. A
Koblinger Egmont IV. o. A
Németh Zoltán IV. o. E
Szádeczky-Kardoss Szabolcs
IV. o. B
Valkó Benedek IV. o. B
37. Bombay (1996)
Bárász Mihály IV. o. E
Frenkel Péter III. o. A
Gyarmati Katalin IV. o. B
38. Mar del Plata (1997)
Frenkel Péter IV. o. A
Lippner Gábor III. o. A
Terpai Tamás II. o. A
39. Tajpej (1998)
Lippner Gábor IV. o. A
Terpai Tamás III. o. A
Zubcsek Péter IV. o. E
40. Bukarest (1999)
Devecsery András IV. o. E
Kiss Gergely III. o. E
Terpai Tamás IV. o. A
41. Taejön (2000)
Győri Nikolett IV. o. E
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A kitűnő intézmény tudja, hogy elsősége mögött megfeszített munka, kiválósága mögött
megsokszorozott figyelem és alázat van. A kitűnő iskola tudja, hogy megmaradnia fenn szolgálat: a kiválóság szolgálata. Tudja, hogy diákjainak tartozik a magaslati lét semmivel össze
nem hasonlítható perspektíváival.
A Fazekas Magyarország legjobb iskolája. A kisgyermekkortól a kisfelnőttkorig: a tudat
nyílásától a pálya megnyílásáig vezeti, kíséri, követi diákjait. A legjobbakat, a legjobban. A
Fazekas sikere a felsőfok sikere. Azé a fáradhatatlan sokat-akarásé, amely nem adja alább.
Amely örömöt és távlatot nyer a tehetségből, és amely embert és szellemet ad a jövőnek. A
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium neves tudósok, kiváló matematikusok és fizikusok, akadémikusok és meghatározó közéleti személyiségek iskolája.
. Úgy gyökerezi le általuk saját sikerét a nemzet kultúrájában és történelmében, mint
a gondos vándor, aki nyomokat hagy. Mindig van hová visszatérni, mindig lesz mire visszatekinteni, mindig látszani fog az út, ami ide vezetett. És látszik az út egyre tovább is. Száz év.
Ennyiszer szebb ma minden eredményt. Száz év. Ennyivel komolyabb ma a kiválóság kötelezvénye. Száz év. Ennyivel közelebb jutott az iskola az örök értékekhez. Száz év: ennyiszer többet jelent ma a Fazekas sikere.
Az évfordulók, főképp, ha egyre nagyobbak bennük a számok, önmagukban is tekintélyt
parancsolnak. A patinássá idősödő Fazekas azonban mindig, újra és újra fiatalabb: tanárai,
diákjai és a bennük, általuk működő szellem, a tehetség és tudás értéke által.
Az Akadémia elnökeként úgy érzem, ma a tudásnak adott évtizedek megújuló forrását is
ünnepeljük itt, a Fazekasban. Azt az elkötelezettséget, a munkának azt a kitartását, amely
nélkül nem születnek nagy gondolatok, felfedezések, tudományos eredmények. Amely nélkül
a képességek nem a kiválóság, hanem a középszer szolgálatába kényelmesednek. Ma annak
a lehetőségét is ünnepeljük, ami a magyar tudományosságban teljesedik majd ki. Ma az eljövendő sok száz évet ünnepeljük, amelyet kiváló diákok, kivételes tanáraik segítségével formálnak majd. És jó innen, a Fazekasból nézni a jövőre. Jó a Fazekasban beszélni a sikerről.
Jó itt ünnepelni a múló időben
az örök értékeket.
Kívánom, hogy valamenynyien ennek megtartó örömével folytassák azt, ami száz esztendeje elkezdődött!

Kőből szivecske
(fotó: Szegedi-Maszák Blanka 1.b)
Fazekas-évkönyv
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Hámori Veronika igazgató ünnepi beszéde a százéves a Fazekas
nyitórendezvényén
Nagy tisztelettel köszöntöm centenáriumi gálaműsorunk és programjaink minden résztvevőjét itt a teremben és az épület más részein, a kivetítők előtt álló és ülő kedves régi kollégáinkat, régi diákjainkat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a Fazekas múltját és jelenét.
100 éves évfordulónk nyitórendezvényének utolsó megszólalójaként nekem, az iskola jelenlegi igazgatójának az a szép és megtisztelő feladat jut, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, akinek része volt és van abban, hogy a Fazekas emelt fővel, büszkén, a jól végzett munka
megnyugtató tudatával ünnepelhesse önmagát. Köszönetem nemcsak az élőknek szól:
hiszem, hogy akik már nincsenek közöttünk, valahol, egy felhő szélén ülve óvó és szeretetteljes tekintetüket ránk szegezve velünk örülnek, értünk aggódnak, figyelemmel kísérik életünket.
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Budapest főpolgármestereinek (Bárczy
István, Heltai Ferenc, Sipőcz Jenő, Terstyánszky Kálmán, Ripka Ferenc, Huszár Aladár,
Borvendég Ferenc, Karafiáth Jenő, Homonnay Tivadar, Keledy Tibor, Mohay Gyula, Demszky
Gábor), akik megálmodták, létrehozták, vészterhes időkben és békében, diktatúrákban és
demokráciában biztosították intézményünk számára a kiemelkedő munka anyagi és tárgyi
feltételeit, mindig előteremtettek számunkra annyi pénzt, amennyi elég volt kiemelkedő színvonalú programjaink végrehajtásához. Mindnyájan reméljük, hogy a következő kerek évfordulónkon Tarlós István főpolgármester úrnak is ezen illusztris névsor kiemelt helyén mondhat
köszönetet utódom.
Köszönöm az élők sorából már eltávozott, és a – mindannyiunk örömére – velünk ünneplő igazgató elődeimnek (Horváth Gyula, dr. Szentirmay János, Radó János, Mezei Gyula, Kaján
László, Genzwein Ferenc, Székely Róbertné, dr. Tóth Jánosné, dr. Sáska Géza), hogy a Fazekast
be- és elfogadó, nyitott, mindig korszerű, de értékrendjében a hagyományokat tisztelő és tovább éltető intézménnyé tették, illetve tartották meg. Köszönöm, hogy a
pedagógusok és a diákok
otthonra találtak e falak
között, hogy nem ismertek
szorongást, félelmet, kibontakoztathatták tehetségüket,
eljuthattak arra a csúcsra,
amelyet megálmodtak maguknak. Köszönöm, hogy a
külcsín és a belbecs egyformán fontos volt a számukra,
köszönöm, hogy megteremSzilágyi Tibor színművész
tették a ma már legendás

2 Fazekas-évkönyv

Harangi Viktor II. o. E
Pálvölgyi Dömötör IV. o. E
Vizer Máté IV. o. E
42. Washington (2001)
Csíkvári Péter III. o. B
Harangi Viktor III. o. E
Horváth Illés III. o.
Kovács Erika Renáta III. o. B
43. Glasgow (2002)
Csíkvári Péter IV. o. E
Gerencsér Balázs IV. o. B
Harangi Viktor IV. o. B
Kovács Erika Renáta IV. o. B
Rácz Béla András II. o. A
44. Tokió (2003)
Kiss Demeter 12. o. E
Kocsis Albert Tihamér 11. o. E
Nagy Zoltán Lóránt 12. o.
Pach Péter Pál 11.o. E
Rácz Béla András 11.o. A
45. Athén (2004)
Hubai Tamás 12. o. E
Kocsis Albert Tihamér 12.o E
Pach Péter Pál 11.o. A
Paulin Roland 10. o. E
Rácz Béla András 12. o. A
46. Mérida (2005)
Erdélyi Márton 11. o. E
Mánfay Máté 12. o. B
Paulin Roland 11. o. A
47. Ljubjana (2006)
Erdélyi Márton 12. o. E
Kis Gergely 12. o. E
Nagy Csaba 11. o. E
Paulin Roland 12. o. E
Tomon István 9. o. B
48. Hanoi (2007)
Hujter Bálint 12. o. E
Korándi Dániel 11. o. E
Lovász László Miklós 11. o. E
Nagy Csaba 12. o. E
49. Madrid (2008)
Eisenberger András 12. o. E
Kiss Viktor 12. o. E
Korándi Dániel 12. o. E
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Kornis Kristóf 11. o. B
Lovász László Miklós 12. A
Tomon István 11. o. A
50. Bréma (2009)
Kornis Kristóf 12. o. B
Nagy Dániel 12. o. B
Nagy János 10. o. E
Tomon István 12. o. A
51. Asztana (2010)
Bodor Bertalan 12. o. B
Nagy János 11. o. A
52. Amszterdam (2011)
Janzer Olivér 10. o. B
Kalina Kende 12. o. B
Nagy János 12. o. B
Nemzetközi Fizika Diákolimpia
1. Varsó (1967)
Marossy Ferenc
2. Budapest (1968)
Marossy Ferenc D
3. Brno (1969)
Horváthy Péter E
4. Moszkva (1970)
Nagy András B
Horváthy Péter
8. Güstrow (1975)
Györgyi Géza B
9. Budapest (1976)
Zimányi Gergely
10. Hradec Kralove (1977)
Kriza György B
12. Várna (1981)
Czakó Ferenc D
13. Malente (1982)
Tóth Gábor A
15. Sigtuna (1984)
Fáth Gábor IV. o. B
16. Portorož (1985)
Németh- Buhin Ákos IV. o. D
17. London, (1986)
Kaiser András IV. o. B
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„Fazekas szellemiséget”.
Köszönöm a 100 év alatt itt dolgozó mindenkori igazgatóhelyetteseknek, hogy felbecsülhetetlen értékű napi aprómunkájukkal, minden részletre odafigyelő gondosságukkal, az iskola iránti elkötelezettségükkel segítettek megvalósítani azokat a terveket is, amelyek a lehetetlenség határát súrolták, hogy biztosították a rendezett, fegyelmezett, összehangolt munka
feltételeit, és az iskola emberséges légkörét.
Köszönöm a hozzánk legközelebb álló harcos-és munkatársainknak, a hajdani
Pedagógiai Szeminárium és a későbbi Fővárosi Pedagógiai Intézet vezetőinek, szakfelügyelőinek, szaktanácsadóinak, hogy segítettek közkinccsé tenni mindazt a felhalmozott tudást,
tapasztalatot, ami a Fazekast Fazekassá tette, és amiből pedagógusok ezrei gazdagodtak és
gazdagodnak szakmai- és pedagógiai tudásban, módszertani ismeretekben. Sokat tanultunk
tőlük, köszönjük, hogy mindig mellettünk álltak.
.Köszönöm az iskola mindenkori pedagógus testületének, hogy az iskolát, a tanító-nevelő munkát hivatásuknak tekintették és tekintik, hogy időt és fáradságot nem ismerve törekedtek és törekednek arra, hogy naprakész ismereteket szerezzenek, tanuljanak egész dolgozó
életükön át, hogy a tanítás mellett tudományos munkával, művészeti alkotásaikkal gazdagították a világot. Köszönöm, hogy a tudásnál csak egy dolog volt (és van) fontosabb a számukra; ez pedig a gyerek. A Fazekas pedagógusai nem tananyagot tanítottak sohasem, hanem
gyerekeket. Mindenkor arra törekedtek és törekednek, hogy diákjaikat megtanítsák az ismeretek alkalmazására; világra nyitott, bátran kérdező, okosan érvelő, a tudást és birtokosait tisztelő, egymásra figyelő, társaikért, szűkebb és tágabb környezetükért felelősséget érző emberré neveljék őket. Köszönöm a Fazekas pedagógusainak, hogy mindig fontos volt és ma is fontos számukra a szakmai-pedagógiai közéletben való aktív részvétel, hogy tudásukat,
tapasztalataikat boldogan és nagy felelősséggel igyekeztek átadni pedagógus társaiknak, a városon, az országon belül, és ma
már azon kívül is. Nélkülük nem lennének,
vagy szegényebbek lennének a pedagógus
szakmai szervezetek, kevesebb verseny
lenne, kevesebb könyv, módszertani kiadvány, tanulmány született volna Magyarországon.
Köszönöm a Fazekas és összes elődintézménye diákjainak, hogy naggyá tették
az „alma matert”. Befogadták és elfogadták
mindazt, amit tanáraik nyújtottak nekik.
Kíváncsiságukkal, soha el nem apadó aktivitásukkal egyre nagyobb teljesítményre
ösztönözték tanáraikat. Köszönöm, hogy
közösségteremtő erejük nyomán a volt
fazekasos diákok összefüggő hálója fonja
Pálmai Lóránt
körül a világot; mindenütt ott vannak, ahol
matematika vezető szaktanácsadó
Fazekas-évkönyv
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az alkotásnak értéke van. Bármely területen dolgoznak, tudásukkal, alkotó gondolkodásukkal, emberségükkel megváltoztatják, jobbá teszik környezetüket. Igényességük tiszteletet
ébreszt a velük kapcsolatba kerülő emberekben. Egyetlen hívó szóra tömegek mozdulnak
meg az iskoláért, vívmányaink védelmében.
Köszönöm azoknak a jelenlegi diákoknak, pedagógus kollégáknak, szülőknek és öregdiákoknak áldozatkész munkáját, akik közel egy éve dolgoznak azon, hogy méltóképpen ünnepelhessük a Fazekas fennállásának 100. évfordulóját.
Végül kívánom mindenkinek, aki számára fontos a Fazekas, hogy sikereink sorozata a
következő években se törjön meg, hogy mindazok, akik tehetnek valamit ezért a nagyszerű
intézményért, hallják meg kérő szavunkat; segítsenek abban, hogy változatlan lendülettel
folytathassuk a 100 éve megkezdett munkát. Ígérem magam, kollégáim, tanítványaink és az
utánunk jövők nevében, hogy nem fognak csalódni bennünk. Magyarország, ezen belül a
Főváros büszke lehet ránk a következő száz évben is.

Kovács Kriszta és Kútvölgyi Erzsébet
Kovács P. Józseffel

2 Fazekas-évkönyv

18. Jéna (1987)
Drasny Gábor III. o. E
Szokoly Gyula IV. o. B
19. Bad Ischl (1988)
Drasny Gábor IV. o. A
21. Groningen (1990)
Csilling Ákos IV. o. B
Németh István IV. o. D
22. Havanna (1991)
Káli Szabolcs A, különdíj.
24. Williamsburg (1993)
Urbán Péter IV. o. B
Gefferth András IV. o. D
25. Peking (1994)
Horváth Péter III. o. D
Kárpáti Attila IV. o. D
26. Canberra (1995)
Horváth Péter IV. o. E
27. Osló (1996)
Perényi Márton IV.o. E
Kovács Baldvin IV.o. B
28. Sudbury (1997)
Várkonyi Péter IV. o. E
Koncz Imre IV. o.
29. Reykjavik (1998)
Tóth Bálint III. o. B
Végh Dávid B
Zawadowski Ádámo. B
30. Padova (1999)
Gáspár Merse Előd B
31. Leicester (2000)
Gáspár Merse Előd B
32. Antalya (2001)
Béky Bence 11.o. B
33. Bali (2002)
Béky Bence 12. o. A
34. Taipei (2003)
Balogh László E
35. Pohang (2004)
Kómár Péter 11. o. A
Horváth Márton A
36. Salamanca (2005)
Kómár Péter 12. o. A
37. Singapore (2006)
Kónya Gábor 11. o. E

2012_evkonyv:Layout 1

2012.06.05.

Meszéna Balázs 11. o. E
Molnár András 12. o. E
38. Isfahan (2007)
Kónya Gábor 12. o. A,
külön díj
Meszéna Balázs 12. o. E
39. Hanoi (2008)
Balogh Máté 11. o. B
40. Merida (2009)
Balogh Máté 12. o. E
Farkas Márton Bence 12. o.
Wang Daqian 11. o. E
41. Zágráb (2010)
Wang Daqian 12. o. A
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Részletek a százéves évforduló kapcsán megjelent cikkekből
Szenvedély és csábítás a Fazekasban
100 éves az intézmény
RTL Hírek - Kumin Viktória
2010-11-15 14:30:00
E

Nemzetközi Informatikai
Diákolimpia
2. Minszk (1990)
Berendi Péter
8. Veszprém (1996)
Ungár Péter B
10. Setubal (1998)
Felföldi Zsolt III. o. A
11. Antalya (1999)
Felföldi Zsolt IV. o. B
13. Tampere (2001)
Ritter Ádám. E
Földényi Tamás E
14. Yong- In (2002)
Pallos Péter E
15. Kenosha (2003)
Rácz Béla András 11. o. B
16. Athén (2004)
Hubai Tamás 12. o. E
Rácz Béla András 12. o. E
19. Zágráb (2007)
Eisenberger András 11. o. B
20. Kairó (2008)
Eisenberger András 12. o. A
Danka Miklós 11. o. E
22. Waterloo (2010)
Wágner Zsolt 12. o. D
23. Pattaya (2011)
Weisz Ágoston 12. o. B
Szenczi Zoltán 11. o D

A hely, ahol a diákok szenvedélyesen tanulnak, és ahová odacsábítják a legjobb tanárokat. Tudják, hogy mi a közös Kútvölgyi Erzsébetben, Ákosban és Simor Andrásban, a Nemzeti
Bank elnökében? Mi köti össze Magyar Bálintot és Thürmer Gyulát? Mi vajon a kapocs Kovács
P. József tévébemondó és Harcsa Veronika között? Elárulom: a Fazekas. Mindannyian a
Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségiztek.
100 éves a Fazekas – születésnapi cikk készül róla. Gondoltam először is végigpörgetem
a honlapjukat, ismerkedem a témával. Az iskoláról persze hallottam, ki ne hallott volna? A
híres Fazekas, az irigyelt iskola, ahová szülők százai akarják beíratni a gyereküket, miközben
már látják is maguk előtt, amint Petike szerényen felemelkedik ültéből, bőrcipője bőrtalpát a
vörös szőnyegre helyezi, és elindul a pulpitus felé, ahol történetesen a svéd Akadémia Nobelbizottsága várja, majd XVI. Károly Gusztáv átnyújtja az ifjú magyar tudósnak a jól megérdemelt kitüntetést. Hogy ez kémiai vagy irodalmi elismerés, az a párás tekintetű szülőnek, legalább is lázálmában, már édes mindegy. De tényleg ennyi mindent tud ez az intézmény, hogy
csak úgy fogják és berakják a gyereket elsőbe, majd érettségi után kész emberként, önállóan
gondolkodó, okos felnőttként jön ki a kapun? Ez nyilván nem ilyen egyszerű, és nem is lehet
minden felelősséget az iskolára vagy éppen a tanárra hárítani. Maradjunk annyiban, hogy a
szülőnek és iskolának közös felelőssége, hogy milyen felnőtt válik abból a gyerekből.
De vissza a honlaphoz. Rákattintok a „tantestületünk” feliratra. Nézegetem az arcokat és
tippelni próbálok, hogy vajon ki mit taníthat. Ez a szigorú biztos fizikát! Ez a kedves talán éneket, irodalmat? Jaj, ez csak nem kémia?
Megrohannak az emlékek, de nem kellemesek. A tenyerem izzadni kezd, gombóc a torkomban és már szinte hallom a napló sercegését, miközben lapozgatják – ha ez így megy
tovább, mindjárt kihívnak a táblához. És sajnos elkezdek visszaemlékezni. Senkit nem érdekelt, hogy nem értem, senki nem vette észre, ha bajom volt, és mérgesek voltak, ha nekem
nem azt jelentette a vers, amit a tankönyv írójának. Mert bizony, ha valaki ötöst akart, annak
szó szerint azt kellett éreznie, amit a tankönyv írójának, azt kellett sejtenie, amit már előre
kinyomtattak a kézikönyvben, és minimum ugyanazoknak a párhuzamoknak kellett beugrania a verssorok olvasásakor, mint neki. Aztán eszembe jutnak a megalázások a táblánál, ezeket elvileg szóbeli feleletnek hívták, de szerintem csak egyes tanárok élték ki rajtunk a frusztrációikat.
Telefont ragadok. Foki Tamást, a Fazekas Gimnázium igazgatóhelyettesét hívom. Kicsöng,
felveszi. A hangja megnyugtató, kedves, lelkesen válaszol a kérdéseimre, így egyszer csak azt
veszem észre, hogy a fent megidézett emlékek már messze járnak. Nagy kő esett le a szívemről!
Fazekas-évkönyv
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Büszkén mesél a diákjaik külföldi sikereiről. Több tanulójukat is felvették például
Cambridge-i Egyetemre. „Képzelje csak, ezek az angolok kifigyelték, hogy milyen okosak a
magyar gyerekek és milyen jó eredményeket érnek el az olimpián. Így többükre is kivettették
a hálójukat, és örülhetnek, hogy ilyen tehetségekre tettek szert. Az egyik ilyen tanuló első lett
a számítógép-tudomány karon a tanulmányi rangsorban, egy másik pedig 14. fizika szakon.
Elképesztő eredmények!”
A diákok sikert sikerre halmoznak. 50 éve folyamatos a díjeső, nem csoda, hogy az intézményt sztáriskolának, versenyistállónak is emlegetik. Foki Tamás ugyanakkor nagyon nem
szereti, amikor versenyistállóként gondolnak rájuk. Szerinte ugyanis nem elsősorban az egyetemi felvételire készítenek fel és magoltatnak, hanem az iskola és a Fazekas-módszer titka az,
hogy lelkes tanárok tanítanak lelkes diákokat. A tehetségeket nem emelik ki és nem különítik
el, hanem úgynevezett közösségi tehetséggondozást végeznek: tanórai keretben folyik a
sikert hozó műhelymunka. Ez pedig általában jó hatással van a gyerekekre. Az igazgatóhelyettes szerint a jó eredmények kizárólag azért születnek meg, mert a gyerekek és a pedagógusok is szeretik, amit csinálnak: mindez nem kényszer, hanem ez a hobbijuk.
A tankönyvi anyagot kiegészíti, rendszerezi a tanórai munka. A tanár megfigyeli, hogy mi
érdekli jobban a társaságot, és akkor azzal a témakörrel alaposabban foglalkoznak. Van, amire
több, de van, amire kevesebb időt fordítanak, mint általában máshol.
Az első nemzetközi eredményeket 1964-ben érték el. A tanárok mozgolódni kezdtek,
hogy kellene csinálni valamit, ami más, mint a megszokott. A matematika veszélytelen terület volt a 60-as években, így senkinek nem volt kifogása az ellen, hogy matek tagozatot indítsanak. Az 1965-ös, 8 fős magyar csapatnak hat tagja a Fazekasból került ki: Lovász László,
Pelikán József, Pósa Lajos, Berkes István, Laczkovich László és Elekes György. Ettől kezdve
jórészt a gimnázium tanulóiból állt az olimpiai keret. A később Wolf- és Bolyai-díjas Lovász
László négyszer nyert olimpiát (pedig többnyire csak harmadikos- negyedikes diákokat vittek
ki).
Különleges tanárok tanítanak különleges diákokat. Akárki nem oktathat a Fazekasban és
akárki nem tanulhat tőlük. Még 1912-ben az akkori fővárosi vezetés pedagógiai központot
hozott létre az iskolában. Ez azt jelentette, hogy kezdettől fogva kizárólag válogatott pedagógusok kerülhettek a katedrára, akik műveltek, olvasottak és jártasak a módszerekben. „Ritka
alkalom, amikor valakit fel tudunk venni. A tanáraink többsége 20-30 éve itt tanít, kevés az
üresedés. Ha mégis szükség van új tanerőre, akkor mindig van 1-2 olyan szakember, aki már
korábban a „látókörünkbe” került. Olyan tehetséges és fiatal tanárokról van szó, akiket a mieink már korábban kiszúrtak maguknak egy-egy tanóra látogatás alkalmával más iskolákban.
Aztán, amikor eljön az idő, mi mindent megteszünk, hogy „elcsábítsuk” őket. Higgye el, nem
a fizetés miatt jönnek. A tanítás a szenvedélyük.”
Nemcsak tanárként, diákként sem könnyű bekerülni a Fazekasba. Tévhit, hogy kizárólag
kitűnő tanulókat vesznek fel. A színötös bizonyítvány még nem jelenti azt, hogy valaki kiemelkedően tehetséges.„Egyébként sem olyan egyszerű kiszűrni a tehetséget, mint az elsőre gondolnák” – mondja Foki Tamás. Az eddigi nem kevés tapasztalatuk szerint a kreatívan gondolkodó, okos gyerekek sokszor nehéz természetűek, szokatlanul reagálnak egy-egy szituációban, másképp fejezik ki magukat, gyakran túlmozgásosak.
A legtöbb esetben egy átlagos iskolában szabadulni szeretnének az ilyen nehéz esetek-
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Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
27. Peking (1995)
Bunkóczi Gábor IV. o. E
28. Moszkva (1996)
Sánta Zsuzsa IV. o. E
37. Taipei (2005)
Pálfy Gyula 10. o. B
38. Gyeongsan (2006)
Pálfy Gyula 11. o. E
39. Moszkva (2007)
Pálfy Gyula 12. o. A
42. Tokió (2010)
Szigetvári Áron 12. o. E
Nemzetközi Biológiai
Diákolimpia
21. Changwan (2010)
Gyenes Bertalan 12. o. E.
Nemzetközi Filozófiai
Diákolimpia
11. Buenos Aires (2003)
Kovács Dávid 11. o.
12. Szöul (2004)
Kemény Gábor 12. o.
Kovács Dávid 12. o. B
16. Iaşi (2008)
Tóth Olivér István 12. o. D
17. Helsinki (2009)
Kiss Marcell 12. o. D
18. Athén (2010)
Backhausz Tibor 11. o. B
19.Bécs (2011)
Backhausz Tibor 12. o. D
Kiss Robin Valentin 12. o.
Nemzetközi Földrajzi
Diákolimpia
7. Karthago (2008)
Horváth Márk 11. o. D
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Néhány jelesünk
Akar László
közgazdász, volt államtitkár
Almássy Zsuzsa
műkorcsolyázó, edző
Aradszky László
zenész
Babai László
matematikus
Bali János
karmester
Baranyai Zsolt
matematikus
Berkes István
matematikus
Bilek István
nemzetközi sakknagymester
Csáki György
közgazdász, a Magyar Posta
volt elnöke
Csörnyei Marianna
matematikus
Deák László
költő
Draskovics Tibor
politikus, miniszter
Farkas Ádám
közgazdász, a PSZÁF elnöke
Gaskó Balázs
műsorvezető (MTV)
Grandpierre Attila
csillagász, énekes
Hajdú B. István
kommentátor
Hajdufy Miklós
televíziós rendező,
forgatókönyvíró
Hámori Ildikó
színésznő
Harcsa Veronika
énekes
Karinthy Márton
színházi rendező, író

től, a Fazekas pedig éppen rájuk vadászik.
Ebben a Fazekasban egyébként is mindent másképp csinálnak: a tanárok szeretnek tanítani, a diákok tanulni. Nahát, hallottak már ilyet?

A pécsi Zsolnay gyár tervei iskolánk díszítéséhez

Budapest Főváros Önkormányzata
2011. szeptember 30., péntek 23:14
A 100 éves Fazekas Gimnáziumot köszöntötte Tarlós István
Mihály-napi gálával kezdte meg centenáriumi ünnepségsorozatát a Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Budapest egyik legpatinásabb közoktatási intézményének jeles ünnepe alkalmából Tarlós István főpolgármester is köszöntötte a vendégeket.
Egész estés programsorozattal vette kezdetét szeptember 30-án a Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a tavaszig tartó megemlékezés. Az intézmény
már az első napon a lehető legváltozatosabb műsorokkal kedveskedett egykori és jelenlegi
diákjainak. Így az érdeklődők részt vehettek a Szabó Magda-emléktábla és –emléksarok avatásán, zenei koncerteken, a Balogh Lóránd építész emlékére történt kopjafa-állításon, az iskolateremtő Bárczy István- és Balogh Lóránd-kiállításon, de még LEGO-robot bemutatón is.
Az ünnepi műsor elején Tarlós István köszöntőjében mindenekelőtt méltatta az iskolát. A
városvezető azt mondta: a Fazekas története egybefonódott a város, az ország és a nemzet
elmúlt száz évével. „Ha végigtekintünk az iskola százéves történetén, akkor nyilvánvalóvá
válik, hogy a Fazekas korábbi és jelenlegi tanárainak tevékenysége túlmutat a közoktatási igények kielégítésén. Ez az iskola mindig képes volt megújulni és meghaladni a vele szemben
támasztott elvárásokat. Azt hiszem, a fővárosban, sőt országszerte is iskolák tucatjai próbálják megfejteni a jelenséget – fogalmazott Tarlós István.
A főpolgármester kitért arra is: az iskolaépítő elődök hamar felismerték azt az alapigazságot, hogy az iskolához tanár is kell. Ezért a tanárképzést fejlesztendő itt jött létre a Pedagógiai
Szeminárium, ami végül is az alapját adta annak, hogy néhány éven belül a Fazekas a legkiválóbb pedagógusok műhelyévé vált. Egyebek mellett ez tette lehetővé, hogy az intézmény
padjai közül számos kivételes közéleti személyiség kerüljön ki, úgy a tudomány, az irodalom,
a színház- és filmművészet, mint a zene, a képző- és fotóművészet, a sport vagy az újságírás
Fazekas-évkönyv
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területéről. A városvezető szerint mindezekhez a sikerekhez elengedhetetlen volt az a szellemiség is, amelyet az egykor volt Szent Benedek-rendi szerzetes tanárok adtak át a gimnáziumban.
Tarlós István szólt a mai diákokhoz is. Úgy véli, a Fazekasban tanulni kivételes dicsőség,
egyúttal nem mindennapi felelősség egy fiatal számára. A politikus azonban hisz abban, hogy
a jelenlegi diákok minden segítséget megkapnak tanáraiktól és családjuktól ahhoz, hogy
elődjeik sikerei ne teherként és nyomasztó elvárásként nehezedjenek rájuk, hanem inspiráló
erőként hassanak. A főpolgármester végül azt ígérte az egybegyűlteknek, hogy a főváros
vezetése mindent megtesz azért, hogy iskoláikban kedvező körülményeket biztosítsanak
mind a tanulók, mind pedig nevelőik számára. „Nekünk már nem kell iskolát építenünk,
hiszen elődeink megtették azt. A mi feladatunk az, hogy fenntartsuk részben magát az intézményt, részben pedig azt a szellemiséget, ami a Fazekasból árad” – zárta szavait Tarlós István.
Az iskola hírnevét valójában az 1962-ben indított matematika tagozat alapozta meg.
A hatvanas évek végétől a Fazekas töretlenül nevelte nagy számban a majdani nagynevű,
nemzetközileg is ismert és elismert tudósait, kutatóit, nemzetközi versenyek és diákolimpiák
dobogós helyezettjeit immár nemcsak matematikából, de a természettudományi tárgyak
mindegyikéből, sőt – az utóbbi évtizedekben már – a társadalomtudományok és a művészetek területéről is. Így olyan közismert személyiségeket adott az intézmény hazánknak, mint
például a már említett Szabó Magda író, Kútvölgyi Erzsébet és Szilágyi Tibor színművészek,
Almássy Zsuzsa Európa-bajnoki ezüst- és világbajnoki bronzérmes műkorcsolyázó vagy
Szilágyi Áron világbajnok vívó.

 Fazekas-évkönyv

Király Júlia
közgazdász, a Magyar
Nemzeti Bank alelnöke
Komjáth Péter
matematikus
Komor Tamás
az Allianz Hungária
Biztosító Rt. ügyvezetője
Kovács Ákos
énekes
Kovács P. József
tévébemondó
Kováts Kriszta
színésznő, énekesnő
Kútvölgyi Erzsébet
színésznő
Laczkovich Miklós
matematikus
Lipovecz Iván
a HVG volt főszerkesztője
Lovász László
matematikus
Magyar Bálint
politikus, volt miniszter
Major Péter
matematikus
Mispál Attila
rendező
Pálfy Péter Pál
matematikus
Pelikán József
matematikus
Pintz János
matematikus
Polónyi János
fizikus
Pósa Lajos
matematikus, tanár
Prokopp Dóra
szerkesztő, orvos,
a Filmmúzeum Rt.
vezérigazgatója
Rainer M. János
történész
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Ruzsa Z. Imre
matematikus
Surányi László
tanár
Szegedy Márió
matematikus
Szenes Andrea
az MTV alelnöke
Székelyi Mária
szociológus, az ELTE
Társadalomtudományi
Karának dékánhelyettese
Szilágyi Áron
kardvívó világbajnok,
pekingi olimpikon
Szűcs András
matematikus
Szvák Gyula
történész, az ELTE
Russzisztikai Központjának
alapítója, tanszékvezető
Tarján Györgyi
színésznő
Thürmer Gyula
politikus
Várkonyi Péter
a Gömböc egyik feltalálója
Vesztergombi Katalin
matematikus
Waszlavik László
rockzenész
Zdeborsky György
a Magyar Fejlesztési Bank
Rt. igazgatóságának elnöke
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50 éves a matematika tagozat
Hámori Veronika beszéde a matematika tagozat ötven éve és az
olimpikonok emlékfalának felavatása alkalmából
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket!
Volt matematika tagozatos diákjaink szerteágazó
és sikeres életútja a bizonyíték arra, hogy a matematika tagozat kezdettől fogva több, mint egy tudományt
magas szinten művelő tanulókból álló iskolai osztály.
A matematika tagozat életforma, értékrend, közösségalkotó erő. A mindenkori „specesek” zárt közösséget
alkotnak az iskolán belül. Ebben a közösségben természetes egymás segítése, a közös zenélés, az iskolán
kívüli közös programok. A specesek visszajárnak, szakköröket tartanak, megosztják tapasztalataikat a diákokkal, számtalan formában segítik az iskolát, felelősséget éreznek az utánuk jövők iránt.
Matematika szakos igazgatóként tudom, hogy egy
iskola csak akkor állít elő időtálló értéket, ha a tanárokat és tanulókat a tudásvágy hajtja, ha tisztelik a hagyományokat és építenek azokra, de nem
lezárt, lekerekített ismerethalmaz elsajátításába fektetik energiájukat. Ha kíváncsiak; kérdéseket, kétségeket fogalmaznak meg, és csak a logikus, pontos válaszokat fogadják el. Termékeny
vitáik során a premisszák és a konklúzió soha nem válnak el. Mernek kísérletezni, új utakat
keresni, mindezt azért, hogy a világról minél többet tudjanak meg, és tudásukat minél szélesebb körben osszák meg másokkal. Tisztelik a tudást és birtokosait, képesek csapatot vezetni
és tudnak alázatos tagjai lenni olyan csapatnak, amelyikben érzik, hogy szükség van rájuk. Az
életkor nem meghatározó: az alkotóműhelyekben együtt éli meg a tudás katarzisát felnőtt és
gyerek. Ezt képviseli a matematika tagozat, és ez határozza meg egy iskola minőségét is.
A Fazekas minden szintje: általános iskola és gimnázium, ezen belül valamennyi tagozat
hozzátett és évről-évre hozzátesz valamit az iskola hírnevéhez. Így van ez száz éve, de 50
évvel ezelőtt elkezdődött valami, ami túlnőtt az iskola falain, az ország határain. Ezt példázza
ez az emlékfal is, mely a világon egyedülálló eredményekről tanúskodik. Nincs még egy olyan
iskola, amely ennyi olimpikont tud felmutatni. Diákjaink 255 alkalommal kerültek be a magyar
olimpiai csapatok egyikébe. A tanulóink 222 érmet nyertek és 12 dicséretet kaptak, ezen kívül
2 különdíjat is kiérdemeltek.
A 222 éremből 55 arany, 100 ezüst, 67 bronz. Külön kiemelendő, hogy matematikából az
eddig megrendezésre került 51 olimpia során 48 alkalommal vettek részt fazekasos tanulók.
És végül néhány egyéb érdekesség:
Fazekas-évkönyv
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1966- ban a 8 tagú magyar diákolimpiai csapat a Fazekas
matematika tagozatos osztályából került ki. Hárman kaptak
aranyérmet: Lovász László, Pósa Lajos, Pelikán József. Lovász
László már egyetemista korában kandidátus lett, 1999- ben
Wolf-díjat, 2007-ben Bolyai-díjat, 2010- ben Kyoto-díjat
kapott.
Lovász László és Pelikán József négyszer voltak olimpián
(tehát már első éves gimnazista korukban is), mindketten
egy- egy ezüst, és három- három bronzéremmel tértek haza.
Terpai Tamás háromszor volt olimpikon, három aranyat szerzett, Rácz Béla szintén. Ő még az informatikai olimpiára is
kijutott kétszer, ahol egy bronz, és egy ezüstérmet kapott.
Köszönöm mindazoknak, akik részesei ennek a nagyon
kemény és következetes munkával beteljesített csodának.
Nem szánjuk befejezettnek a dicsőségtáblát, biztos vagyok
abban, hogy újabb és újabb nevek gazdagítják majd a sort.
Ezennel felavatom az olimpikonok emlékfalát. Nem jöhetett
volna létre Futó Gábornak, iskolánk volt diákjának kiemelkedő támogatása nélkül. Egyébként maga is olimpikon volt.
Matematikából 1993-ben arany, 1994-ben ezüstérmet szerzett. Köszönöm a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport
Alapítvány támogatását. Köszönöm a tervezőnek és kivitelezőnek, Szentmiklósy Attilának az impozáns megvalósítást,
Tatár Tibornak és Foki Tamásnak a minden akadályt leküzdő
áldozatos szervezőmunkát.

Kívánom mindenkinek, aki ma itt együtt ünnepel velünk,
és magunknak, a Fazekas dolgozóinak és tanulóinak, hogy a
következő 50 évben is legyen lehetőségünk töretlenül folytatni a fél évszázada elkezdett, és azóta annyi sikert és elismerést hozó munkát. A hírnév kötelez: a Fazekas nem fog csalódást okozni.

Surányi László beszéde a 2012. március
tizenkettedikén a 3. emeleti Tárlat és a
Kavics-terem megnyitásán
Tisztelt egybegyűltek, volt és jelenlegi diákok és tanárok,
kedves vendégeink!
Több tisztemnek kell eleget tennem. Jó Kavics-tanítványként vagyok olyan óvatos, hogy nem mondom meg előre,
hánynak. Kavicstól ugyanis, akinek a termét most avatjuk, sok
fontos dolgot tanultunk. Ezek közé tartozik, hogy az ember
egy feleletben sosem mondja, hogy ennek vagy annak
három kritériuma van, mert hátha nem jut eszébe mind a
három, vagy hátha közben rájön, hogy igazából négy van.
Előre csak azt ígérem, hogy megpróbálok rövid lenni. És majd
utólag össze lehet számolni a témákat.
Először is nagy örömünkre szolgál, hogy a tagozatunk
ötvenedik évfordulója alkalmából végre megnyílik az itt lát-
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ható Tárlat, amely volt diákjaink egy részének életpályáját
mutatja be. Bár a tagozatos diákoknak, azaz nekünk az a
hírünk, hogy „kockafejűek” vagyunk, ez a kiállítás egészen
mást mutat. Egykori diákjaink, azaz mi/ti a legkülönfélébb
területeken értek el nagy eredményeket. Természetesen
sokan lettek vezető természettudósok, szép számmal vannak
közöttük akadémikusok, „nagy doktorok”. De van itt Lisztdíjas karnagy, sok komoly karriert befutó orvos, építész, közgazdász, filozófus, nyelvész, sőt még egyiptológus is. És szerencsére nem egy tanár is. Ez már részben a Kavics alapította
iskolához tartozik, amiről még lesz szó.
Más vonatkozásban is sokáig sorolhatnánk a volt diákjaink által elért eredményeket. Például valószínű, hogy a világon a Fazekas az az iskola, amelyik a legtöbb diákolimpikont
adta.
Ám amíg ezeket a tablókat készítettük, nekem elsősorban nem ez okozott örömöt. Sokkal inkább az, ahogyan volt
diákjaink egykori iskolájukra emlékeznek. Szinte természetesnek vesszük, ha ezt olvassuk:„Itt ismertem meg azt az örömöt, amit bonyolult, absztrakt problémák megértése és megoldása nyújt”. De olvashatjuk ezt is:„A Fazekastól mit kaptam?
Intuíciót és azt, hogy arra hallgatni kell úgy a tudományban,
mint az emberi kapcsolatokban.” Más úgy fogalmaz, hogy itt
tanulta meg „az elemzés/vitatkozás/együttműködés egységét.” És még egy másik szempont: „A Fazekasban megtanultam, hogy mindegy, ki honnan jön, csak az a fontos, hogy mit
tesz.” Sokan írnak olyat, vagy hasonlót, hogy „az osztályunk
mindenkinek rettentő sokat jelentett és jelent máig.” „Sokat
kaptunk tanárainktól, de a fölöttünk járó diákoktól is.” S azt
már szinte túlzásnak is érezzük, amikor ezt olvassuk: „a világban is kevés olyan inspiráló légkört tapasztaltam, mint a
Fazékban”.
Kavics iskolájában nem csoda, hogy sokan emlékeznek a
matekórák oldott légkörére, ahol mégis szigorú logikára
szoktatták őket. De nem kevesen vannak, akik a magyar órák
hangulatát, a történelem órák izgalmas vitáit, az énekkart
vagy a filmszakkört említik. És hogy itt tágult ki látókörük és
lettek nyitottak a világra. Van, aki annak örül, hogy a magyartanárnőjük elzavarta őket a Taganka Színház pesti előadására, és hogy Komlós tanár úr a földrajz órán szerettette meg
velük József Attilát. „A kabátzsebekben gyakran verseskötetek voltak, a szünetben filozófiai viták folytak”, írja valaki más.
Engedjenek meg egy szubjektív megjegyzést: miközben a

tablók készültek, volt időm elmorfondírozni azon, hogy
milyen örömöt okozna mindez édesapámnak, Surányi
Jánosnak, aki egyike volt a tagozat kitalálóinak és aki a
Matematikai Kutató Intézetben évtizedekig irányította azt a
módszertani csoportot, amelynek égisze alatt a tagozat egészen új tantervét és didaktikai programját lelkes tanárok részvételével kidolgozták.
Az úgynevezett „kísérlet”, amelynek egyik legsikeresebb
leágazása lett a tagozat, tanárok több száz fős mozgalmát
tudhatta maga mellett. Ma szinte elképzelhetetlen: a
Matematikai Kutató Intézet nagytermében havonta száz-kétszáz tanár gyűlt össze egy-egy szemináriumra. De nem volt
könnyű dolguk, mint ahogy most sincs könnyű dolgunk: még
Fazekas-évkönyv
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Kőváry Károly “Kavics”
ennél is nagyobb ellenállással kellett megküzdeniük, hogy
meghonosodjon a frontális oktatással és a lineáris ismeretátadással szemben a felfedeztető, gyerekközpontú tanítás.
Hogy beengedjük az órákra a színes, fantáziát megmozgató,
feladatcentrikus oktatást, hogy a felfedezés örömét akarjuk
átadni, de a küzdelmeit sem megspórolni. Hogy igazodjunk a
diákok egyéni érdeklődésköréhez, bízzunk a tehetségükben
és csendben segítsük a növekedésüket. S miközben az órák
szerkezete átalakul és kialakul a műhelymunka, ugyanilyen
hangsúly van azon, hogy elmélyült, gondosan felépített tanterv legyen, ami megmutatja a különböző területek közötti
gondolati összefüggéseket is. Hatalmas munkát kellett elvé-
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gezni, és nem győzném felsorolni azokat, akik ebbe a munkába nagy lelkesedéssel vetették bele magukat. De nem
teszem, nehogy bárkit is megsértsek, akit esetleg kihagynék.
Egy valakiről azonban mégis meg kell emlékeznem: tegnap
este kaptuk a szomorú hírt, hogy meghalt Reimann István,
aki évtizedekig vezette az olimpiai szakköröket és az olimpiai
csapatot. A közeli terveink között van, hogy megírjuk és interneten elérhetővé tesszük a tagozat történetét. Mert nagyon
tanulságos ma is, és tele van nagyszerű történetekkel. S valljuk be: ma sem magától értetődő a tanárok részéről ez a hozzáállás.
Kezdettől nagy volt az ellenállás, amivel meg kellett küz-
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deni, hiszen sokkal kényelmesebb a megszokott rutint leadni, frontálisan oktatni és megpróbálni beletölteni a diákok
fejébe az ismereteket, mint állandóan figyelni, hogy ki hol
tart, és mikor kell egy ügyesen elhelyezett mondattal „lökni”
rajta egyet, és mikor hagyni egyedül vagy csoportban társaival dolgozni.
Nem véletlen tehát, hogy annyi tehetséges és erős kutató került ki a tagozatról – itt kapták ehhez az első impulzust.
Hogy milyen nagy ellenállással kellett megküzdeni nemcsak
a társadalom, hanem a tanárok részéről is, arra még egy jellegzetes példa: „a módszertani vezető lebeszéli a tanárokat,
hogy válaszoljanak kérdéseinkre”, hangzott el az egyik megbeszélésen a hetvenes évek elején, tehát amikor már jó ideje
ment a tagozat is, és az ország több helyén ment a Varga
Tamás-féle általános iskolás és apámék módszertani csoportjának középiskolai kísérlete is. A tagozat elindítása ellen hivatalos oldalról is nagy tiltakozás volt. „Elitoktatás”, hangzott
azonnal a megbélyegzésnek szánt ítélet. Szerencsére voltak
támogatói is, így például Rényi Alfréd, az MTA Matematikai
Kutató Intézetének igazgatója. De. Tudjuk, hogy a meghatározott óraszámok annak idején áthághatatlan akadályt jelentettek. Úgy nézett ki, ezen fog megbukni a tagozat. És ekkor
jött valakitől – jó volna tudni, kitől – a nagy ötlet: az akkoriban bevezetett heti öt órás kötelező politechnika oktatást a
matematika tagozaton majd matematikai gyakorlattal fogjuk
kitölteni. És mindmáig megmaradt a matematika egyik részének„gyakorlat” elnevezése a tagozaton. Ma már kevesen tudják e név eredetét.
Mint mondtam, annak idején komoly támogatást kapott
a tagozat elindítása az akadémiai életből. Jó volna, ha a tagozatos oktatás ma is ugyanilyen támogatást kapna egyetemi
és akadémiai oldalról legalább a volt tagozatosok részéről.
Kérjük, erről az itt jelenlevők se feledkezzenek meg. Mert ma
is szükség van rá.
És most rátérek utolsó témámra. Egy ilyen jubileum alkalom a visszatekintésre és arra is, hogy megemlékezzünk azokra, akik iskolát teremtettek. Szerencsére számtalan nagy tanáregyéniség van, akikre emlékezhetünk szerte az országban –
és hadd emeljek ki közülük csak egyet, aki már nincs közöttünk: Hajnal Imrét. De a Fazekas is bővelkedik a nagy tanáregyéniségekben. Említhetnem Thiry Gabi nénit, aki majdnem
ötven évig tanított a tagozaton és csak meg kell nézni, hány
itt kiállított tablón szerepel a neve: kell-e ennél nagyobb elis-

merés egy tanárnak. De említhetem Reményi Guszti bácsit,
Táborné Vincze Mártát, az„átigazoltak”közül Laczkó Lászlót, a
csak pár évig itt tanítók közül Rábai Imrét és nem utolsó sorban Urbán Jánost, aki később sok módon is a tagozatos mozgalom egyik oszlopa lett.
De a mai napon végre méltó módon emlékezhetünk arra
a tanárra, aki a Fazekas tagozatos légkörének az alaphangját
adta meg. Akinek biztonságot adó szeretete, humora, csendes megértése és erőt adó és sugárzó lénye a mai napig itt él
közöttünk: Kavicsra, hivatalos nevén Kőváry Károlyra.
Mindannyian, akik tanulhattunk tőle, és akik együtt taníthattunk vele, tudjuk, hogy ő az volt a Fazekasnak, ami Rátz tanár
úr volt a Fasor Gimnáziumnak. Nem véletlen, hogy több volt
Kavics-tanítvány és „Kavics-unoka” jött vissza ide tanítani.
A most avatásra kerülő Kavics-teremben két tablón próbáltuk
meg bemutatni azt, ahogyan Kavics emléke egykori diákjaiban él. Mindenkit arra bíztatok, hogy olvassa el a történeteket, nézze meg a képeket – ebből lehet talán a legtöbbet
megérezni abból a légkörből, amit Kavics a világ legtermészetesebb dolgaként teremtett maga körül. És a tablón levő
történetek és képek csak kis töredéke annak, amit összegyűjtöttünk, és amit remélhetőleg mihamarabb egy külön honlapon részletesebben is be tudunk mutatni. Az összegyűjtött
anyag addig is elérhető a honlapról. A Kavics-terem avatása,
a vele készült portréfilm vetítése talán további emlékeket is
felszínre hoz a jelenlevőkben, kérjük, ezeket osszák/osszátok
meg velünk és egymással!
A magam részéről befejezésül csak két rövid emléket szeretnék felidézni Kavicsról. Az egyik röviden szerepel a tablón
is. Ez Kavics egyik „pótunokájáról” szól, azaz nővére unokájáról. Kavics csillogó szemmel mesélte, ahogy ez az unoka a
rácsos ágyából próbálta kidobni a labdát. Megpróbálta egyszer, visszaesett. Megpróbálta még egyszer, megint visszaesett. És nem, nem hagyta abba, mesélte teljes beleéléssel
Kavics. Addig küszködött, amíg ki nem találta, hogyan sikerülhet kidobnia. És Kavics maga is átélte a diadalt, az egész
lénye fel volt villanyozva, ahogyan ezt mesélte. Ebből az egy
történetből jól meg lehet érteni, hogy miért szeretett tanítani: ezt a makacs akaratot, a problémákkal való küzdelem fel
nem adását: ezt szerette látni tanítványaiban, erre ösztönözte őket a maga kedves és tüzes szemével, szavaival és tegyük
hozzá: végtelen türelmével – és ez volt az, ami le is nyűgözte
őt a diákjaiban. Ez volt az, amiből érezhetően újra meg újra
Fazekas-évkönyv
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erőt merített a tanításhoz.
A másik történet ennek talán ellenpontja. Tíz évvel az
érettségi után, amikor látogatóba jött, szinte le sem ült és
máris belevágott abba, ami nagyon foglalkoztatta: miért van
az, kérdezte félig tőlem, félig magától, hogy az egyik diák tele
van kérdéssel és nem tágít tőlük, a másikról meg vagy lepereg, vagy szép fegyelmezetten megtanul mindent, de igazából nem érdekli. Az egyik tele van szomjúsággal, hát nem ez
volna a természetes? És látjuk, hogy a másikban meg nincs
igazi szomjúság. Vajon tudunk-e ez utóbbin változtatni, vagy
ez olyan adottság, amit tudomásul kell vennünk a diákjainkban és a dolgunk csak az, hogy alkalmazkodjunk hozzá? Azt
hiszem: minden igazi tanárnak ez „A” kérdés, amivel egész
életében szembesül.
S most befejezésül örömmel teszek eleget megtisztelő
feladatomnak, hogy a Tárlat létrejöttéért köszönetet mondjak természetesen maguknak a kiállítottaknak, továbbá
Pluhár Gabriellának és a 10c (2014c), a 11c (2013c) és a 12c
(2012c) lelkes diákjainak. A Kavics-terem létrejöttéért köszönettel tartozunk az 1967c, az 1971c, az 1975c és az 1983c osztálynak, ezen kívül Beleznay Évának és Bohus Gézának,
Laczkó Lászlónak, Nagy Andrásnak, Umann Kornélnak,
továbbá Köves Juditnak, Krassói Kornéliának, Nyeste Pálnak
és Póczos Valériának.
Sem a Tárlat, sem a Kavics-terem nem jöhetett volna létre
Fazakas Tünde, Foki Tamás, Garamvölgyi Béla, Hraskó András,
Studinger Éva és Táborné Vincze Márta áldozatos munkája
nélkül.
Mind a folyosón látható Tárlatot, mind a Kavics-termet
megnyitom. Fogadják/fogadjátok olyan szeretettel, amilyennel készült.

Fazekas-nap a matematika jegyében
– jeles előadók és témáik –
Czeizel Endre: A matematika és a gének
Már az ógörögök nagy gondolkodói azt vallották, hogy
muzsikus, poéta, festőművész és matematikus géniusznak
születni kell, vagyis kivételes tehetség nélkül a legjobb családi, iskolai és társadalmi feltételek mellett sem lehet valakiből
ilyen géniusz. (...) Most a nagy magyar matematikusok érté-
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kelésére vállalkozom. Be kell vallanom, nem véletlenül
maradtak a matematikusok utolsónak. Féltem tőlük, most
már tudom: joggal. Be kell vallanom, a matematikus-géniuszok csúcsteljesítményeit jelentő képletekből sokat nem
értettem. Azt hiszem, ezeket felfogni, értékelni, bennük igazából gyönyörködni csak a matematikusok külön kasztjának
adatik meg. Éppen ezért könyvemben a matematikusokat
matematika nélkül kísérlem meg bemutatni, mivel ha őket,
mint embereket ismerjük meg, talán jobban is érthetők és
szerethetők.
Dr. Szél Ágoston, a SOTE Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetének igazgatója: Színes látás az anatómus szemével
Sánta Zsuzsanna, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt,
Szerkezetkutatási osztály: Alkalmazott kutatás egy nagyvállalatnál – mindennapi dilemmáink és csapdáink
A RG Szerkezetkutatási osztályán dolgozva szerves
„kis”molekulák szerkezetfelderítésével, azaz a kémiaórán szokásosan felrajzolgatott vegyületábrák megtalálásával, igazolásával foglalkozom. Előadásomban bemutatnám a munkámat, hogy milyen szépségekkel és milyen gyötrelmekkel jár
(egy ex-C-snek) egy empirikus tudományág művelése, és
hogy hogyan hasznosul számomra mindennap a „Fazekasos
szellemiség”. Szeretném bemutatni, hogy miben különbözik
a kutatás egy nagyvállalatnál, mint az egyetemi szférában.
Továbbá példákat mutatnék arra, hogy emberi mivoltunk
tökéletlensége hogyan befolyásolja a természettudományos
megismerést, mindennapos problémamegoldást.
Urbán Péter, Google: Egy informatikus egy napja
Mit is csinál egy informatikus egy nagy nemzetközi cégnél? Mit keres a Google zürichi irodájában egy tucat volt
Fazekasos? Es hogyan is működik a Google keresője? Erről
szeretnék mesélni és beszélgetni.
Bali János: Eldobható zeneszerzés
Kiáltvány és programbeszéd - történeti elemzés.
Bárány Zsófia: Kereslet, kínálat, és a láthatatlan kéz
Hogyan alakulnak az árak? A közgazdaságtan egyik alapvető tétele, hogy a szabad piacon a kereslet és a kínálat hatá-

2012_evkonyv:Layout 1

2012.06.05.

12:59

Oldal 37

Tolna Judit

dr. Kepecs Gábor

Hoffman Orsolya

Figeczky Gábor

Horváth Attila

Csernák Gergely

Gehér józsef
Fazekas-évkönyv

37

2012_evkonyv:Layout 1

2012.06.05.

12:59

Oldal 38

rozza meg az egyensúlyi árat. Annak ellenére, hogy senki sem
ismeri a keresletet és a kínálatot, mégis magától kialakul az ár,
ami a lehető legnagyobb társadalmi hasznossággal jár. De
hogyan?
A láthatatlan kéz fogalmát először Adam Smith skót közgazdász fogalmazta meg a XVIII. században, a piacok önszabályozásának leírására. A láthatatlan kéz szerint a szabad piacon az önérdek követése, a különböző vevők és eladók közötti verseny végeredményben a társadalom javát szolgálja.
Ezen az órán a keresleti és a kínálati függvény, valamint a láthatatlan kéz működését néhány kísérleten keresztül értelmezzük.
Várkonyi Péter, BME,Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék:
Gömböc és úszó testek –két történet az egyensúlyról
Az előadásban vízszintes felületre helyezett, és folyadék
felszínén úszó testek egyensúlyi helyzeteiről lesz szó, illetve
két, ezzel kapcsolatos feladat színes történetét mesélem el.
A Gömböc arra példa, hogyan lehet a lehető legkevesebb
egyensúlyi helyzettel rendelkező formát előállítani, míg Úszó
test probléma kapcsán a szereplők – köztük én is – arra keressük a választ, hogyan lehet a legtöbb módon egyensúlyban
egy gömbtől eltérő alakzat.
Tolna Judit, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban
moshatod meg arcodat
Tudományos előadás helyett inkább beszélgetni szeretnék a diákokkal néhány témakörben, mesélni azokról az
élményekről, amelyek a Fazekasból egyenes vonalban vezettek a gyakorló orvosi munkáig, a pszichiátriáig.
1./ Pszichológia, pszichiátria, neurológia – definíciók,
hasonlóságok, különbségek
2./ Pszichiátria és matematika – az elme működése, az
emberi kapcsolatok alakulása, alakítása, és hogy mennyire
szükséges mindezek átlátásához a matematikai jellegű gondolkodás
3./ Tudomány, oktatás, gyógyítás – szét lehet-e választani, lehet-e mindet egyszerre, mi dönti el a prioritást egy egyetemi klinikán dolgozó orvosnál
4./ Amit sokan nem tudnak a drogokról.

 Fazekas-évkönyv

Ruzsa Ferenc, filozófus, indológus, az ELTE docense, a
Buddhista Főiskola volt tanára: Buddha, kvantummechanika,
nyelvfilozófia
A buddhisták gyakran büszkélkednek vele, hogy az
összes klasszikus vallás közül egyedül az övék nem tudományellenes, éspedig kimondottan a modern tudományszemlélettel áll összhangban.
Meglepő, de ez nem csak PR. A buddhista tradíciónak
nincs olyan mesés mitológiája és teremtéstörténete, ami
összeütközhetne a tudománnyal. Egyetemek (buddhista
kolostoregyetemek) Indiában annyival korábban léteztek,
mint Európában, amennyivel a buddhizmus idősebb a
kereszténységnél.
Az igazán izgalmas azonban az, hogy a buddhizmus
egész világlátása a XX. században kialakult modern természetfelfogással van leginkább összhangban, jobban illeszkedik az erőterek, valószínűségi mezők és fejlődésfolyamatok
világába, mint a régebbi európai mechanikus szemlélettel.
De vajon miért van ez így? Egyszerű véletlen, hogy pont efféléket gondolt a Buddha, vagy netán a megvilágosodással
mindentudást is nyert volna?
Amíg a magyarázatot keressük, beleütközünk egy európai problémába. Miért volt mechanisztikus a régebbi európai
tudomány (és mindmáig a köznapi szemlélet)? A magyarázatnak sok köze van egy klasszikus filozófiai fogalomhoz
(szubsztancia = dolog); emögött viszont az emberi nyelv
alapvető és természetes szerkezete, az alany-állítmány fogalompárja lapul.
Laczkovich Miklós, az ELTE és a University College London
matematika professzora: Alakzatok felbontása hasonló
részekre
Az A alakzat önismétlő, ha felbontható legalább két egymásba nem nyúló egybevágó részre, amelyek hasonlóak Ahoz. Melyek az önismétlő alakzatok? Ennek a kérdésnek a
megválaszolása reménytelennek tűnik. A kérdés teljes egészében még akkor is megoldatlan, ha konvex síkbeli alakzatokra szorítkozunk, bár vannak friss (egy-két éves) részeredmények.
Kirakható-e a négyzet olyan – nem feltétlenül egybevágó
– derékszögű háromszögekkel, amelyek hegyesszögei szögei
30o és 60o-osak? Mely derékszögű háromszög hasonló példányaival parkettázható ki a négyzet? Sok hasonló egyszerűnek
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tűnő geometriai kérdés tehető fel, amely megválaszolása
rendkívül nehéz is lehet és gyakran a matematika más területeire, például a számelméletre vezet át.
Dr. Barcs István, a SOTE Orvosi Mikrobiológiai Intézetének professzora: Kell-e vajon félnünk minden baktériumtól?
Zimányi Gergely: Napelemek, hibrid autók, szemsebészeti
lézerek és szabadalmak – egy út a Fazekasból
Az előadás első része a napelemkutatás mai állását tekinti át. A szilícium kristályos, vékonyréteg alapú és harmadik
generációs napelemek működési elvét, előnyeit és hátrányait összegezzük. Ezután egy új típusú,„multi-electron-termelő”
napelem családra fókuszálunk, ahol saját kutatócsoportom is
dolgozik a University of Californián.
A második részben a hybrid autók elektromos motorjába
való mágnesek fejlesztéséről lesz szó, amit a Toyota autógyár
megbízásából folytatunk. A mágnesek tulajdonságainak
megjavításához vezető különböző utakat vázoljuk fel.
A harmadik részben szabadalmi pályafutásom néhány állomását említem meg: hogy hogyan lehet egy szabadalmi
ügyvivői pályát kifejleszteni Barack Obama ügyvédi cégénél
az elméleti fizikus professzorság mellett.
A negyedik rész pedig azt vázolja fel, hogy a szabadalmi
út hogyan vezetett a szemsebészeti lézerek világába, ahol
jelenleg a piac vezető cégének vagyok a szabadalmi igazgatója.
A záró rész végül egy új web-oldalra irányít, ahol megpróbáljuk összegyűjteni és prezentálni a társszerzők által
leszűrt élettapasztalatokat. Azt reméljük, hogy ezek talán
hasznosak lehetnek a következő generáció számára.
Dr Szirmay-Kalos László, a BME Irányítástechnika és
Informatika Tanszékének tanszékvezetője: A számítógépes
játékoktól a pozitron emissziós tomográfiáig
A mindenki által ismert számítógépes játékok egy virtuális környezetet teremtenek körénk, amelyben a valóságot,
azaz pl. a fizikai jelenségeket, számítógépes programok szimulálják. Ki kell számolni, hogy terjed a fény a képernyőkép
előállításához, hogy bukdácsol le a lelőtt ellenfél a lépcsőn a
hihető mozgás előállításához, hogy gomolyog a füst a kémények felett, stb. Ráadásul ezt másodpercenként legalább 20szor meg kell ismételni, hogy a játékos úgy érezze, hogy ő

valóban belemerül a virtuális világba és nem csupán szaggatott állóképekből értesül utólag az ott zajló történésekről.
Erre akkor van esélyünk, ha a gépünk szuperszámítógépeket
lepipáló teljesítményt tud felmutatni ilyen feladatokban,
amelyre a grafikus kártyánk sok száz processzora a garancia.
Ha viszont egy ilyen eszköz van a kezünkben, akkor miért állnánk meg a játékoknál szükséges fizikai szimulációnál, és
miért ne vetnénk be azt más érdekes problémák megoldására, mint az orvosi gyakorlatban használt nukleáris képalkotás?
Valójában a játékok látványvilágához szükséges fényfoton és a nukleáris képalkotásnál fontos egyéb részecskék,
mint a gamma-foton, pozitron stb. között nincs is akkora
különbség, hogy a játékok eszközei ne legyenek itt is alkalmazhatók. Az előadás a számítógépes játékok és az azokat
kiszolgáló grafikus kártyák rövid bemutatásával kezdődik,
majd az emissziós tomográfia szépségeinek feltárása után
elviekben meg is konstruálunk egy ilyen berendezést.
Imre Angéla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai
Tanszékének adjunktusa: Kempelen beszélőgépétől a hangsebészetig – avagy mit csinál egy nyelvész?
Ha az utca emberét megkérnénk, fogalmazza meg, mi jut
eszébe a nyelvészetről, akkor bizonyára többen említenék
például az iskolai mondatelemzéseket nyelvtanórán. Pedig a
beszéd tudománya ennél sokkal izgalmasabb kérdésekkel is
foglalkozik. Hallottak már Kempelen sakkozó¬gépé¬ről? És
azt is tudják, hogy Kempelen maga egyáltalán nem örült
annyira találmánya sikerének, mint azt gondolnánk? Azon
elgondolkodtak-e már, milyen összefüggés van a gyermekkori kúszás-mászás és a nyelvi fejlődés között? Honnan tudjuk, hogy érti-e a kisgyermek a környezetét, ha még nem
beszél? Vajon miért szeretnek a dadogók énekelni? El lehet
úgy elváltoztatni a hangunkat, hogy ne lehessen beazonosítani minket? Hallottak-e már arról, hogyan próbálták meg titkosítani a parancsokat az amerikai katonák a II. világháború
idején? Melyik metrómegálló a„Pstadion”? Hogyan beszélnek
a beszédszintetizátorok? Az előadás során néhány kísérlet
erejéig mindenki kipróbálhatja, milyen is nyelvészkedni.
Kőszegi Botond, a University of California, Berkeley közgazdaságtan tanszékének professzora, a viselkedési közgazdaságtan
szakértője: A félrevezető termékek piaca
Fazekas-évkönyv
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Manapság sok olyan termékkel találkozhatunk, amely félrevezetőnek tekinthető abban az értelemben, hogy a vásárló
kezdetben nincs tisztában a termék használatának teljes költségével. Például a legtöbb vásárló nem tudja, milyen drága
egy éppen megvett nyomtatóhoz rendszeresen patront
beszerezni, és sok hitelt felvevő nem tudja a hitelhez kapcsolódó különböző díjakat és kockázatokat. Ráadásul sokszor
úgy tűnik, a cégek szándékosan vezetik félre a vásárlókat,
vagy legalábbis szándékosan nem tájékoztatják őket megfelelően. Az előadáson az ilyen termékek piacának működését
fogjuk elemezni viselkedési közgazdaságtani szempontból.
Miért tartotta sokáig úgy a közgazdaságtan, hogy a vásárlók
félrevezetése egy piacon nem maradhat fent tartósan, és
hogy félrevezetésből igazából nem is származik nyereség?
Mik a hibái ennek a hagyományos gondolkodás¬módnak? És
mit tehetünk, hogy tisztábbak legyenek a piacok a vásárlók
számára?
Gáspár Merse Előd: Paradox kirakók matematikus és
bűvész szemmel
Biró Péter: Párosító eljárások tervezése
Tegyük fel, hogy egy középiskolai felvételi eljárás során
ismerjük a diákok jelentkezési lapjait és az iskolák által felállított felvételi rangsorokat. Miként tudjuk ez alapján a diákokat
úgy az iskolákhoz párosítani, hogy a megoldást minden diák
igazságosnak tartsa? Mi a szerepe a ponthatároknak a felsőoktatási felvételiben és hogyan határozzák meg őket a megfelelő adatok (a jelentkezők preferenciái, pontszámai és a szakok kvótái) ismeretében? Érdemes-e vajon a valódi preferenciáikat feltűntetniük a diákoknak a jelentkezési lapon, avagy
elképzelhető-e, hogy egy diák bekerülhet egy kedvezőbb
helyre, ha taktikázik a jelentkezéskor?
Előadásomban három olyan valódi alkalmazást fogok
bemutatni, amik mind tartalmaznak ilyen speciális feltételeket, és amelyek párosító eljárásának (újra-)tervezésében én is
részt vettem. Az első a skóciai rezidensek felvételi programja,
ahol orvos gyakornokokat kell kórházakhoz elhelyeznünk.
Ebben a párosító programokban - hasonlóan az amerikai
megfelelőjéhez - lehetővé teszik a házaspároknak, hogy
közös jelentkezési listát nyújtsanak be, amelyek álláspárokat
tartalmaznak. A második alkalmazás a magyar felsőoktatási
felvételi. Itt legalább négy olyan speciális elem van, amely
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megbonyolítja a problémát, de az új törvénytervezet egy
ötödiket is eredményez, nevezetesen a jelentkezési listákra
vonatkozó korlátot, amely a diákokat taktikázásra kényszerítheti a jelentkezési lap kitöltésekor. Harmadikként egy nagyon
különleges párosító alkalmazást fogok ismertetni, az
Egyesült Királyság vesecsere-programját. Ebben donorokat
kell összepárosítanunk betegekkel, a kitűzött cél pedig, hogy
minél több élődonoros veseátültetés jöhessen létre.
Az előadás megértéséhez nem szükséges semmilyen matematikai előismeret, de reményeim szerint hasznos betekintést fog nyújtani a diákoknak a gráfelmélet, algoritmuselmélet és játékelmélet témaköreibe.
Beleznay Éva, építész-urbanista, Budapest főépítésze
2006-2010 közt: Budapesti jövőképek
Hogyan változik Budapest képe? Milyen folyamatok irányítják, és milyen folyamatok kellenének, hogy irányítsák?
A városok fejlődését a történelem során kezdetben az élelemszerzés, később emellett a védelem, majd a kereskedelem
irányították. A városfejlesztési trendek a mindenkori problémák megoldására és a lehetőségek kiaknázására irányultak. A
folyamat igazán bonyolulttá az ipari forradalom városrobbanásával vált. A XX. századtól mozgalmak, divathullámok és
politikai-gazdasági elvárások sokszor a tényleges társadalmi
igényekre torz választ adtak. (Budai vár, Pesti városfal és terjeszkedés, Andrássy út, Nagy-Budapest szakmai gondolata és
politikai végzete, nemzetközi eszmék és az elmélet torzulásaként létrejött lakótelepek.)
A történeti kitekintésen túl Budapest városfejlesztési
vízióiról lesz szó, visszatekintve a XIX. századi elképzelésekre
is és bemutatva néhány, még csak tervezett gondolatot.
(Budapest mai gyűrűs-sugaras szerkezete, mocsárból expo a
Kopaszi-gáton, budai Duna-part park-fürdő-szállodasor gondolata, Madách-sétány tervei, Olimpia, felhőkarcolók, gyalogoshíd, Andrássy-negyed, ...) Az elmúlt kétszáz év városi
átalakulásai és épületei milyen döntésekre épültek, vajon
valóságos értéket teremtettek-e? (Óbudai Gázgyár, bevásárlóközpontok, nagy ingatlanfejlesztések, ...)
Városépítészként sokat gondolkoztam azon, környezetünkben mi jelent értéket, mitől válik Budapest szerethetővé?
A ma is fontosnak tartott történeti emlékeink a városi élet
megértésére épültek és új értéket hoztak létre. Ez lenne ma is
a városfejlesztés fő célja: a múlt-jelen-jövő egymást erősítő
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gazdagsága – a múlt hagyatékának tisztelete, a jelen folyamatok megértése és a városban élők valós igényeinek megoldása, és a jövőben a város szerves részévé váló épületek,
harmonikus környezet megteremtése. A tudás fontossága, a
megértés igénye és képessége, és az arra épülő kreatív gondolkodás.

Beleznay Éva
Magyarország gazdasági ügyei – kerekasztal beszélgetés
résztvevők:
Akar László, 1994 és 1998 között a Pénzügyminisztérium
politikai államtitkára, a Kormány Gazdasági Kabinetjének titkára, az IMF Magyarországot képviselő helyettes kormányzója. 1998-tól a GKI Gazdaságkutató Rt. vezérigazgatója, majd
csoport-vezérigazgatója. 1998-tól 2001-ig az MNB Felügyelő
Bizottság tagja, 2002-től 2007-ig az elnöke. 2002-től 2010-ig
a MOL Igazgatóság tagja.
Kepecs Gábor, 1992-től AEGON Magyarország vezérigazgatója 2003-ig, amikor kineveztek a középkelet-európai régió
vezetőjévé. 2008-ban megválasztottak az AEGON N.V.
Management Board tagjává.
Dr. Rolek Ferenc, a Budapest Bankhoz (GE Money Bank)
1998-ban került, azóta is ő látja el a pénzintézet vezérizgatóhelyettesi, illetve HR és Kommunikációs vezetői teendőit.
Ezen túl 2006-ban a GE Consumer Finance délnyugat-európai
HR vezetője volt.
Moderátor:
Neszveda Gábor, a Corvinus egyetemen végzett gazdaságmatematikusként és jelenleg a BCE Gazdaságinformatikai
Doktori iskola doktorandusza és a Gazdaság-elemzők és
matematikusok szervezetének elnöke.
Figeczky Gábor, a WWF Magyarország igazgatója: Kék arany

Képzelj el egy világot, amelyben minden hatodik ember
tiszta víz nélkül él! Naponta 25 ezren halnak meg a vízhiánynyal kapcsolatos okokból, egyes országokban a betegségek
80 százalékának, a halálesetek egyharmadának a fertőzött
ivóvíz az elsődleges oka. Vannak helyek, ahol egy embernek
naponta annyi víz jut, amennyi máshol zuhanyzáskor 1 perc
alatt elfolyik. Másutt viszont sivatagokban is öntözött golfpályát üzemeltetnek.
Kitaláltad: ebben a világban élsz. Persze mi itt nem sokat
tehetünk, hogy ez változzon… Vagy mégis? Tudtad például,
hogy egy kilogramm marhahús előállításához 16 ezer liter
vízre, egy liter tejéhez pedig ezer liter vízre van szükség, de
még egy csésze kávé előállításához is 140 liter víz kell? Neked
vajon mekkora a vízlábnyomod?
A vizekben bővelkedő Magyarország vajon jól sáfárkodik a
XXI. század folyékony aranyával? Miért sújtja mezőgazdaságunkat szinte minden évben közvetlenül az áradás után az
aszály?
Ha van kedved ezeken velem együtt gondolkodni, szánjunk
rá egy órát! Megtudhatod, mit tesz itthon egy civil környezetvédő, s mit egy világszerte közel 5 millió taggal bíró szervezet
immáron 50 éve.
Horváth Attila, Sanofi gyógyszergyár: Gyógyszerkutatás és
fejlesztés
Ha betegek vagyunk, gyakran gyógyszereket kell szednünk, idősebb családtagjaink pedig rendszeresen szednek
bizonyos orvosságokat. Ki és hol „találja ki”, hogy milyen
gyógyszerekre van szükség? Miért van ilyen sokféle orvosság,
miért nem elég minden betegségre egy?
Meddig tart, amíg az ötletből kész gyógyszer lesz?
Hányan és kik dolgoznak eközben? Mennyibe kerül a fejlesztés? Miért ilyen drága? Melyik része drága? Miért annyiba
kerül egy doboz gyógyszer, amennyibe? És ki dönti el, hogy
mennyibe?
Ha a fenti kérdésekre érdekel a válasz, kérlek, gyere el
erre a közös beszélgetésre. Nem kell, hogy jártas légy a kémia
vagy a biológia területén, ígérem, csak olyan dolgokat fogsz
hallani, amit „józan paraszti ésszel” meg lehet érteni. Ha van
olyan kérdésed, ami még érdekel a gyógyszerek felfedezésével – ma már inkább megtalálásával – és fejlesztésével kapcsolatban, kérlek, juttasd el Müllner Erzsébet tanárnőhöz.
Sokkal jobban tudom, miről beszéljek e szűk órában, ha
Fazekas-évkönyv
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tudom, hogy Téged mi érdekel.
Ám az is jó, ha eljössz, és ott kérdezel. Vagy elmondod,
hogy Te hogyan gondolod, Te mit tudsz erről. Én meg elmesélem azt is, mit gondolok ezekről a dolgokról volt Fazekasos
diákként.
Ivanyos Gábor, az MTA SZTAKI kutatója, a BME oktatója: Az
euklideszi algoritmusról
Van néhány algoritmus, amely nemcsak elegáns és gyors,
hanem hasznos is, és amelynek sokrétű matematikai vonatkozásai van. Ezek közé tartozik az euklideszi algoritmus,
amelyről először Reményi Guszti bácsitól hallottam egy
Fazekas-heti előadásán a hetvenes években. Az euklideszi
algoritmus kapcsán szeretnék kitérni a hatékonyság jelentőségére és felvillantani valamennyit az algoritmusokkal kapcsolatos matematika szépségéből és játékosságából. A címadó algoritmuson túl az előadáson érinteni tervezett témák
közé tartozik a nagy számok törzstényezős felbontása, a lánctörtek, a Fibonacci-számok és az aranymetszés.
Benkő Pál: A reneszánsz kottázás
Bár van néhány apróbb eltérés a reneszánsz és a mai hangmagasság-jelölés között, az igazán izgalmas különbségek az
idő kezelésében, szervezésében rejlenek. Ízelítőül annyit
említenék, hogy a hossz nem lokális tulajdonsága a hangnak:
függ a környezettől.
Gehér József: Láttál-e már stencilgépet?
Szubjektív beszámoló a nyolcvanas évekbeli ellenzéki
mozgalmakról egy szamizdat kiadó szemüvegén keresztül. A
Katalizátor Iroda rövid története.
Gáspár Merse Előd: Egy kis rugalmasság a merevségelméletben
A strukturális merevségelmélet, amely például rúd-csukló szerkezetek statikai tulajdonságainak matematikai vizsgálatával foglalkozik, James Clerk Maxwell matematikus és fizikus 1964-ben megjelent cikkétől számítva a mellesleg igen
szép matematikai elméletből mára különálló tudományterületté fejlődött. Talán kezdeti mellőzöttsége miatt lehetséges,
hogy egyik alapkérdése is több mint száz évig megoldatlan
maradt, nevezetesen az, hogy a háromszöglapokból álló poliéderek minden esetben merevek-e, vagy léteznek nem kon-
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káv flexibilis idomok? Az előadásban természetesen erre a
kérdésre is választ kapunk.
Kiderült, hogy az elmélet számos területen alkalmazható
a fehérjék biokémiájától az építőiparig, sőt még a művészetekben is szerepet kapott. Nem véletlen, hogy az utóbbi
években jelentős fejlődésnek indult a tudományterület, amelyet több magyar kutató is jeles eredményekkel gazdagított.
Az előadásban eljutunk a témában megfogalmazott legfontosabb kérdésekig, például az ún. molekuláris sejtésig.
Emellett számos kézzel fogható modell fogja illusztrálni az
előadást.
Csernák Gergely: Légiirányítás - játék vagy valóság?
Nemrégen vizsgáztam, még picit félek a nagyobb forgalomtól, de a mai este nyugisnak tűnik. Két érkező és két induló gépet látok a radaron. A British Airways járata, az Airbus
A320-as, északról közelít, a Turkish Boeng 737-ese dél felől
érkezik. Mivel északról fúj a szél, Ferihegyen a déli irányból
kell leszállni. Nagyjából egyszerre érkeznek a pálya végére.
Látom, hogy a török egyenesen be tud repülni, a Britishnek
meg forgolódnia is kell, az lesz a legjobb, ha az északi gépet
kicsit lelassítom, és akkor pont időben be tud sorolni másodiknak.
Hopp az egyik induló pont felszállt, és nyugatra tartva
pontosan keresztezi a British útvonalát. Akkor mit tegyek? Az
érkező gépet nem engedem 10000 láb alá, az indulót pedig
9000 láb fölé. Akkor szépen elrepülnek egymás felett. Kicsit
gond, hogy a British így túl magasan lesz, de majd belehúz a
végén. Most megjelent még két érkező gép!
Ugyancsak északról jön egy Air Berlin Airbus. Ő még
messzebb van, nem zavarja az indulót, jöhet szépen lefelé,
ahogy kényelmes neki. Ráadásul az Air Berlin fapados, vagyis
az 1-es terminálra kell irányítani, azaz a bal oldali pályát kell
használnia… A torony jelentkezik! A második felszállónak
műszaki problémái vannak. Fent áll a bal pályán, de nem tud
elindulni, el kell vontatni. Egy bő fél órára csak a jobb pálya
lesz használható… Az Air Berlin vészhelyzetet jelent. Az egyik
utasa rosszul lett, azonnali orvosi segítségre van szüksége.
Na, most mi legyen? …
Ez a történet akár játszódhatna a valóságban is. De
abban a szimulált világban, ahol az általam készített program
segíti az irányítókat a feladatuk ellátásában, ez mindennapos
történet. Mi ugyan csak játszunk, de annyira komolyan, hogy
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- ahogyan több példa is bizonyítja - egyáltalán nem lehetetlen az átlépés a szimulált légtér irányítóinak a valóságos légiforgalmi irányítói munkahelyek felé.
Surányi László, iskolánk tanára és öregdiákja: Matematika: a
fizika szolgálólánya vagy költészet?
Mi a matematika? A ma elfogadott vélemény szerint a
fizikai világ megismerésének eszköze. Ez persze jót tesz a társadalmi elfogadottságának. De igaz-e? Nem jóval több-e
ennél a matematika? Van-e haszna az önismeretben? A lélek
és szellem megismerésében? Egy magyar matematikus, Péter
Rózsa azt mondja: nem azért szereti a matematikát, mert azt
mondják, hogy gépek konstruálására jó, hanem azért, mert
szép, mert játékos kedvében teremtette az ember. Egy költő
ismerősöm szerint a matematika a legnagyvonalúbb szabad
költői játék. Egy magyar gondolkodó, Szabó Lajos szerint az
axiomatika: költészet, de ez jóval több, mint játék. Platón egy késői legenda szerint - azt írta Akadémiája bejáratára,
hogy aki nem geometrizál, annak itt nincs helye, és a matematikát a lélek tudományának tartotta. Másrészt egy neves
matematikus, Brouwer szerint a matematika az ember féktelen hatalmi vágyának legerősebb eszköze. Egy mélyen vallásos gondolkodó, Ebner szerint a matematikus még az igazi
akaratról is lemond csak azért, hogy egy hamis örökkévalóságba ringathassa magát. Egy másik, Cusanus viszont egész
teológiáját matematikai gondolatokra építette. Miért van az,
hogy az újkor elején több meghatározó filozófus vagy gondolkodó, például Descartes, Leibniz, Pascal egyben matematikus is volt? Mi is a matematika?
Szabad vagy tilos? – beszélgetés szoftverekről és cégekről
Noll János – az FSF (Free Software Foundation Hungary,
azaz a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és
Honosításáért Alapítvány aktivistája)
Nagy A. Dániel – aki így ír: A BME-n rögtön az első évben
ismerkedtem meg a szabad szoftverrel, ami nagyon fellelkesített, hiszen lényegében ugyanazokon az etikai és praktikus
alapokon nyugszik, mint a tudomány: ha valamire rájövünk,
megmutatjuk ország-világnak a részleteket, ami egyrészt
segít másoknak felfedezni és kijavítani a munkánkban a hibákat, másrészt segít nekünk magunknak megalapozni a szakmai reputációt, de ugyanakkor bátran „állhatunk óriások vállán”. A lelkesedés azóta is töretlen, elég sok szabad szoftvert

írtam, nem csak hobbiból, hanem pénzért is, meg másokat is
fizettem azért, hogy írjanak szabad szoftvert.
Vincze Sándor – a NEXT Computer Kft alapítója, egy
magáncégé, amely több mint húsz éve a piacon van.
A beszélgetést informatika tanárunk, volt diákunk
PásztorAttila vezeti.
Hoffmann (Cséplő) Orsolya, MD, PhD, Eskilstuna Addiction
Center, Uppsala University, Stockholm: Az agy átalakulása a
kábítószerek hatására
A kábítószer megemlítése sokakban félelmet vagy félelemmel vegyített kíváncsiságot, másokban vágyakozást vagy
éppen undort kelt. Mi történik agyunkban, amikor kábítószert élvezünk, és mi történik amikor már nem tudjuk élvezni? A szenvedélybetegségek biológiai hátterét világítja meg
az előadás a nemzetközi neurobiológiai kutatás legújabb
eredményeinek ismertetésével.
Dr. Fodor László Imre, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport: A földkéreg deformációi - példák
itthonról és a külvilágból
A földtudományok tudományos forradalma a lemeztektonika elméletének igazolásával és széleskörű alkalmazásával
kezdődött. A manapság már mindennapos szinten ismert
modell szerint a Föld felső 100 kilométerét, a kőzetburkot változó nagyságú lemezek alkotják. A lemezek határaira vagy
közelükbe koncentrálódnak olyan jelenségek, mint a földrengés, vulkanizmus, melyek hatása, láttuk a napi hírekben,
könnyen lehet globális és katasztrofális. A modern űrgeodéziai módszerekkel (GPS eszköz fejlett fajtájával) szinte mi
magunk is mérhetnénk a lemezhatárok menti mozgást.
Hogyan néz ki egy ma már nem aktív, fosszilis lemezhatár? És mi van a lemezhatárok között? Hogy néznek ki az ottani „kéregtorzulások”, deformációs szerkezetek? Milyen fizikai
hatásra jönnek azok létre? Kapcsolódnak-e és hogyan egykori földrengésekhez? Hogyan ismerhetjük fel a régmúlt földrengéseit? És végül, mit érünk vele, ha felismerjük és helyesen elemezzük a deformációkat? Ezek azok a kérdések,
melyekkel a földtan speciális ága, a szerkezetföldtan, szélesebb skálán a tektonika foglalkozik, és amelyből előadásomban példákat szeretnék bemutatni.
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Frenkel Péter, az ELTE matematikusa: Milyen érzés a matematika?
Szubjektív stílusban fogom elmesélni néhány alapvető
matematikai gondolattal való első találkozásomat. Nagyon
egyszerű, közismert matematikai szituációkról lesz szó. Utána
viszont megnézzük, hogy ezek a gondolatok hogyan jelennek meg nehezebb bizonyításokban.
Egyik legelső matematikai élményem például az volt,
amikor egy óvodai foglalkozáson megkérdezték, hogy hány
lapja van a kockának. Senki sem tudott erre válaszolni, talán
mert nem adták a kezünkbe a kockát, csak messziről mutatták. Végül az óvónő elárulta, hogy 6, és azt is, hogy honnan
lehetett volna erre rájönni: a dobókocka is egy kocka, és azt
mindannyian tudtuk, hogy a társasjátékokban 1-et, 2-t, ..., 6ot lehet dobni.
Ennél nehezebb matematikai problémák esetében is
sokat segíthet, ha rájövünk, hogy az absztraktul megfogalmazott kérdést konkrét,„életszagú”formájában már ismerjük.
Ez a helyzet például a „2n alatt az n” „középső” binomiális
együttható nagyságrendjének vizsgálatakor.
Homonnay Géza: Mesék a bridzsről
A bridzs a szellemi sportok királynője a sakk és go mellett. Az előadó az 1977 c osztályban végzett, abban az évben
diákolimpiai második helyezett. Villamosmérnökként lassan
25 éve saját informatikai cégét vezeti. A magyar versenybridzs egyik ismert alakja, sokszoros magyar bajnok.
Rövid szabályismertetés, matematikai érdekességek,
bridzs kapcsán felmerülő feladványok lesznek a témák, de a
hallgatóság igényei szerint lehet beszélni a bridzs versenyszervezési, társadalmi és pszichológiai aspektusairól is. Aki
nem látott még francia kártyát, annak talán túl nagy falat a
dolog...
Molnár-Sáska Gábor, Morgan Stanley: Matematikus a bankban
Talán minden gyereket érdekel, hogy mire használható
az életben az a matematika, amit az iskolában tanul. Az én
utam a Fazekas matematika tagozatáról az egyetem matematikus szakán keresztül egy bankba vezetett. De mit is csinál
egy matematikus a bankban? A pénzügy világában csak a
szerencsének köszönhető, ha nyerünk, vagy van-e matematikai alapja a kockázatosnak tűnő befektetéseknek?

 Fazekas-évkönyv

Előadásom során többek között ezekről fogok mesélni. Bár
semmilyen komolyabb előismeret nem kell az előadás megértéséhez, némi alap valószínűség-számítási affinitást feltételezni fogok a hallgatóságtól.
Fleiner Tamás: Csődjáték a Talmudban
Hogyan „kell” csőd esetén elosztani a vagyont?
Szórakoztató történet a Nobel-díjas Aumann és Maschler egy
eredménye kapcsán, amiben játékelmélet segítségével vizsgáltak egy Talmudból származó rejtélyt.
Szükséges előismeret: alapműveletek és nagyságviszony.
Lesz egy (vagy két) frappáns bizonyítás, szó lesz arról, mit
érdemes mondani, ha nagyfiúk szeretnénk lenni, és hogy
milyen kalamajka származhat a sógorházasságból. (Az eredmények Sziklai Balázzsal közösek.)
Kocsis Mihály, az MTA doktora, egyetemi tanár (Szegedi
Tudományegyetem, Szláv Intézet): Miért örül a nyelvtörténész, ha azt olvassa: kiráj?
Egy nyelv történetéről az írott források kínálják a legtöbb
információt. A nyelvemlékben látható szóalak azonban gyakran nem tükrözi a korabeli kiejtést: a helyesírási szokások
makacsul ellenállnak az írásmód hangzás szerinti alakításának. A szerzők vagy másolók szerencsére gyakran megfeledkeznek ezekről a szabályokról vagy éppen rosszul ismerik
őket. Így születnek a helytelenül írott alakok, mint amilyen
például a kiráj. Évszázadok múlva a nyelvtörténész a kiráj és
társai segítségével fogja tudni bizonyítani, hogy a XXI. század
elején a magyar nyelvben a király írásmódú példákban az lynal jelölt hang valójában j-nek hangzott.
A magyarországi cirill betűs szláv emlékek helyesírásának
kutatása során mindig az érdekelt, hogy a kéziratok szövege
mit őrzött meg a korabeli nyelvből, s mi az, amit elrejt előlünk
a helyesírás. Vagyis – igaz, szláv talajon – én is a kiráj típusú
szavakra, alakokra vadászom. Előadásomban, miközben a
kódexek sorsán keresztül igyekszem bemutatni az őket egykor értő szláv lakosság életét, a „vadásznaplóm” néhány
bejegyzéséről szólok.
Schneller István, Corvinus egyetem Tájépítészeti Karának tanszékvezetője, korábban 12 éven át Budapest főépítésze:
Eckhart mester
Mottó: „Létezik egy földön túli realitás, vagyis téren és
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időn, az ember mentális univerzumán, az emberi képességekkel felfogható birodalmon túl. Erre a realitásra visszhangzik az ember lelke mélyén folytonosan ott égő abszolút jó
utáni kiolthatatlan vágy, mely a földi világon sohasem találhat kielégülést… Ahogy a földi világ az egyedüli alapja a
tényeknek, ugyanúgy a másik realitás az egyedüli alapja a
jónak.” (Simone Weil)
A gyakorlati munka mellett folyamatosan foglalkoztam
építészetelmélettel, filozófiával és bizonyos mértékig teológiával. Kereső emberként különösen és hosszú időn keresztül
foglalkoztatott Meister Eckhart, az 1260 körül született
német domonkosrendi szerzetes, a misztikus gondolkodó,
aki rejtve vagy részben tudottan igen nagy hatást gyakorolt
Európa hívő gondolkodóira, de a legutóbbi időszakban a
kelet és nyugat vallásai, gondolkodási rendszerei közötti
közeledésre.
Kezdetben a megértés vágya, később kedvtelés majd a
közvetítés szándéka késztetett arra, hogy német nyelvű írásai, prédikációi közül a számomra legfontosabbakat lefordítsam. Később megismerkedtem a zen meditációval és kerestem a keresztény hit és a keleti elmélyülési technikák közös
nevezőjét. Jelenleg levelező szakra járok az Evangélikus
Hittudományi Egyetemre.
Szükségünk van az autentikus tanúságtevőkre, ma különösképpen, azokra, akik bármely korban éltek, időtlenül tudtak Istenről, Isten és ember viszonyáról szólni. Ezek közé tartozik Meister Eckhart, aki a legnagyobb hívő gondolkodók
egyike volt. Számomra, a legnagyobb, aki az idők messzeségéből úgy szólal meg, mintha a legközelebb lenne, akinek
arcképét nem ismerjük, de írásait olvasva arcéle határozottabban rajzolódik ki, mint sok olyané, akiről portré vagy szobor fönnmaradt.

Kavics tanár úr emléktáblájának koszorúzására, a 2011. évi Mihály-napi ünnepség
alkalmából
Bajban lennék, ha most a Fazekasról kellene beszélnem,
mert Juli már mindent elmondott, amit én is gondoltam. A
Fazekas és ez az épület számomra Kavics nélkül elképzelhetetlen. 1971-től 75-ig Kaviccsal töltöttük a legtöbb időt

ebben az iskolában, neki volt a legnagyobb hatása ránk.
Minden ami a Fazekas szellemiségét jelentette: amögött vagy
amellett ott állt Kavics is. Nem egyedül, hiszen kivétel nélkül
minden tanárunk nagyszerű volt, de meghatározóan és nyilvánvalóan. Amikor erre az alkalomra készültem, újból tapasztalnom kellett, hogy arról a legnehezebb beszélni, ami nyilvánvaló. Hiszen éppen a lényege, a nyilvánvalóság az, ami túl
van a szavakon. Nem is kísérelem meg, hogy elmondjam, mit
jelentett nekünk Kavics, csak néhány személyes élményen
keresztül idézném fel egy-két vonását, ahogyan láttuk,
tapasztaltuk.

Kőváry Károly “Kavics”
Kavics lényének egyik vonása az a fajta mindenre nyitottság és közvetlenség, amely annyira egyedivé tette őt, és az
óráit, adta meg sajátos pezsgő és élő műhely-hangulatát.
Kavics állandósult idézetekkel és felejthetetlenül frappáns
fordulatokkal tanított magyart, történelmet, és minden egyebet: a matekórákon, amely idézetek kifejezték, hogy nyitott a
világ, nyitott az ismeret, és semmi nem idegen a teljesen
komoly matekórától. „Egy rózsaszál szebben beszél, de egy
ábra lényegesen többet mond”. Ki ne ismerné a mondást, aki
Kavicsot ismerte. Ez a mondás, amely eredetileg a geometriaórához tartozott, nagyon sokunknak életre szóló és sokrétű
útravalót, segédeszközt, módszert adott. A mondás első fele
annak a műdalnak, nótának a kezdő sora, amelyet még
Simándi is énekelt, vállalt, mint kultúránk valós értékét. Vagy
a Pascal-háromszög, ugye a binomiális együtthatók táblázaFazekas-évkönyv
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ta, amelyet, miután már bevezette a nevét és a definícióját,
következetesen „Pacal-háromszögnek” nevezett, így ’c’-vel,
’sz’ nélkül. Igen, a pacalról, arról az ételről van szó. Vagy amikor „Dugó” becenevű osztálytársunk még folytatni akarta a
felelést, Kavics Czuczor Hunyadijának eseti igazításával zárta
le a szituációt: „mert úgy akarja a király, Dugó akkor félreáll,
mond és marad nyugodtan”. Nem is emlékszem, tanultuk-e
magyar órán ezt a verset.
Folytathatnám sokáig, de ha már a Kavics-mondásoknál
tartunk, a legrövidebb mondások, amelyek egészen közel
jöttek hozzánk, a nevek voltak. A valódi név mindig az ember
lényét szólítja meg, arról mond valami lényegeset. Kavics
neveket adott nekünk, amellyel mélyre látott, vagy egyszerűen csak jelezte, hogy szeretetének tágasságába fogadta
kamasz-világunkat, és amely neveket ugyanaz a nyitott sokféleség jellemezte, ami Kavics óráit általában is. Hadd idézzek
fel párat ezek közül a nevek közül. „Buxtehude”, amely célzott
etimológiája szerint a megbukásra utal, ténylegesen pedig a
Bach előtti legnagyobb barokk zeneszerző neve. Ha jól
emlékszem, ezt a nevet is tőle hallottam először, akkor még
Lukin Laci bácsi énekóráin máshol tartottunk. „Júlia szép
leány”, most épp itt áll mellettem, „...egykoron kiméne, búzavirág szedni...”: csodálatos népballada. Más műfaj, Verdi
opera: „Violetta a Traviatából”. Ez a név is olyan mélyre látott.
„Átilla, az Isten ostora”: Tanár úr, jelentem itt vagyok, de a
csattanó csak a végén jön. Vagy „Sziklaöklű Joe”: Zalatnay
művésznő ma más kevésbé ismert zeneszáma, de hát akkor
’mindenki ismerte’, és mivel minden ember ismeri, Kavics
ember, tehát Kavics is ismeri. Valahogyan ez is olyan jellemző
volt, így mindenestől.
Ha már a neveknél tartunk, hadd gondolkozzam el az ő
nevén, amely hangos elmélkedéstől a tisztelet mindig is viszszatartott, úgy vélem mindenkit, hiszen a neve tulajdonképpen egy kis kődarabot jelent. Mégis, Kavics fenntartás nélkül
elfogadta ezt a nevet, melyet diákjai faragtak Kőváryból, sőt
kollégái előtt még büszke is volt rá, mert a nevét a diákjai szeretete teremtette és tartotta fenn. Csak az fenntartható, aminek szeretet az alapja, és csak a szeretet képes valóságot
teremteni. Kavics neve valódi név lett, azonos lett vele, és ez
azt is jelenti, hogy valami fontosat az ő lényéből, lényegéből
is elmond. Mit jelent ez a szó? Valamit, amit akár dobálni is
lehet, külsőleg arrébb tenni, belsőleg mégis szilárd, állandó,
azonos önmagával, és amelyre, amellyel építeni lehet. Kővári
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Károly piarista pap-tanárt a Kádár-korszakban a Fazekas
akkori tantestületének és különösen a vezetésének az okossága tartotta meg az iskola számára, és így lehetett ő drágakő itt, amely értéket jelentett és teremtett. Abban az időben,
amikor az oktatás jó esetben is csak a klebelbergi hagyaták
maradékából tudott élni, túlélni, itt valódi iskola jöhetett létre
befelé is, és példa-ként kifelé is, amely iskola Kavics nélkül
nem jöhetett volna létre. Ehhez azonban az ő bölcsességére
is szükség volt. A hatalom választás elé állította: a nyilvános
papsága vagy a nyilvános tanársága mellett kellett döntenie.
A tanítványai iránti szeretetből hozta meg ezt a számára
nehéz döntést, az irántunk való szeretetből fogadta el a külső
erők külső akaratát, és így a belső értékek mentén szilárd
vonatkoztatási pontja lett annak, ami valóban számít. Kavics
emelt fejű alázata, ez a maga-tartás, amely ma annyira ismeretlen, volt az alapja annak az értéknek, amelyből mindannyian épülhettünk. Még valamit jelent a neve, ami tulajdonképpen ugyanennek a vonásnak a személyes oldala, és amit
mindannyian érzékeltünk: azt a szilárdságot, amelyre építeni
lehet, ám mégsem nyomaszt a súlya, szerethető.
Kavics tanárúr tisztelhető volt, ha valami, akkor ez nyilvánvaló volt, annyira hogy kérdésként fel sem merült. Csak az
tisztelhető, aki maga is tisztel. Tisztelte Istent, tisztelte az értékeket; és tisztelte a tanítványait, valamennyit, kivétel nélkül,
’alanyi jogon’, és akarta a növekedésünket, a kibontakozásunkat, hogy azzá lehessünk, akivé lehetünk, aki vagyunk.
Tisztelte a kollégáit, azzal a csöndes melléállással, amely lát,
de csak akkor szól, és azt, ami használ; és tisztelte az ismereteket, amelyeket tanított. Kavics elérte azt, amit csak az igazi
tanárok érnek el: valahogy magától értetődő volt számunkra, hogy az a fontos, amit ő fontosnak tart, az az érték, amit ő
értéknek tart, és növekednünk kell, mert neki ez a legfontosabb. Bizonyára ez volt a legfőbb titka a diákjai messziről látható sikereinek is, a sziget látható csúcsának, amely alatt
azonban ott van az egész hegy, a kevésbé publikus, de
ugyanolyan élő értékek mindenkiben.
De elért még valamit, amit a Földön csak néhányan érnek
el. Elindított valamit, szolgálta és része lett, elindított egy
szellemi valóságot, amely az ő távozása után is hatott, és
élően jelen maradt. Itt bennünk. Ezért ez a koszorúzás nem
csupán tisztelgő megemlékezés, hanem magunkba nézés is.
Egy kérdéssel fejezem be ezt a megemlékező beszédet, amelyet azonban mindenki magának kell, hogy feltegyen. Vajon
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élünk-e, azonosulunk-e ezzel az örökséggel, ezzel a szellemi
valósággal, amit tőle kaptunk. Amit azért kaptunk, hogy
éljünk vele és továbbadjuk.
2011. Szeptember 30.
Neumann Attila (Fazekas 1975/C)

Király Júlia: Egy messzinek tűnő világ
Ajánlom ezt az írást osztálytársaimnak és tanárainknak
(Tornyosi Nagy Éva osztályfőnök, kémia-biológia, Kővári
Károly, Kavics matematika, dr Fényi András, Bandi bácsi
magyar irodalom, Gyurkó Lászlóné francia nyelv, Polgár
Gizella angol nyelv, Láng Galina és Tímár Károlyné orosz
nyelv, Máthé Pál történelem, Lukin László osztályfőnökhelyettes ének, Kovács Ilma és Szabó B. András testnevelés,
Marsovszky Endre képzőművészet, Genzwein Ferenc igazgató)
Neumann Attilával megbeszéltük előre – én beszélek az
iskoláról, Attila „Kavics tanár úrról”, leírjuk, átolvassuk, egyeztetjük – és persze mindez nem történt meg, és most itt állunk
előttetek kicsit zavartan, de mégis hálásan, hogy mi szólalhatunk meg nevetekben is. Bolyongtunk az elmúlt órában az
ismerős-ismeretlen folyosókon, lépcsőházakban, láttunk
ismerősnek tűnő arcokat, „mintha tanított volna minket?” –
majd rájövünk, hogy alattunk végzett három évvel. Régen
jártunk ide, közel 40 éve. Akkor még nem tudtuk, hogy egy
különleges szigetre keveredtünk, egy védett, saját szabályai
szerint élő szigetre, ahol a minőség, az egyéniség, a szabadság mindig érték volt.
A Fazekas szelleme velünk maradt. Tanáraink nem csak
szakmájukat tudták (és nem akármilyen színvonalon!),
hanem igazi tanáregyéniségek voltak. Egy Tanár több mint a
megbízható szakmai, mesterségbeli tudás. Egy Tanár kihagyhatja a tananyag kétharmadát, elfelejthet osztályozni, lehet
igazságtalan. Ha Tanár, akkor egyénisége úgyis átsüt mindenen – a legunalmasabb anyagon is. És ordibálhat és csapkodhat, vagy lehet halk és motyogó – teljesen mindegy, ha egyénisége van, ha valamit közölni akar, ha valamit fontosnak tart,
amit át akar adni – akkor szinte esetleges, hogy ezt milyen
„tantárgy” keretében teszi. Nem attól Tanár valaki, mert
goromba, találkoztam én szelíd tanárokkal is, de inkább
legyen goromba, de valamit akaró egyéniség, mint„színtelen,

szagtalan, íztelen”, azaz semmilyen. A Fazekas tanárai mertek
színesek lenni egy korban, amikor a „szürke” volt a meghatározó szín, és csak kevesen mertek ebből kiválni. Ők mertek –
és ezzel példát adtak.
Kavicstól, akiről Attila fog részletesebben szólni, megtanultuk, egy problémának soha nem csak egyetlen biztos
megoldás van – van, aki mindig az intuícióira fog építeni, van
akinek sokkal fontosabb a biztos eszköztár, az ismert szerszámok megbízható kezelése. A megoldáshoz sokféle úton el
lehet jutni és mindenkinek azt kell választani, ami lelkivilágának, alkatának a legjobban megfelel. Ennek megtalálásához
türelem kell – Kavics pedig maga volt a türelem. Mindig volt
türelme kivárni, míg megtaláltuk, míg mindegyikünk megtalálta a maga esetleg nehézkes, lassú módján „a” megoldást.
Tandori kérdésére „Ki szedi össze váltott lovait, / ha elhulltak,
ki veszi a nyakába? / ki teszi meg még egyszer az utat /értük,
visszafelé, hiába?” – Kavics volt az élő válasz. Akinek mindig
volt ideje az elhullott értékek összegyűjtésére.
A türelem, a tolerancia az az érték, amiről nem mondhatunk le. A hétköznapi szinten: „türelmes” ország, a konfliktusokat nem erőszakkal megoldó, a sokféleséget befogadó
ország. Olyan ország, ahol kevesebb a félelem, az ellenségeskedés, a dogmatizmus, a gyűlölet, a fanatizmus. A toleráns
ország csak olyan lehet, amelyik a demokrácia valamely formáját választja, mert a demokrácia az út az alternatívák
közötti erőszakmentes választáshoz. Az a demokrácia, ahol
otthon van a tolerancia számunkra a Fazekas volt. Engedjék
meg, hogy itt még egy nevet említsek abból a sok-sok névből, amit egyesével fel kellene sorolnunk: Genzwein Ferenc
nevét. Genzwein igazgató úr, aki néhány éve hunyt el, ennek
a toleráns demokratikus értékteremtésnek a prókátora volt.
Miközben mi keményen küzdöttünk erős, néha engesztelhetetlennek tűnő személyiségével tán észre sem vettük, hogy
Kavics és számos más tanár idehívásával, olyan tanárok be- és
elfogadásával akivel egyáltalán nem biztos, hogy azonos volt
a világnézetük, az értéknek, a toleranciának és a demokráciának olyan példáját adta – amivel ez a Fazekas nevű intézmény
különleges szigetté vált. Egy szürke és antidemokratikus korban. És ez az üzenet ma is érvényes.
Ezt az értéket nem engedhetjük elveszni. Amikor arról
olvasunk, hogy meg akarják szüntetni az elitképzést, el akarják venni a Fazekastól a sajátos lényegét (például a felvételi
versenyvizsgát „a la Fazekas”) akkor közösen kell „nemet”
Fazekas-évkönyv
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mondanunk politikai hovatartozástól, hittől, társadalomban
betöltött szereptől függetlenül. Mert mi tudjuk mit jelent az
érték, a minőség. A Fazekas százéves születésnapján nem az
a fontos, hogy belőlünk mi és hogyan lett, mekkora a mai
hírünk, nevünk, hiszen holnapra mindnyájunkat elfelejtenek
- hanem az, hogy miért van jelentősége annak, hogy
„Fazekasosok voltunk”. Fazekasosnak lenni annyit jelent,
hogy mindent megkaptunk, amit iskolától kapni lehet: tanárokat, akik még egyéniségek voltak, tudást, ami még ma sem
évül el, társakat, akikkel 35 év után is szinte teljes létszámban
találkozunk. A Fazekasban a minőség volt a hívó szó. A minőséggel együtt járt, hogy Tanáraink nem csak matematikát,
magyart vagy kémiát tanítottak, hanem távlatot nyitottak
egy ma néha nagyon messzinek tűnő világra, amiben otthon
van tudás, kultúra, műveltség, tolerancia, emberség, hazaszeretet. Nekünk ez a Fazekas. És megtartjuk a következő 100
évre is.
2011. szeptember 30.
Király Júlia (Fazekas 1975/C)

Beszámoló a 2012. évi Kavics Kupáról
Idén a Fazekas matematika munkaközössége Gyenes
Zoltánt bízta meg az iskolánkban már hagyományos csapatverseny, a Kavics Kupa szervezésével. Nagy segítséget jelentett a 2011-es Kavics Kupa szervezője, Kiss Géza, aki ebben az
évben a csapatok élelmezésével és az elektronikával kapcsolatos előmunkálatokat intézte.
A feladatok „mesésítését” idén is Fonyó Dávid vállalta
magára. Ő választotta a témát is: a feladatok Vuk történetét
járták körül. A mesésítés idén mesésen sikerült: a diákok jól
szórakoztak, míg szervezőként én annak örültem a legjobban, hogy egy feladat matematikai tartalma sem veszett el.
1. feladat: Vahúr a legutóbbi csúfos felsülése után elhatározta,
hogy ezúttal nem maradhat szégyenben, és őrséget állít Mari
néni utolsó megmaradt kakasának. Két társával egy szabályos
háromszög három csúcsába álltak fel, a kakas pedig tőlük 2, 3
illetve 5 egység távolságra kukorékolja az utolsókat (a négy állat
egy síkban van). Mekkora a szabályos háromszög oldalhosszúságának négyzete?
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A feladatok lektorálásáért a zsűri felelt, amelynek tagjai
Hujter Bálint, Kisfaludi-Bak Sándor, Szűcs Gábor, Kutas Péter,
Fonyó Dávid és Cséke Balázs voltak: mind korábbi résztvevők,
illetve versenygyőztes csapatok tagjai. Örömteli, hogy a zsűri
elnökségét egy volt Kavics tanítvány, Surányi László vállalta,
aki beszédében két remek anekdotával is emléket állított a
nagy pedagógusnak. A zsűri tagjai közül különösen lelkiismeretes munkát végzett Hujter Bálint és Kisfaludi-Bak Sándor,
így munkájuk elismeréseként az a pluszfeladat is nekik jutott,
hogy a csapatok esetleg felmerülő kérdéseire válaszoljanak (a
szingapúri és az olasz csapat kérdéseinek megválaszolásában
a Fazekas „nemzetközi” tanára, Pataki János segített).
A számítógépes lebonyolítást egy Fazekasos öregdiák, a
„Kavics-szoftver” létrehozója, Hubai Tamás, illetve az iskola
11. c-s tanulója, Herczeg Zsolt végezte. A csapatokat kiszolgáló csapatot Kiss Fanni (12. b) vezette, keze alatt több lelkes 9.
c-s és Máté Áron 12. c-s diák munkálkodott.
A benevezett 15 csapatból egy nem jelent meg. A megjelent 14 csapat között a 2011-es évhez hasonlóan szerepelt
egy szingapúri és egy olasz csapat is. A feladatok olaszra és
angolra fordítását Davide Dunnhofer, Gyenes Zsuzsanna és
Gyenes Zoltán végezte, az idegen nyelvű szövegeket
Hegedűs Pál és Pataki János ellenőrizte és javította.
A műsort a 10. b-s Draskóczi Ádám vezette, nagy rutinnal,
hiszen 2011-ben már vezette a Kis Kavics Kupát is. Az élelemért és a teáért a Fazekas büféjét és konyháját, illetve Foki
Tamást illeti köszönet. Idén először az első három csapat nem
csak egy tortában, hanem dekorált kavicsokban is részesült:
az ötletet Fazakas Tündének, a kivitelezést Bacsák Katalinnak
és kisdiákjainak köszönhetjük.
A verseny halad a korral: az információs forradalom kínálta lehetőségeket kihasználva a versenyre nevezni csak az
interneten keresztül lehetett. A külföldi csapatok mellett
több vidéki iskola diákjait is láthattuk, továbbá a budapesti
Városmajori Gimnázium is küldött egy csapatot.
Az eredménnyel kapcsolatban örvendetes, hogy a feladatok nehézségét jól „lőttük be”: a győztes csapat egy híján
az összes feladatot megoldotta, továbbá minden feladatot
legalább egy csapat megoldott (vagy legalábbis eltalálta a
zsűri válaszlapján szereplő eredményt).
A díjakat a zsűri elnöke, Surányi László adta át, és reményeink szerint mindenki elégedetten ment haza.
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A verseny első díját a „Tan cos  újratöltve” csapat
(Gyarmati Máté, Fekete Panna, Tóth Emese Anna, Janzer
Olivér, Strenner Péter, Samu Viktor, Szabó Attila, Kovács Flóra)
szerezte meg, második a „Mavin's Author” (Mester Márton,
Bősze Zsuzsanna, Fonyó Viktória, Ágoston Tamás, Nagy
Róbert, Mihálykó András, Csuka Róbert), harmadik pedig a
„Gy Z” csapat (Konkoly Csaba, Zilahi Tamás, Marosi Petra,
Bajnok Anna, Tardos Jakab, Havasi Márton, Simon Kornél) lett.
Őket az itáliai és a szingapúri csapat követte.
A fényképeket Hraskó András készítette. Több kép is látható és a részletes eredmények is olvashatók a verseny weboldalán, melynek címe:
http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/egyeb/Kavics/Kup
a/2012/statistics.html
Köszönetet mondunk az 1967c, az 1971c, az 1975c és az
1983c osztálynak, ezen kívül Beleznay Évának és Bohus
Gézának, Laczkó Lászlónak, Nagy Andrásnak, Umann
Kornélnak, akik a Kavics emlékterem kialakításán túl a Kupát
is támogatták.
Gyenes Zoltán

Kis Kavics Kupa 2012
Megismertek? Ugye megismertek? Nem ismertek meg?
Nem csodálom, eléggé nyúzott arcom lehet… Napok óta
nem aludtam: folyton szerveződtem, toborzódtam, még rabszolga is voltam, adminisztráltak, meghívtak, aztán fotóztak,
megírtak, ellenőriztek, kivittek, ott is ellenőriztek, beírtak,

50 Fazekas-évkönyv

megnyertek. Még most se dereng? Hát elmondom: én
vagyok A Kupa!
Ugye hogy mindjárt más?
Hát kérem szépen, nehéz dolog kupának lenni, még ha
csak kicsi is! Nem csoda, hogy számos segítőre volt szükségem. Először is ugye, kellenek versenyzők: anélkül nem verseny a verseny. Na, erről a 7-8. évfolyam diákjai gondoskodtak, nem is akárhogy: 17 csapatnyi fazekasos diák töltötte
meg az aulát az ominózus esemény alkalmából. De nehogy
azt higgyétek, hogy csak a mi sulinkból voltak! A Jedlik Ányos
Gimnázium és az Áldás Utcai Általános Iskola tanulói éppúgy
képviseltették magukat, mint a Városligeti Általános Iskola és
a Szent István Gimnázium diákjai.
De ne szaladjunk ennyire előre: már februárban elkezdődtem. Hála Keglevich Kristóf tanár úrnak, idén sem kellett
hiányolnotok. Összehívta a 10. b és 10. c tanulóit, ők pedig
remek feladatokkal álltak elő (ugye, a versenyzők is így gondolják?). Ezt én, személyesen, A Kupa szeretném megköszönni Ágoston Péternek, Homonnay Bálintnak, Kalló Kristófnak,
Nagy Bencének, Török Mihálynak (10. c), Szabó Andrásnak,
Draskóczi Ádámnak, Majoros Péternek, Takács Gergelynek,
Erdős Georginának (10. b)! A feladatokat lektorálta: Szigetvári
Áron (2010 C), Szőke Nóra (2010C), Janzer Barnabás (9. c),
Vincze Daniella (10. d) és Majoros Péter (10.b). A feladatsor
kerettörténetéhez idén a Fazekas 100 éves épülete, az iskola
története és mindennapjai szolgáltattak témát.
A csapataimat meg is kellett szervezni: köszönet
Csepregi-Horváth Zsófinak (10.c), Erdős Ginának és Hernold
Eszternek (10.b), ezzel is megvoltunk időre. Felföldi Annamari
(10.b) és Csepregi-Horváth Zsófi (10.c) plakátjai segítettek a
verseny népszerűsítésében.
Aztán eljött a nagy nap: március 12-én megtelt az aula.
Nagyon büszke voltam, hogy ennyi ember eljött. Több mint
100 lelkes diák! Persze ebből a százból csak 15 ember lehetett
dobogós (ötfős csapatok, három dobogós helyezés, 3 x 5 =
15, tetszik érteni?), végül a mylazysundays, a Kvarc és az
Áldás utcai iskola csapata állhatott a dobogómra. A jutalmuk
könyvek és túrórudi-utalvány voltak.
A zsűri elnöki tisztét iskolánk volt kémiatanára, Hobinka
Ildikó vállalta, további tagok: Rakota Edina és Pluhár Gabriella
tanárnők, Bóra Eszter (2009C), Horváth Kristóf (2009B), Vincze
Daniella (10. d) és Majoros Péter (10. b).
Két nagy kivetítőn mindenki végigkövethette, hogyan
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alakul a verseny. Herczeg Zsolt (11. c), Bencsik Ambrus (10.d),
Szente Ákos (12. d), Kutfej Bence (10. b) felügyelt arra, hogy
rendben menjenek a dolgok. A szép feladatlapokon is sokan
dolgoztak: a fejlécét (és az okleveleket) Garamvölgyi Béla
tanár úr tervezte, az illusztrációkat (japán akác, az iskola épülete) Kecskés Eszter (10. b) rajzolta. Az emléklapokat Gergely
Anita (10. c), Takács Gergő és Hortobágyi Tamás (10. b) nyomtatta, a képeket a versenyről Dzama Demjén László és Krausz
Dániel (10.b) készítette. A versenyzők jóltartásáról CsepregiHorváth Zsófia (10. c), Bursics Anna, Balogh Viktória és
Hegedűs Fanni (10. d) gondoskodtak a 10. évfolyam által
hozott süteményekből.
Gratulálok minden csapatnak, és hogy a műsorvezetőket,
Erdős Georginát (10. b) és Homonnay Bálintot (10. c) idézzem:
„Találkozunk jövőre, ugyanitt, a IV. Kis Kavics Kupán!”
Draskóczi Ádám 10. b
Két feladat:
12. Vegyészpalánták
Az 96. évi forradalom idején általános iskolánk három hetedikes diákja az iskolában ragadt. Nyitva találták a kémiaszertárt,
így bementek, és mivel szerették a vegytant, kísérletezni kezdtek.
Tömény sósavat, rézport, cinkport, aranyport, magnéziumport,
magnézium-oxidot és hypót (NaOCl) találtak. Két-két anyagot
reagáltattak egymással, minden lehetséges mó¬don. Gáz és
denaturált szesz nem volt, melegíteni nem tudták az anyagokat.
Hány különböző elem és vegyület keletkezett az általuk elvégzett reakciók során?

15. Pattanó laszti és a templom
Réges-rég, amikor még a IV. emeleti rajzterem helyén a 2.c-sek
osztályterme volt, néhány csintalan diák kitalálta, hogy az
ablakból át kell pattintani a szemben lévő templom tetejét egy
gumilabdával. Feltesszük, hogy a gumilabda ideális, tehát
ugyanolyan sebességgel pattan vissza, mint amilyennel földet
ér. Az ablak 20 méter magasan van, a templom teteje pedig 2
méter magas. Mekkora (m/s) függőleges irányú kezdősebességet kell adni a labdának ahhoz, hogy átpattanhasson a templom teteje fölött? (g = 0 m/s2)

Fazekas-évkönyv
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Elismerés
Az idén jubiláló pedagógusaink

Az idén kitüntetett pedagógusaink

1 éve tanít a Fazekasban:

Csájiné Knézics Anikó
Karácsony Sándor-díj
Dobos Sándor
MesterM-díj
Foki Tamás
A Fazekasért kitüntetés
Hámori Veronika
Ericsson-díj
dr. Keglevich Kristóf
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny különdíja az
eredményes felkészítésért
Laczkó László
Rátz Tanár úr Életműdíj
dr. Müllner Erzsébet
Rátz Tanár úr Életműdíj;
a Természet-Tudomány Diákpályázat tanári Metropolis-fődíja
dr. Oláh Tibor és Szentesné Péter Orsolya
a HunDidac Taneszközminősítő Díjverseny Bronz-díja
Jakucs Erika
Graphosoft-dij
Pluhár Gabi
Graphosoft-dij
Gyenes Zoltán
Graphosoft-dij

Szilvásiné Turzó Ágnes
Richlik-Horváth Katalin
0 éve tanít a Fazekasban:
Csath Judit
Dobos Sándor
Dóczy Katalin
dr. Kivovicsné Horváth Ágnes
Számadóné Bíró Alice
 éve tanít a Fazekasban:
Szabolcsné Krasznai Rózsa
30 éve tanít a Fazekasban:
Breinichné Horváth Andrea
dr. Surányi László
3 éve tanít a Fazekasban:
Horváth Gábor
1 éve tanít a Fazekasban:
Leányfalvi Gyöngyi
Táborné Vincze Márta

Pro Progressio-díjban részesült Iskolánk a 011. évi természettudományi és műszaki jellegű tárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésére kiírt pályázaton.
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Emlékezet
„Ne sírjunk, hogy elment, hanem örüljünk, hogy volt.” Konfuciusz
Babits Éva

Keszthelyen született 1942. május 14-én. 1944-ben
Rákos-csabára költözött a család.
Budapesten a Radnóti Miklós Gimnáziumban tanult kiváló eredménnyel. Negyedikesként az OKTV-n magyar irodalomból harmadik díjat nyert.
Tanulmányait az ELTE magyar-latin szakán folytatta.
A diploma megszerzése után első munkahelye Balassagyarmaton a Szántó-Kovács János gimnáziumban volt, ahol nyolc
évig tanított. 1973-tól Budapesten a Népművelési In-tézetben vállalt munkát, majd a Budapesti Műszaki Egyetem
könyvtárában dolgozott 1981 év végéig.
1982-től iskolánkban kapott magyar szakos tanári állást.
Nyugdíjazásáig itt dolgozott.
Tanári pályáján az esztétikai értékek közvetítését helyezte középpontba. Nevelési elveit a rogersi pedagógia alapjai
határozták meg. Évekig tanított a Fazekas mellett a Carl Rogers Személyközpontú Iskolában.
2012. január 3-án érte a halál.

***
Nemcsak a gimi után, hanem már közben is egyenrangú
szellemi partnerként kezelt bennünket, ami nagyon felszabadítólag hatott ránk. Mindig alig vártam az óráját, az volt
nekem a tanítási nap fénypontja.
Még valamikor elsőben adott egy különleges feladatot,
Weöres Sándor egyik egysoros versét kellett értelmeznünk,
önállóan. Tojáséj. Ennyi a vers. Persze furcsálltuk, de végül jó
megoldások születtek. Éva sosem gondolta, hogy egymagában okosabb lehet, mint egy osztálynyi kamasz, ezért az új,
egyéni ötleteket úgy díjazta, hogy jelezte: most ő is tanult
valami fontosat tőlünk.
Ballagásunkra, 1985-ben egy József Attila idézetet tett a
kis tarisznyánkba egy cédulán a legszebb írásával: "...e földön
marad, mit elejtek,/ha én nem, te megleled."
Rados Virág, 1985/b
***
Lépcsőház, ajtóval az udvarra.
Egyik kezében cigaretta, füstjével az ősz hajat megnagyobbítva, másikban papírsaláta, mintha tucatnyi ujja volna.
Szemüvege nagymamámé. Annyira kitágult, hogy le nem
esése fizikailag megmagyarázhatatlan. Ha levenné ez is elférne a kezében.
Tekintete közvetlen, bármit mondok, tudom: érteni fogja.
Akkor is, ha én még nem értem a választ.
Hazafelé szép lassan beépül a tény a fejembe, hogy létezik tudás, létezik tisztaság, létezik önbizalom. És ez megnyugtat.
Horváth György, 2001/c
Fazekas-évkönyv
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Takács Lajos

1991-2011 között iskolánk fizika vezetőtanára volt.
A tanítási órákon, nyílt napokon mindenki megcsodálhatta gondosan előkészített, precízen kivitelezett kísérleteit.
Eszközeit szerette maga elkészíteni, és törekedett arra, hogy
a kísérleteit ne csak a már ismert módokon végezze el, hanem azok újszerűek és látványosak legyenek. Társszerzője
számos feladatgyűjteménynek, 2005-től budapesti fizika
szaktanácsadóként látogatta a fővárosi középiskolákat, ahol
sok-sok éves tanítási tapasztalatait, elmélyült szakmai tudását, választékos módszertani eljárásait felhasználva, tanácsaival segítette a kollégáit, törekedve a hatékonyabb és élményszerűbb fizikaoktatásra. Rendszeresen írt olyan oktatóprogramokat, amelyekkel a tananyag alaposabb megértését
segítette. Számítógépes prezentációit a tanításban és a tanárképzésben azóta is rendszeresen használják. Az elsők között
használt interaktív táblát az oktatásban. Az ábrázoló geometria tanítását is korszerűsítette. Számtalan tanári ankéton, tanfolyamon, szakmai-módszertani találkozón tartott előadást.
Elévülhetetlen érdemei vannak a fizikában használt szemléltető- és mérőeszközök, ill. multimédiás lehetőségek rendszerbe foglalásában. Ezzel a tevékenységével ismertté vált a
fizikatanárok körében. Az oktatási segédeszközök gyártói
rendszeresen támaszkodtak szakértelmére és tapasztalataira.
Olyan vérbeli pedagógus volt, amilyenről a diákok iskolába lépésük első percétől álmodnak. Kedves, nyugodt, türelmes, megértő, aki szerető szigorral, az emberi méltóságot
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mindenkor tiszteletben tartva formálta, irányította, nevelte
tanítványait. Tanítványai az országos versenyeken rendszeresen szépen teljesítettek, többen is voltak az OKTV és az
Eötvös-verseny legjobbjai között.
Munkájával nap mint nap hozzájárult ahhoz, hogy tanítványai a fizikát értsék, azt magas szinten és eredményesen
műveljék és még inkább megszeressék.
Tanítványok százai köszönhetik neki a természettudományos gondolkodás iránti igényük felébredését, sokan szakmai
sikereiket, és ami ennél is több: magukkal vitték személyiségükbe építve emberségét, igényességét, azt a szellemiséget,
amiért örökké hálásak lesznek.
Horváth Gábor
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Alsósok világa

Erre jártunk
A 3.b a Kölyöklaborban
A Kémia Nemzetközi Éve alkalmából 2011. október 18-án
indult Magyarországon a BASF nemzetközi ismeretterjesztő
programja, a „Kids’ Lab”. Az első Kids’ Lab, azaz Kölyöklabor
1997-ben nyílt meg a BASF németországi központjában,
Ludwigshafenben, mára pedig már a világ 32 országában
évente mintegy 55000 kisiskolás vehet részt a foglalkozásokon. A hazánkba érkező program első jelentkezői között ott
volt osztályunk is, ugyanis nagyon szeretünk kísérletezni. A
Kölyöklaborban bepillantást nyertünk a laboratóriumok világába. Megismerhettük, hogy hogyan is működnek a természettudományok. Ennek fontos eleme volt az önálló kísérletezés. Mi is kipróbálhattuk, ügyességünket, pontosságunkat.
A "Vízkutatás" kísérletben nagy sűrűségű cukoroldatot készíttetünk, majd ezt egy tiszta vízréteg alá juttattuk egy különleges tölcsér segítségével. Ezt követően különböző műanyag
gyöngyöket helyeztünk el ebben a “folyadéktoronyban” és
megfigyeltük azok viselkedését. Az élvezetes foglalkozás
végén örültünk, hogy sikerültek a kísérletek, s büszkék voltunk arra, hogy több társunk előzetes feltételezéseit igazolta
az elvégzett kísérlet.
Fazekas-évkönyv
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Schmatz Krisztina Tímea 4.b: Az almáskertben
Nagyon izgultunk a kirándulás miatt. Már csak a vonatút
választott el minket az almáskerttől. A vonatból lehetett
nézni a gyönyörű tájat.
Megérkeztünk Agárdra. Onnan hosszú út vezetett az
almáskertig, közben bepillanthattunk az Ezüst utcába, ahol a
nyaralónk van. Végre megérkeztünk az almáskertbe. Bent
Erzsi néni adatokat mondott az almafákkal kapcsolatban.
Érdekes méréseket végeztünk az almafákon. Ezeket le is kellett jegyezni. Szedtünk négy rekesz almát és meg is kóstolhattuk a finom gyümölcsöt.
Élményekkel tele, fecsegve tértünk haza a nagy kirándulásról.

Barna Veronika 4.b: Az agárdi látogatás
Szerdán környezetóra alkalmából Agárdra mentünk
almát szedni.
Sok volt a darázs és nagyon sokan rettegtek tőlük.
Miközben mi ettük az almát, amit leszedhettünk, Erzsi néni
oktatott minket erről a gyümölcsről. Azután pedig minden
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csoportnak ki kellett tölteni egy feladatlapot. Egy csomó
beteg almát láttunk.
Ezután elbandukoltunk oda, ahol Gárdonyi Géza született. Itt megtudtuk, hogy igazából Ziegler Gézának hívták.
Visszafelé lementünk még a Velencei-tó partjára, s ott játszottunk még egy fél órát.
Igaz, hogy az alma, amit hazahoztunk az iskolába, már
rég elfogyott, de az ízét még mindig érzem a számban.
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Szepessy Hajnalka 3. a: Az őszi tábor
Tanítóimmal elhatároztuk, hogy az őszi szünetben a
Börzsönyben fogunk táborozni.
Várakozással indultunk útnak a pályaudvarról. Mikor
megérkeztünk, egy aranyos kiskutya szaladt elénk. Kipakoltunk a bőröndből. Elindultunk kirándulni, a piros jelzést
követtük. Több patakon is átkeltünk, egyszer egy kolostort,
utána Kismarost fedeztük fel. Láttuk Kövestetőről a visegrádi
fellegvárat és onnan ereszkedtünk le Nagymarosra.
Sajnos hamar eltelt a tábor ideje. Szomorúan pakoltunk
vissza a bőröndbe. Az újra felvidított, hogy találkoztam a szüleimmel, mikor leszálltunk a vonatról.
Otthon jó érzéssel gondoltam vissza a tábor élményeire.
Vidáman meséltem el, milyen volt.

Fazekas-évkönyv
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Jártak nálunk
Nagy Nándor 4.b: Híres költő az osztályban

4.a osztály Püspökszilágyon
58 Fazekas-évkönyv

Az osztály örömére megtudtuk, hogy Lackfi János költő
ellátogat hozzánk.
A harmadik órában átmentünk a 2.b-be. Mindenki a költőre
várt és nagyon izgult, végre megérkezett. Először felolvasott
nekünk néhány verset, melyet ő írt. A művész régi nevezetes
versekből merít ötletet, így ír egy mai vicces költeményt.
Nekem legjobban a „Parabola, parabola antenna…” tetszett a
legjobban. Két nagyon humoros verset ismertünk még meg,
melyekben a fiúkat és a lányokat figurázza ki. Megtudtuk,
hogy négy lánya és egy fia van, többek között róluk is ír verseket, természetesen úgy, hogy tréfás kedvébe hozzon mindenkit.
Nekem tetszett a találkozás és remélem a többiek is jól
érezték magukat.
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Nógrádi Gábor és Gergely

Dávid Roxána 2.b: Gondolattérkép

Lackfi János
Nyáry Dorottya 4.b: Itt van Nógrádi Gábor!
Nagyon vártunk, s eljöttél,
Könyveiddel jót tettél.
Lelkem szárnyal ezután,
S képzeletem vele száll.
Csak faltam a betűket,
Amíg végül este lett.
Alig vártam a reggelt,
Hogy a könyvedet újra
A kezembe vehessem.

Fazekas-évkönyv
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Mi írtuk
Hraskó Júlia 2. a: A Nap születése
Réges régen, mikor a Földön még nagy sötétség volt, az
égben két angyallányka nagyon összeveszett, mivel egyiküket a társai folyton dicsérték szépségéért, a másikat pedig
nem. Ő is szép volt pedig, de hiába, testvére mellett valahogy
soha nem vették észre. Sokat szomorkodott emiatt, és gondolkodott, mit tehetne, hogy őt is megcsodálják.
Egyszer azt találta ki, hogy leszáll a Földre, és szebbnél
szebb drágaköveket hoz fel az égbe.
Így is tett. Attól fogva azokat a pompás, csillogó köveket
mutogatta mindenkinek. Mikor reggel a szépséges angyalleány elment sétálni, nagyon elcsodálkozott, mert őt senki nem
vette észre, mindenki csak a drágaköveket bámulta. Ő bezzeg
rá se nézett a kövekre, hanem sírva hazaszaladt.
Lám, lám, – mondta Isten, mikor látta, hogy mi történt. – Ezek
a kövek, akármilyen szépek is, ha egy valakinél vannak, akkor
a többieknek csak szomorúságot okoznak.
Ezért összegyűjtötte az összes drágakövet és egyetlen
nagy, fénylő gömbbé változtatta, ami fényesebb volt a legfényesebb gyémántnál is. Isten nevet is adott neki: nap, mert
nagy, nap, mert arany, és nap, mert pompás, és ha kimondjuk
mindegyik szó kezdőbetűjét, akkor azt a szót kapjuk: nap.
Ebben a pillanatban sütött a Nap először a Földre, s azóta is
fönt ragyog az égen. Az pedig, hogy este miért bújik el, már
egy másik történet.
(Az Apáczai Kiadó HÉTSZÍNVARÁZS meseíró versenyén különdíjat nyert.)

Presits Petra 3.a: A barát-ceruza
Képzeljétek el, velem egyszer egy csuda dolog történt.
Találkoztam egy kisfiúval, aki körülbelül akkora volt, mint
én. Odahívott magához. Csak egy dobozt nyomott a kezembe. Az volt ráírva, csodaceruza. Felettébb érdekesnek találtam, de ráhagytam.
Egy percre rá azt mondtam, ha már csodás a ceruza,
kívánhatok is tőle valamit. De hetekkel később már az agyam
forrt a dühtől, mert semmit sem teljesített.
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Felkerestem hát azt a fiút, akitől kaptam. Számon kértem,
hogy a ceruza miért nem csodás?
A fiú elmagyarázta, hogy ez a ceruza csak az igaz szívből
jövő kívánságot teljesíti.
– Neked tudom, hogy milyen kívánságod van, ami a világon a legnagyobb. Az, hogy legyen egy igazi barátod.
Könnyeztem és nem szóltam semmit. Ekkor a ceruza megmozdult, de nem történt semmi.
– Én leszek a barátod – szólt a fiú.
És attól kezdve mindig a ceruzával és a barátommal voltam. Ez a mi hármunk története.

Olay Hanna 3. a: Találkozás egy törpével
Elsétáltam a Ligetbe. Mentem, mentem, egyszer csak
kiértem a játszótérhez. Ott egy avarral borított részhez értem.
És hopp! Elragadott valami. De mi? Olyasmi volt, mint egy
örvény. Szóval elrántott, rántott, rántott, míg végül megláttam a fényt. De nem nézhettem sokáig, máris visszadobott a
földre. Láttam egy útjelző táblát. Ez volt ráírva: Törpefalva.
Tovább indultam. Elérkeztem egy falu vagy inkább városszerű helyre. Ott egy nagy kupolás épületet észleltem.
Bementem. Szembetalálkoztam egy törpével. (Már értem,
miért hívják Törpefalvának.) Úgy hívták, Rubinusz Garter. Be
is mutatkozott.
- Jó napot. Garter vagyok, Rubinusz Garter – mondta tisztelettudóan.
- Csókolom! Én Olay Hanna vagyok – dadogtam. (Miért?
Nem szoktam törpékkel beszélni!) Rubi (ahogy én becézem)
felkért, hogy menjek át hozzá. Igyunk meg egy törpekávét
(azt én is ihatok, és nem olyan rossz, mint a gyerekkávé).
Beleegyeztem.
Ha hiszitek, ha nem, ez igazából is megtörtént. Álmomban.

Iványi Lili 3. a: Egy estém Móra Ferenccel
Ez a nap igen fárasztó volt. Sok munka, feladat. Ezért hamar
lefeküdtem aludni. Sokáig forgolódtam az ágyamban, míg
végül megnyugodtam és elaludtam.
Az álmom úgy kezdődött, hogy találkoztam egy igen ismerős
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alakkal. Gondolkoztam, ki lehet? Amikor rájöttem, kicsit még
mindig bizonytalan és meglepődött voltam. Így hát megkérdeztem tőle. És jól gondoltam, Móra Ferenc volt. Az jutott
eszembe, hogy beszélgethetnénk. Megkérdeztem tőle,
nincs-e kedve velem társalogni? Természetesen volt. Komoly
és érdekes beszélgetést folytattunk. Egyszer csak az író ijedten nézett rám. Szemügyre vettem magamat, halvány voltam. Elbúcsúztam tőle. Pont időben. Eltűntem.
Megszólalt az ébresztőórám, így véget ért a csodás álmom.

Bajkay János 3.a: Találkozás egy törpével
Késő őszi délután volt aznap, amikor furcsaság történt
velem.
Az erdőt jártam éppen, mikor megzörrent a bokor és előugrott belőle egy törpe. Ebben a pillanatban elállt a lélegzetem
a csodálkozástól. Végigmértem a törpe ruházatát. Apró csizmát viselt, a nadrágja kopott volt és sapkát hordott. Hamar
összebarátkoztunk. Meghívott vacsorára. Az étel nagyon
finom volt. Már estefelé járt az idő, amikor elköszöntem tőle,
majd elindultam haza. Tücsökciripelés kísért hazafelé.
Hazaértem, és rögtön aludni mentem. Jó volt ez a nap.

hogy megnézzem a könyveket és a régi játékaimat. A padlás
nagyon sötét volt és tele pókkal, meg pókhálóval.
Az egyik sarokban egy poros láda állt. A port lesöpörve
felnyitottam a ládát és egy pókhálóval teli szőnyeg feküdt
benne összetekerve. Kivettem a ládából és kiterítettem. A
szőnyeg nem a földön feküdt, hanem lebegett. Nagyon színes volt.
Egy kicsit elgondolkoztam. Lehet, hogy ez egy varázsszőnyeg? Kinyitottam az ablakot és felszálltam rá, mire az megmozdult és elindult. Én csak csodálkoztam. Átrepültünk az
egész városon. A felnőttek rémüldöztek, a gyerekek ámuldoztak, de volt olyan gyerek, aki integetett. Éppen egy felhő mellett repültünk el, mire az rám nevetett.
Nem is gondoltam, hogy mennyire aggódtak értem a szüleim. Hirtelen megálltunk. A szőnyeg mintája kirakott pár mondatot. Azt, hogy vissza kell repülni és a dobozba kell ismét
zárni. Megfordult és elindult. A minta lassan visszarendeződött.
Hazaértünk. Dobozba tettem és lementem. Mikor elmeséltem anyukámnak, persze nem hitte el.
Hát igen, ilyenek a szülők, nem hisznek a varázslatban!

Czobor Janka 4.a: Egy nyári nap
Berzi Dóra 3.a: Varázsszőnyegen utaztam
Este a szobámba bejött egy tündér. Adott egy szőnyeget,
és azt mondta, hogy lehet vele repülni. Jaj de jó, most már
nem kell villamosbérletet vennem, csak felülök a szőnyegre,
és odamegyek, ahova akarok, gondoltam.
Reggel alig vártam, hogy elinduljunk, és elmesélhessem
a tegnapi esetet. Apa azt mondta, hogy ez nagyszerű, és most
már nem kell elkísérnie az iskolába. Én pedig elhatároztam,
hogy ha nagy leszek, beutazom az egész világot a szőnyegen.
Elutazom Londonba, Ausztráliába és még sok érdekes helyre.
Tündérországba is szeretnék vele eljutni, és ha jól érzem
magam, ott is maradok életem végéig!

Szurop Száva 3.a: Varázsszőnyegen utaztam
Felmentem egyszer a padlásra lámpással a kezemben,

Nyári éjjel a csillagok ragyognak,
s az égboltról el se lehet képzelni nagyobbat.
Reggel a réten madárcsicsergésben,
a Nap hosszú sétájára indul éppen.
Napközben, a nyulak körében,
sűrű tanácskozás folyik szépen.
Este, mikor a Napnak szeme már leragadt,
a csillagok újra felbukkannak.

Farkas Júlia 4.a: Beültem a padba
Beültem a padba,
Én egymagamba,
Csak megjött a Zita,
Nem is nagy hiba,
Mert fecsegtünk egy jó nagyot,
Fazekas-évkönyv
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Előbb mondtunk ”Jó napot!”
Utána megjött a Bori,
S kezdődött a tilitoli.
Így már jó a napom,
Még, ha nem is akarom,
S az első órát szeretem,
Versem be is fejezem.

Sándor Anna Viola 3.b: A juhász sorsa
Haza indult Budáról a juhász, és közben azon tűnődött,
katona legyen-e. egyszer csak eldöntötte. Isten is így akarja!
Egye fene, katonának állok!
Hazaért a juhász, nézegetett jobbra, balra, és azt gondolta, katonának nem szerencsés, ha száz arany csörög a zsebében. „Talán meg kéne házasodni előbb. Elvehetném a földesúr lányát, legalább aggódik értem valaki.” Hát hamar szép
ruhát, cipőt vásárolt, és elment lánykérőbe. Biza tetszett is a
lánynak a fiú, de még jobban a szándéka. Az apját meg csak a
pénz érdekelte, ezért megkapta a lányt.
Másnap a juhász jelentkezett katonának a híres fekete
sereghez. Ott így szóltak hozzá: „Ha a holnapi lovagi tornán
legyőzöd az ellenfeleidet, katona lehetsz.” Kapott jó nagy
páncélt, és azt mondták: „A holnapi viadalon az egész családodnak ott kell lennie, mert ha nyersz, akkor már ott lovaggá
ütünk, és akkor már nemcsak katona, hanem huszár leszel.”
Örült a juhász, ám a felesége féltette. „Édes férjem, mit
értesz te a lovagláshoz, kardforgatáshoz, ott mészárlás szokott lenni.” „Ne félts te engem, még nem tudod, mire vagyok
képes.” De azért kicsit a juhász is félt.
Másnapra a nagy örömből semmi nem maradt, félt a
juhász, nehogy leessen a nyeregből. De el kellett indulni. A ló
vágtatott az ellenség felé, a juhász remegő kézzel előre tartotta a kopját. A feleség eltakarta a szemét, ám amikor kinyitotta, csodás látvány fogadta: az ellenség a földön hevert, és
férje büszkén feszített a nyeregben. A többi mérkőzés ehhez
képest kezdő volt. Nahát egyértelmű volt, ki lesz a lovag.
„Hogy hívnak, fiam?” „János a becsületes nevem.” „János,
ezentúl lovag vagy a fekete seregben. Másnap gyere a táborhelyre, ott meglátod, mi lesz az első küldetésed.”
Otthon nagy ünnep volt, csapra verték az összes hordót.
Elment János a táborhelyre, ott meghallotta, hogy a portya
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vezére megsebesült. „János – jött oda Kinizsi –, vezesd te a
törökökhöz a portyát!” János el is vezette a magyarokat egy
kis török faluba, melyet felégettek, és az állatokat elrabolták.
Így állt bosszút János, a juhász a törökön.

Csiba Krisztina Terézia 4.a: A madarak karácsonya
A téli szünetben lementünk a Balatonra madarakat etetni. A piacon megvásároltuk a szotyolát, a kölest, a szalonnát
és a cinkegolyókat.
Mikor megérkeztünk Aszófőre, gyönyörű, hó borította táj
fogadott bennünket. A lábnyomok arról árulkodtak, hogy az
erdei állatok eleség után kutatnak. A madarak csiripelése hallatszott csak a nagy csendben. Ezt mondták:
- Idenézz, idenézz, itt van a jó eleség! – mondta a cinegék
királya.
- Gyertek, gyertek, egyetek, egyetek!
- Nem merek, nem merek, míg itt vannak az emberek! –
válaszolták mindenfelől a cinegék, csuszkák, őszapók és
vörösbegyek.
- Gyertek gyerekek, ők nem bántanak, rendesek! – bíztatta őket az anyjuk.
És rárepült az összes madár a mandulafákra. Ekkor felkiáltottam:
- Jé, olyanok a mandulafák, mint a karácsonyfák!
- De a legszebb díszek rajta a kismadarak, akik énekükkel
megszínesítik majd a tavaszt – mondta anyukám.
Ekkor a legkisebb és legbátrabb cinke a lábam elé szállt és ezt
csipogta:
- Köszönjük, köszönjük, most már szebb az ünnepünk!
Ekkor az a gyönyörű gondolat jutott az eszembe, hogy:
A szeretet az élet!

Kalocsa Lora 4. b: Lila világ
Ez a világ a képzeletem szüleménye. Azért gondoltam ki,
mert szeretem a lila árnyalatait és szívesen töprengek azon,
hogy milyen lenne a kedvenc színem világa. Ha elképzelem
gyönyörű!
A lila világos árnyalataiban tündökölne az égbolt, a sötétebbekben pedig a tengerek. A föld is, a növények is és a
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tehenek is lila színűek lennének. Még az átlátszó esőcseppeknek is lila szint varázsolna a környezet. Nem lenne zöldség,
piros alma, de még a narancsot is lilancsnak hívnák. Csak a
káposzta és hagyma lenne olyan, mint a mi világunkban. A
vasúti jelzőlámpa is ebben a színben villogna, a közlekedési
lámpák piros, sárga, zöld fénye helyett sötét lila, lila és világos
lila fény szabályozná a forgalmat. Ennek az országnak a legmagasabb pontja Lilástető lenne, nem túl messze Lilafüredtől. Ha megkérdeznéd az embereket, mi az a Lillafüred, halvány lila gőzük se lenne róla, mert ők egy l-lel írnák városuk
nevét.
Bár imádom ezt a színt, magam előtt látva így a világot,
azt gondolom, a lila inkább maradjon meg csak egynek, a mi
színes világunk színeiből!

lakosok kedvence a hideg mikulás, télen pedig mindenki
forró csokit iszik. A gyümölcsfákon csoki körte és konyakos
meggy terem. A macskanyelv fehér csoki egeret eszeget. A
csoki nyúl pedig tavasszal kinder tojást tojik.
Ilyen vidám élet van az én csoki városomban.

Szabó Lilianna 4.b: Aprajafalva
A hétvégén gyönyörű, napsütéses időnk volt. Ezt kihasználva a család kirándulni indult. Utunk egy hosszú és meredek
erdei ösvényen vezetett, végül egy tisztásra érkeztünk.
Fáradtan rogytunk le a fűbe, de a látvány, ami elénk tárult,
gyönyörű volt: a környező hegyeket sűrű erdők borították, az
egyik hegycsúcson romos várkastély állt. A völgyben egy falu
apró háztetői látszottak. Hogy jobban szemügyre vehessem,
elővettem a hátizsákból a látcsövemet.
Amikor belenéztem nagyon meglepődtem. Az icipici falucska
házai kis gombaházikók voltak. A házak között kanyargó kavicsos úton fehér sapkás, kék manók szaladgáltak.
Ekkor jöttem rá, hogy a hupikék törpikék otthonát, Aprajafalvát látom, a hegyoldalban lévő várban pedig Hókuszpók
lakik.
Sorra fedeztem fel a házak között a meséből jól ismert törpéket, Ügyit, Hamit, Törpillát, aki épp a haját fésülte, közben
Nótata a trombitáját fújta, Törpingáló pedig épp egy képet
festett a társairól, és ott volt Törpapa is, aki mosolyogva nézte
a falu életét. A várban szerencsére semmi sem mozdult, csak
a kéményből szállt fel a füst.

Pálinkó Teodóra 4.b: A csoki város
Ez a város igen különös, de egyben finom is. Néha azt
szoktam gondolni, hogy megeszem az utcákat és a házakat
is.
Ez azonban csak nekem lesz jó, másoknak nem, például a
lakosoknak.
A házak MILKA csokiból, mogyorós csokiból, télapó csokiból és fehér csokiból készülnek. A fű olvasztott csokoládéból áll. A csoki városnak csak egy rossz tulajdonsága van, nincsen benne nyár, szóval napsütés sincs. Mert hogyha nyár
lenne, akkor elolvadna az egész város. Barna és fehér folyamként folydogálnának az utcán a házak.
Az étkezés is nagyon különleges, mert meleg időben a

Kolozsvári Jázmin 4.b: Fazekas
Ebben az évben százéves a Fazekas,
A gyerekek arca úgy ragyog mint az
iskola falain a napsugarak.
És minden gyermek várva várja az életmentő csengőt.
De addig a tanár a tábla előtt magyaráz,
a diákok pedig értetlenül néznek rá.
A tesióra a nagyoknak kínzás,
míg a kicsiknek móka és kacagás.
Különórák is vannak ám:
kosár, szolfézs és még sorolhatnám.
Fazekas-évkönyv
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De az iskola szép, az iskola jó
tudást nyújtó intézmény és ha befejezted,
le is érettségiztél már.

Nguyen Milena 4.b: Az ostoba macska
Halat fogott a macska,
a hűs vizű patakba,
mancsával a zsákmányt
éppen megragadta.
Amikor hirtelen
a víz tükrében,
egy hatalmas verebet
látott meg reptében.
A madarat meglátva,
menten megkívánta,
szájában a nyál is
kicsordult utána.
Mindkét mancsával
utánakapott hát,
de közben a hala
rég elillant már.
Így járt pórul a macska.
-Nem baj – mondta –
úgyis szálkás volt a harcsa.

Pogáts Gergő 4.b: Levél hullató
Volt egyszer három testvér,
Volt nekik egy édesanyjuk,
A legnagyobb vadászott, a középső festő volt,
A legkisebb pedig muzsikusnak készült.
A vadász ott volt minden vadászaton,
s szerette az új nótákat,
A középső mindig olyanokat festett,
ami nem tetszett neki, csak a többieknek,
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És a kicsi mindennap játszott az orgonáján,
Az asszony pedig otthon rendet rakott.
A vadász volt a szeptember,
Piktor meg az október,
A muzsikus volt a november,
És az anyuka volt az őszanyó.

Halász Béni 4.b: Altató
Ügyes légy, ne félj!- ne félj!
Ne szomorodj el,
ha valami rossz dolog ér,
ne félj!- ne félj!
Ezért győzd le a félelmedet,
ne szomorodj, ha vad erdőbe jársz,
akkor se félj!- ne félj!Kisfiam apukád mindig veled van.
Tél van, nagy a hó.
Este, ha édesanyád altat, mindig azt mondja:
"Aludj el szépen, kisfiam"

Rajkai László 4.b: A földimalac
Egyszer elmentünk az állatkertbe. Egy csomó vicces és
érdekes állat volt ott. Mindet meg akartuk nézni.
Állatkerti sétánkat a halastónál kezdtük. A tóban halak és
teknősök versenyeztek az élelemért. Általában a halak győztek, egyedül egy kis féloldalas teknős volt talpraesett.
Következő állomásunk a tigris volt. A májusban született
kis tigrisek már vidáman játszottak, bár még kicsit féltek a víztől.
Az Afrika-házba lépve RETTENETES BŰZ csapta meg az
orrunkat. Kerestük a szag forrását, és ott volt, megláttuk, igen,
ő volt az, az állatkert új lakója, a földimalac. Leginkább nyúl,
malac és tatu keverékének tűnt, de valójában nincs a földön
ma élő rokona. Ezt a tudósok onnan állapították meg, hogy
egyedül ez az állat rendelkezik csöves fogazattal. A kényesebb orrú látogatók meg sem ismerték ezt az állatot, például
az a néni sem, aki ezzel a felkiáltással távozott: „Fúj, itt sötét
van és büdös!” Pedig csak azért volt sötét, mert az állatkert-
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ben fordított világítást alkalmaznak az éjszakai állatok bemutatására.
Utolsónak a tapírt néztük meg, de akkor már zárt a kert.
Remélem, máskor is eljövünk. Nézzétek meg ti is a földimalacot!

közé esett. Az állat elrohant a fájdalom miatt, a csont pedig a
törmelékek között maradt.

2.b osztály, csoportmunka: Macskák gondolattérképe

Élet a Fazékban
Kállai Zsófia 2.b: A tücsök gondolattérképe
Schmatz Krisztina 4.b: Az irigység jutalma
Egy kutya csontot talált az erdőben. Átgázolt a közelben
folyó patakon.
Ahogy lenézett a játszadozó halakra, megpillantotta a
tükörképét a vízben.
A „másik” kutya szintén csontot tartott a szájában. Utánakapott, hogy megszerezze a finom falatot, de közben az
igazi csontot kiejtette a szájából.
Másnap a halak már az általa talált csonttal játszottak.

Király Dorottya 4.: A finom falatját vesztett kutya
A kutya talált egy zamatos csontot és a szájába kapta.
Hazafelé menet elment egy bolt előtt és észrevette magát a
kirakatüvegben. Azt hitte szegény, hogy egy másik ebet lát, s
meg akarta szerezni a csontját. Nekiugrott az üvegnek, ami
darabokra tört. A kutya megkarcolta magát, ezért felüvöltött,
de közben kiejtette a szájából a zsákmányt, ami szilánkok

Görög, izraeli, holland, lengyel, orosz napok a 3.b-ben
A mi osztályunkban sokfélék a gyerekek. Többeknek két
hazájuk is van, két vagy több nyelven beszélnek, két nemzet
iskolájában tanulnak. Mi kíváncsiak vagyunk társainkra, társaink szüleire, másik hazájukra, az ottani életre, szokásokra.
Görög, izraeli, holland, lengyel, orosz napokat szerveztünk,
ahol öten-hatan házigazdaként igyekeztünk mindent megtudni az adott országról, s ismereteinket továbbadni az osztály többi tagjának.
Tudtátok, hogy Görögország a demokrácia bölcsője?
Hogy Izraelben jobbról balra írnak? Hogy Hollandiában használtak először pénzutalványt? Hogy Lengyelországban
vidám kujawiákot táncolnak? Hogy Oroszország a világ legnagyobb országának számít, majdnem kétszer beleférne
Kanada vagy az USA; területe Magyarország területének több
mint 180-szorosa?
Kóstoltatok már pirogot? Gouda sajtot, olajbogyót?
Sütöttetek már igazi izraeli brownie-t, görög baklavát?
Kevertetek görög salátát? Ittatok illatos fekete orosz teát szamovárból? Mi ezt mind megtettük, és még többet is!
Táncoltunk izraeli páros táncot, tanultunk holland dalocskát,
Fazekas-évkönyv
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zászlókat színeztünk, hűtőmágneseket készítettünk és tulipánt hajtogattunk.
Nemzeti napjainkra a szülők, nagyszülők is kíváncsiak lettek. Hétről-hétre egyre többen csatlakoztak programjainkhoz. Eleinte csak nézelődtek, majd lelkes résztvevőként, szervezőként is ténykedtek. Munkájukkal segítették a program
sikerét a konyhás nénik. Hajtogatást tanított az elsősök napközis tanító nénije, Edit néni. S végül beszállt Aranka néni
orosz csoportja is. Igazi gimnazisták dolgoztak együtt a harmadikos „oroszokkal”! Körbenézünk, s látjuk, máris tele az
iskola barátokkal!
Elmondom. S várom (várni kell),
ki fut, hogy dolga van;
megnézem, ki tünődik el;
ki retteg boldogan.
És észreveszek valakit,
ki szemmel, melegen
jelez, csak ennyit: Vannak itt
s te nem vagy idegen...
József Attila
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Víg napok
Csiba Krisztina Terézia 4.a: A télbúcsúztató mini karnevál
- Minek a napja van ma? – kérdezte Kati néni.
Farsang – válaszolta az osztály kórusban.
- Nem hallom, minek?
- Farsaaaang!!! – kiáltottuk most már olyan hangerővel,
hogy visszhangzott tőlünk a tornaterem.
Így vette kezdetét az idei farsang, ami ezúttal is fergetegesre
sikerült.
A gyerekek kreatív, ötletes jelmezekben, mókás, vidám

előadásokkal szórakoztatták a Nagyérdeműt. Volt itt nindzsa,
kalóz, gésa, primadonna, csodadoktor, nagyravágyó bolha,
hirdetőoszlop, bádogember, valamint felsorakoztak a pantomim erőművészek, a Stilton szerkesztőség tagjai és a legelő
legelőkelőbb hősei(cowgirl és tehénlányok).
A produkciók után egy kis eszem-iszomra átvonultunk a tanterembe, ahol a finomabbnál finomabb sütemények sora várt
minket a megterített asztalon. Megkóstolhattuk a farsang slágerét, a farsangi fánkot is finom házi baracklekvárral.
Ezután következtek a játékos vetélkedők: múmiázás, mocsárjárás, zsákban futás, kötélhúzás, amit (a 4.a osztályban már
hagyomány) ismét a lányok nyertek. Az idei farsangot zenéstáncos dínomdánommal zártuk.
Fazekas-évkönyv
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Remélem, amilyen gyorsan elröppent ez a délután, olyan
gyorsan elbúcsúzhatunk a kemény, zord téltől és megérkezik
a virágbontó tavasz.

Dora Veronika 4.a: „Itt a farsang, áll a bál!”
Kedves Naplóm!
Még hogy a február szürke, latyakos! Aki ezt állítja, vagy
figyelmen kívül hagyta a farsangot, vagy nem is ismeri!
Tehát ott kezdődött, hogy reggel, amikor beértem a suliba
már az egész osztály farsangi lázban égett. Én és a barátom,
Janka pantomimeseknek öltöztünk. (A reggel és a délután
között eltelt időt azért nem írtam le, mert nem történt közben semmi.)
Amikor már mindenki beöltözött, elkezdődtek a műsorok.
Nekem mindegyik nagyon tetszett.
Utána játékok következtek:
- múmia, a hosszú életűek játéka
- zsákban futás, no comment
- pattogatott kukorica szívószállal, addig szívod, míg bele
nem fulladsz a levegőbe
… és még sorolhatnám…
Egyébként a múmia játékban kétszer is nyertem.
De mint minden nap, ez is elszállt. Viszont mindig örömmel fogok visszagondolni az utolsó alsós farsangomra.
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Lúdas Matyi
„100 éves” Lúdas Matyi
Iskolánk százéves születésnapjára készülve rengeteg régi
fényképet, újságcikket, tanulmányt végigolvastunk. Ötleteket gyűjtöttünk, mit is adhatnánk „ajándékba” 100 éves iskolánknak. Felnőttként igen racionális meglepetésekkel álltunk
elő egy-egy megbeszélésre. Sehogy sem találtuk a legmegfelelőbbet. Így tanítványinkhoz fordultunk, akik nemes egyszerűséggel közölték:
„ Miért nem adjuk elő a Lúdas Matyit? Azt mindenki szereti.”
Csak ámultunk az ötleten. Valóban mikor került bemutatásra a Fazekasban az eredeti, esetleg a mesés, vagy dargays
Lúdas Matyi? Az minden évben természetes, hogy a kilencedikesek Lúdavatója„szóba”,„képbe” hozza egyes részleteit, de
nem az egészet, és nem az eredetit! Láttuk már valaha kisis-
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kolások előadásában? Így megszületett az ötlet: Alsótagozat
ajándéka a 100 éves évfordulóra: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
című művének „alsós” változata színpadra.
Mindenkinek tetszett az ötlet. A munkának nekiláttunk, a
feladat adott volt. Szerencsére azt elhatároztuk, hogy olyan
produkciót szeretnénk, amellyel meglepjük, elvarázsoljuk a
közönséget élményt nyújtunk neki. A nézőkről azt már tudtuk, hogy a szereplő gyerekek iskolatársai, tanárai és szülei
lesznek. Ez azt jelentette, hogy két előadást kell tartanunk.
Összeállt a csapat – két alsós osztály: a 2.b és a 4.b valamint 5
tanító (Csájiné Knézics Anikó, Galata Hajnal, Erdősné Gondos
Judit, Fehérvári Zoltánné Sövegházy Márta, Szilvásiné Turzó
Ágnes). A gyerekek nagy megtiszteltetésnek érezték a feladatot, eleinte nem is gondolták, milyen hatalmas munkába kezdünk bele. Nem beszélve arról, hogy az idő nagyon sürgetett
minket. Igyekeztünk megosztani a munkákat: díszletkészítés,
jelmezvarrás, próbafolyamatok beosztása, jelenetek megszervezése, próbaidőpontok egyeztetése; és még sorolhatnánk ezeregy feladatot. Ahogy előadásra készülve mindenhol, nálunk is voltak feszültebb időszakok: a szereposztás
után és egy-két próba után szerepet kellett cserélni, mert úgy
láttuk, van egy jobb megoldás, ez természetesen kedveszegetté tette a szereplőt, de amikor rájött, hogy a másik szerep
mennyire neki való, akkor már ugyanolyan derűs, eleven hangulatban folytak a próbák. Izgultunk amiatt is, hogy miként
lehet egy-egy díszletet a színpadra applikálni. Nem beszéltünk még a zenei aláfestésről, hangtechnikáról és még sorolhatnám. Ekkor szembesültünk azzal, milyen hatalmas feladatot vállaltunk. De ekkor már visszavonhatatlanul közelgett az
előadás napja. A feszültség egyre nőtt, és azt se felejtsük el,
hogy közben mindenki végezte a napi iskolai feladatait: számonkérések, bemutatóórák, felelések, házi feladatok. Az utolsó napokban úgy éreztük, ez nem lesz készen, minden szétesett, a jelenteket még össze sem kapcsoltuk, szóval az izgalom már tetőfokára hágott az időhiány miatt.
A végső időszakban már a gyerekek este is mondták,
memorizálták a szöveget, a jeleneteket, a mozgásokat felidézték lefekvés előtt – hiszen a főszereplőknek több tucat
jelenetük volt, és igen hosszú szövegrészeket kellett tagoltan,
érthetően eljátszaniuk. Akiknek nem szöveggel kellett birkózniuk a színpadon, azok a szereplők metakommunikációs
jelekkel, mozgással kellett, hogy kivegyék részüket az előadás
folyamatából .
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A próbák, a kísérletek során, amikor a történetet összefűztük, rengeteg derűt, játékot, vitát, bajlódást, fáradalmat,
szórakozást, örömöt szerzett mindannyiunknak.
És eljött a várva várt nap. Szaladgálás, türelmetlenség,
kapkodás, ami ekkor jellemző egy előadás előtt, az nálunk is
jelen volt. A gyerekek magukra maradtak a színpadon és játszottak! De hogyan? Mesésen, élvezettel úgy, ahogy kell!
Néha hátul, a legutolsó sorban, ahonnan figyeltük fellépésüket, még meg is könnyeztük őket!
Lehet, hogy Lúdas Matyi háromszor verte meg Döbrögit,
de nekünk ez örök élmény marad és büszkék vagyunk tanítványainkra! Köszönjük!
Szilvásiné Turzó Ágnes

Versenyek
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
Körzeti forduló
3. osztály
7. Matek lángész 3.a:
Albert Panna, Berzi Dóra, Czeczon Réka
Felkészítő tanító: Temesvári Miklós
10. Napszámosok 3.a:
Györkő Marcell, Olay Hanna, Presits
Petra, Szepessy Hajnalka
Felkészítő tanító: Temesvári Miklós
4. osztály
1. Nonstop 4.b: DÖNTŐBE JUTOTTAK
Felszeghy Márton, Pató Bálint,
Rajkai László, Széplaki Soma
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes
2. Matekmumusok 4.a:
Csiba Krisztina Terézia, Dora Veronika,
Farkas Júlia, Szakáll Fanni
Felkészítő tanító: Szakolczai Katalin
4. Matekmúmiák 4.b:
Jex Lili, Kalocsa Lora, Király Dorottya,
Szabó Lilianna
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes
6. Matekbanda 4.b:
Halász Béni, Nagy Nándor,
Nguyen Milena, Vörös András
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
Körzeti forduló
3. osztály
5. Szurop Száva 3.a
Felkészítő tanító: Temesvári Miklós
6. Berzi Dóra 3.a
Felkészítő tanító: Temesvári Miklós
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4. osztály
1. Nagy Nándor 4.b DÖNTŐBE JUTOTT
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes
2. Farkas Júlia 4.a
Felkészítő tanító: Szakolczai Katalin
3. Branreth Garret 4.a
Felkészítő tanító: Szakolczai Katalin
7. Szabó Lilianna 4.b
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes
9. Nguyen Milena 4.b
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes

3. Róka Miklós András 2.b
3. osztály
1. Lehóczky Zsófia 3. b
2. Horváth Ákos és Presits Petra 3. a
4. osztály
1. Dora Veronika 4.a
2. Csiba Krisztina 4. a
3. Vörös András 4. b
Iskolai Versmondó Verseny
1. osztály

KALMÁR LÁSZLÓ ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY
Körzeti forduló
4.osztály
1. Farkas Júlia 4.a DÖNTŐBE JUTOTT
Felkészítő tanító: Szakolczai Katalin
3. Nagy Nándor 4.b
Felkészítő tanító: Szilvásiné Turzó Ágnes

1. Bencsik Boglárka 1.a
2. Mezei Luca 1.b
3. Proszenyák Laura 1.a
2. osztály
1. Hidas Gréta 2.b
2. Fitzl Flávia 2.b
3. Bolla Gitta 2.a
3. osztály
1. Cserháti Gergely 3.a
2. Szurop Száva 3.a
3. Lehoczky Zsófia 3.b

Iskolai Népdalverseny

4. osztály
Szóló

1. Holnapy Bnece 3.b
2. Novák Fanni 3.b
Kisegyüttes
1. Albert Panna, Presits Petra 3.a
2. Berz Dóra, Czeczon Réka, Khern Bodza, Tóth Evelin 3.a
3. Csiba Krisztina Terézia, Farkas Júlia 4.a

1. Czobor Janka 4.a
2. Vörös András 4.b
3. Barna Veronika 4.b

Tanítók együtt
A Tanítók Egyesülete a százéves Fazekasban

Iskolai Mesemondó Verseny
1. osztály
1. Baranyi Dorka 1. b
2. Tomopulosz Bence 1.a
3. Rozgonyi Zsófia 1.a
2. osztály
1. Vörös Levente 2.a
2. Molnár Dóra 2.a

 Fazekas-évkönyv

A Tanítók Egyesülete évek óta a Fazekasban tartja konferenciáit. Az egyesület 7 éve működik, országos civil szervezet, amely fontosnak tartja a tanítók továbbképzését, szakmai tapasztalatcseréjét. Az egyetlen az országban, amely ily
módon segíti a tanítók munkáját és alkalmat ad arra, hogy
tanítók találkozhassanak az ország minden részéről.
Kevesen tudják a fazekasos kollégáink közül is, hogy a tanításon kívül milyen pedagógiai munkával foglalkoznak az alsós
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tanítóink. Az egyesület elnöke Csájiné Knézics Anikó, aki a
Tanítók Egyesületének elődjének, a Tanítók a Gyermekekért
szervezetnek is tagja volt.
Hogy jobban megismertessük az Egyesület munkáját,
néhány kérdést tettem fel kollégámnak:
- Mi az egyesület feladata?
- Az egyesület fő feladata, hogy szakmai, módszertani
továbbképzést nyújtson az alsó tagozaton tanító pedagógusoknak. Nem érdekképviseleti szervezet vagyunk. Ezért nem
riogatunk, vizionálunk, nem célunk a meggyőzés, érvelés. A
tavalyi konferencia meghívott előadója volt dr. Glovitzki
Zoltán a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára, aki beszámolt az új köznevelési törvény koncepciójáról. A hiteles tájékoztatás érdekében a
minisztériumból is felkérünk szakértőket, hogy tájékoztassák
kollégáinkat az aktuális törvényi változásokról.
- Hogyan vesztek részt a pedagógiai változtatásokban, és
azok előkészítésében?
- Sajnos, az egyesület csak mint civil szervezet jelenik
meg egyeztető tárgyalásokon. Csupán véleményezési jogkörünk van, ha igényt tartanak rá. A régi hagyományos szakszervezeti feladatokat nem vállaljuk fel, mert nem arra szerveződtünk. Azt látjuk azonban, hogy a tanítók véleményét, tapasztalatait, tanácsait nem igénylik. Semmilyen fórumon nincs
lehetőségünk erről beszélni. Ez a probléma megoldást kíván,
az oktatási rendszernek mi is tagjai vagyunk – még ha el is
felejtenek bennünket – mégsem fókuszálnak ránk, az alsó
tagozaton tanítókra. Rólunk döntenek, de nélkülünk.
- Milyen témákban hívtatok előadókat és kiket a konferenciákra?
- Minden rendezvényünket alapos előkészítő munka
előzi meg, amelyet az egyesület vezetősége végez. Úgy gondoljuk és a kérdőívek alapján is mondhatjuk, hogy a konferenciák jó hangulatúak, színvonalas rendezvények voltak.
Minden résztvevő konkrét, a napi munkában használható új
módszertani ötletekkel gazdagodva térhet haza minden
alkalommal, ugyanakkor lelkileg is kellő feltöltődést jelenthet
számukra. Legemlékezetesebb konferenciánk volt, amikor a
nyitó előadást dr. Bagdy Emőke tartotta. Témája az eredményes tanítás, a pedagógus megelégedettsége, eredményessége volt. Őt dr. Páli Judit klinikai szakpszichológus követte,
aki a figyelemzavar, viselkedési zavar pszichológiai hátteréről
beszélt. Az elméleti háttér bemutatása mellett nagyszerű

ötleteket adott a tanulási zavarral küzdő gyerekek fejlesztéséhez. Dr. Gyarmathy Éva a tanulási zavarok azonosításához és
kezeléséhez adott tanácsokat. Dr. Gombos Péter az olvasóvá
nevelés új lehetőségeit, a kötelező olvasmányok új szemléletű feldolgozásának módszereit mutatta be. Dr. Bagdy Emőke
előadásán mindannyian önmagunkra ismerhettünk, mosolyoghattunk saját hibáinkon. Megerősített minket abban,
hogy a pozitív gondolkodás, a lelki terhek letevése, a kikapcsolódás, feltöltődés mennyire fontos, hiszen a kiégett, fáradt
pedagógus hatékonysága megkérdőjelezhető. Szeretnénk a
jövőben is rendezni szakmai továbbképzést, hiszen a konferencián részt vevők nagy száma azt mutatja, hogy igény van
rá. Azért említem ezt a konferenciát, mert erre az előadássorozatra jött el a legtöbb kollégánk, amelyre nagyon büszkék
vagyunk.
Voltak már nálunk: dr. prof. Czeizel Endre; dr. Domján
László, dr. Csépe Valéria, dr, phd. habil. Steklács János, dr, phd.
habil Vass Vilmos, dr. Brassói Sándor - a teljesség igénye nélkül. Kollégáink közül előadást tartottak: Szilágyiné Oravecz
Márta, dr. Kivovicsné Horváth Ágnes, Szilvásiné Turzó Ágnes,
Zele János, Garamvölgyi Béla, Sípos Endre.
-Mi a következő téma? Hogyan képzelitek el a jövőt?
-Áprilisban szervezzük a következő konferenciát.
Jelenleg az őszi elemzése, kiértékelése történik, mert mindig
a kollégák igényei és kívánságai alapján jelöljük ki a következő témát és az előadókat. Elképzelésünk szerint a tavaszi
továbbképzés nyitó előadása az új köznevelési törvényről
kell, hogy szóljon. Reméljük továbbra is pályázhatunk és rendezhetünk számukra fontos témákban előadásokat.
Szeretném megköszönni, hogy iskolánk rendszeresen
helyet biztosít a konferenciánknak. Az iskola patinás épülete,
díszterme, 100 éves múltja is emeli a rendezvények színvonalát. Remélem, még sok közös konferenciát tarthatunk a
Fazekasban.
Ez a beszélgetés is igazolja, hogy Fazekasban igen sokfelé oktató-nevelő munkát végeznek a pedagógusok, nemcsak
a diákok oktatását tartják fontosnak, hanem önmaguk és
tanítók, tanárok továbbképzését is. Büszkék lehetünk arra,
hogy kutatók, tudósok, elemzők, oktatók, írók, költők, nyelvészek, pszichológusok és még számos tudományterület kitűnő szakemberei tisztelték meg a Fazekast.
Szilvásiné Turzó Ágnes
Fazekas-évkönyv
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Fazekas Mihály Alapítványról
Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Fazekas
Mihály Alapítvány. Tanulóink, pedagógusaink nagyon sok
támogatást kapnak. Az Alapítvány a következő területeken
nyújtott segítséget az elmúlt évben: az iskolai könyvtár fejlesztése, a táborozni vágyó rászoruló gyerekek anyagi támogatása, a tábori programok megvalósításának anyagi támogatása, a Fazekas-napok programjai, a Mikulás-napi rendezvény, a 100 éves, az 50 éves Fazekas ünnepségsorozat, az
alsós és felsős pedagógusok munkáját segítő eszközvásárlás,
különböző sportversenyek támogatása, interaktív tábla
vásárlása.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek,
hogy az alapítvány ilyen sokoldalúan tudja segíteni pedagógiai munkánkat.

Alsós szakmai műhely
1912-ben nyitotta meg kapuit iskolánk, melyben megkezdte működését a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium.
Bárczy István polgármester megnyitójában kijelentette "A
Pedagógiai Szeminárium a tanítóságé! Hajlékot akarunk adni
vele a tanítóság kulturális törekvéseinek, tűzhelyet teremteni,
hol eszközöket találjon a maga művelésére és nemesebb
törekvéseinek kielégítésére." Bihari Mór iskolapalotának nevezte épületünket, "ami a főváros tanítóinak továbbképzését
szolgálhatja és európai nívón tarthatja."
Fővárosszerte híres elődeinktől Oldal Anna néni, Lévai
Anikó néni, Mészáros Józsefné, Eszter néni, Bíró Józsefné,
Emi néni, Várnai Tiborné, Klári néni, Kuti Gusztávné, Kati néni,
Nagy Józsefné, Ila néni, Lapis Péterné, Bogi néni, Rédei
Tiborné, Irma néni, Varga Józsefné, Zsuzsa néni, Terei
Andrásné, Mária néni, Hassman Károlyné, Erzsi néni, Kollár
Jánosné, Zsuzsa néni, s még sorolhatnánk, - vettük át a feladatot: kicsiket nevelni, tanítani, tanítóknak megmutatni
szakmai fogásokat, s közben folyton folyvást tanulni, kutatni
újabb módszereket.
Az alsós munkaközösség tagjaiként nagy látogatottságú
bemutatóórákkal, nyílt órákkal, konzultációs lehetőségekkel,
tanfolyamok tartásával előadásokkal, taneszköz bemutatókkal, múzeum és intézménylátogatásokkal segítjük a főváros-
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ban és a közeli térségekben dolgozó tanítók továbbképzését,
önképzését. De fogadunk csoportokat külföldről is. Évről évre
visszatérő vendégeink jönnek Angliából, Finnországból.
Tankönyveink, interaktív tananyagaink, publikációink a tanításban szerzett tapasztalataink, módszertani tudásunk összefoglalói.
Napközis munkaközösségünk nevelői a tanulási módszerek gyakoroltatását, alkalmazását mutatják be. Megismertetik
a látogatókat a szabadidő vonzó és hasznos programjaival.
Bepillantást engednek a nevelési folyamatba, s annak tervezésébe is beavatják a látogatókat. A tanítási órára épülő napközis tanulás foglalkozások népszerűek a látogatók körében.
Sikeres programsorozatot szerveztünk a budapesti szaktanácsadóknak. Újszerű tanítási módszerekkel ismerkedtünk.
A konfliktusok kezeléséről szóló elmélettel összekapcsolt
interaktív foglalkozásunkra szép számmal gyűltek az érdeklődők. A befogadó nevelés témájú foglalkozásunkon érintettük
a kiemelkedő tehetségű tanulókkal való bánásmód kérdéseit, és a súlyosan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának problémáit. Ismerkedtünk a migráns, a több nyelvű, a
kisebbségi tanulók megsegítésének módszertanával.
Előadóink voltak az elmúlt években Csillag Ferenc, dr. Peer
Krisztina, dr. M. Nádasi Mária, dr. Szűcs Imre, Kraiciné dr.
Szokoly Mária és még sokan mások.
dr. Kivovicsné Horváth Ágnes
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1.a
osztály

• Cseke Andrea osztálytanító • Bolesza-Váradi Andrea ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Barati
Krisztina testnevelés • Horváth Gabriella napközi •
• Ambrus Attila • Bálint György Xian • Bencsik Boglárka Mária • Berky Kristóf • Bódis Emánuel Ákos • Butyka Kristóf • Csery
Csenge • Csiszár Kende Gergő • Erdősi-Szücs Veronika • Ganczer Lea • Garát Kevin Bálint • Genye Luca Csenge • Gyalókay
Gergely • Keszei Péter Miklós • Kovács György • Kovács Hanna • Móra Márton Barnabás • Mosonyi Zsófia • Oppitz Bernadette
Júlia • Proszenyák Laura • Rozgonyi Zsófia • Stitz Brigitta Zsófia Lucia • Tomopulosz Bence Péter • Tóth Nina • Xiong Benjamin
Victor •
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1.b

osztály

• Szilágyiné Oravecz Márta osztálytanító • Bolesza-Váradi Andrea ének zene • Zele János rajz és vizuális kultúra • Eperjesi
Ágnes technika • Tóthné Horváth Gabriella testnevelés • Móricz Márk napközi •
• Baranyi Dorka • Bordás Zsófia Ágota • Buru Réka • Honti Zille • Erőss Sámuel András • Fehér Balázs • Ferenczi Zita Katalin •
Kovács Balázs László • Máté Lőrinc • Máthé Anna • Menzák Milán • Mezei Luca Zsuzsanna • Müllner Bence • Nagy Simon • Oláh
Kósa Lukács • Szeberényi Zorka • Szegedi-Maszák Blanka • Tatár Levente • Tóth Bertalan Ákos • Tóth Liliána Tamara • Törőcsik
Lili Bea • Vámos Eszter • Varga Bálint Botond • Vári-Kakas Adél • Vidák Dominik Krisztián • Visky Bence Márton •
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2.a
osztály

• Jencsikné Végh Adrienn osztálytanító • Bolesza-Váradi Andrea ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra •
Kántorné Ágh Edit napközi •
• Angyal Attila • Berán Hanga • Boér Bence • Bolla Gitta • Golopencza Nóra • Hajas Levente Dániel • Horváth Balázs Szilveszter
• Hraskó Júlia • Kardos Krisztián • Mag Sára Zita • Matisz Dóra • Molnár Dóra • Móré Zsófia • Müller György Zoltán • Nagy
Szabolcs Tamás • Olasz Eszter Orsolya • Richlik Bence György • Szakál Jázmin • Szilágyi Kristóf • Tóth Anna Alíz • Varsóci Nóra
Kinga • Varsóci Zita Orsolya • Vokó Janka • Vörös Levente Örs • Zsigmond Dániel •
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2.b
osztály

• Csájiné Knézics Anikó osztálytanító • Bolesza-Váradi Andrea ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra •
Eperjesi Ágnes technika • Barati Krisztina testnevelés • Bíró Zsuzsanna napközi •
• Banyó Liza Anna • Bánzi Noémi Krisztina • Barabás Anna Sára • Barna Benjámin • Barta Piroska Zsófia • Csóri Hanna •
Czinkóczky Lilla Júlia • Dávid Roxána Maja • Égner Nándor Bálint • Érsek Aurél • Fitzl Flávia • Góbor Dóra Julianna • Hidas Gréta
• Hives Katica • Hübler Henrik • Kállai Zsófia Zsuzsanna • LeBor Daniel Maurice • Ngo Hang Viktória • Oppitz Laura Edina • Róka
Miklós András • Szakács Bálint • Szúts Anna Zsófia • Teszelszky Péter Erasmus • Tóth Fanni Gabriella • Valastyán Richárd Dániel
• Vincellér Marcell György •
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3.a
osztály

• Temesvári Miklós osztálytanító • Laczkó Ágnes angol nyelv • Bujk Ildikó német nyelv • Bolesza-Váradi Andrea ének zene
• Eperjesi Ágnes technika • Barati Krisztina testnevelés • Fehérvári Zoltánné Sövegházi Márta napközi • Zele János rajz és
vizuális kultúra •
• Albert Panna • Ambrus Aladár Tamás • Bajkay János • Berzi Dóra Ildikó • Cserháti Gergely Miklós • Czeczon Réka • Ertsey Kristóf
Csaba • Ganczer Simon • Györkő Marcell Gábor • Horváth Ákos Csongor • Hűvös Márton • Iványi Dóra Lili • Khern Bodza Anna
• Korinek Ádám • Molnár Gábor • Olay Hanna Noémi • Presits Petra • Szegedi Márton Antal • Szepessy Hajnalka • Szilágyi Gábor
• Szurop Száva Szófia • Tóth Evelin • Vásárhelyi Máté Dávid •
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3.b
osztály

• dr. Kivovicsné Horváth Ágnes osztálytanító • Laczkó Ágnes angol nyelv • Tokár Gábor angol nyelv • Bolesza-Váradi
Andrea ének zene • Póczos Valéria rajz és vizuális kultúra • Eperjesi Ágnes technika • Tóthné Horváth Gabriella testnevelés • dr. Turcsányiné Bacsák Katalin napközi •
• Bagdács Attila • Balkányi Zsófia Blanka • Berki Milán Gábriel • Bursics András • Csepregi-Horváth Péter Balázs • Csomó Lia
Rachel • Fajta PétervForreiter Márk • Holnapy BenceImre Ferenc • Jasik Dorottya Judit • Jósika Anna Réka • Korinek Péter •
Lehóczky Zsófia Zsuzsanna • Müllner Tamás • Nagy Boldizsár • Novák Fanni Anna • Oláh Viktor Károly • Sándor Anna Viola •
Selmeci Hanna Dorottya • Siminszky Eszter ZitavSzabó Hanna Beáta • Szala Patrik • Szapanidu Szofia Athina • Szeberényi Márk
Patrik • Taksás-Virág Szonja Eszter • Teszelszky Mátyás Cornelis •
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4.a
osztály

• Szakolczai Katalin osztálytanító • Bolesza-Váradi Andrea ének zene • Bolesza-Váradi Andrea angol nyelv • Bujk Ildikó
német nyelv • Zele János rajz és vizuális kultúra • Eperjesi Ágnes technika • Tóthné Horváth Gabriella testnevelés • Galata
Hajnal napközi •
• Brandreth Garret Péter • Csiba Krisztina Terézia • Czobor Janka • Dittrich Levente • Dombai Zétény • Donka Gábor Ádám • Dora
Veronika • Farkas Júlia • Fazekas Noémi • Hraskó Anna • Ifi Levente • Jahoda Krisztián • Kiss Dorottya • Máthé Levente • Mizik
Lujza • Szabó Renáta • Szakáll Fanni • Szathmári Hunor Gergő • Szécsi Fanni • Szegedi Melinda • Szmodits Luca Lilla • Vámos
Tamás • Vantal András László • Varsóci Kristóf Erik • Vig Dorina Rebeka • Vörös Álmos Bulcsú • Weiner Marcell •
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4.b
osztály

• Szilvásiné Turzó Ágnes osztálytanító • Bolesza-Váradi Andrea angol nyelv • Bujk Ildikó német nyelv • Bolesza-Váradi
Andrea ének zene • Póczos Valéria rajz és vizuális kultúra • Eperjesi Ágnes technika • Barati Krisztina testnevelés • Erdősiné
Gondos Judit napközi •
• Arnóth Anna • Barna Veronika • Csóri Fanni • Felszeghy Márton Mátyás • Halász BéniJex Lili • Kalocsa Lora Dorina • Király
Dorottya Gabriella • Kolozsvári Jázmin Anna • Nagy Domonkos Kristóf • Nagy Nándor • Nguyen Milena • Novák Éva Dorottya •
Nyáry Dorottya • Pálinkó Teodóra • Pató Bálint Ferenc • Pogáts Gergely Zoltán • Rajkai László • Sallai Áron • Schmatz Krisztina
Tímea • Svoboda Balázs László • Synnott Elizabeth Celest • Szabó Lilianna • Széplaki Péter Soma • Vörös András •
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A Fazekason is túl

Biciklitúra a Felvidéken
2011. júniusában az akkori 9.b osztály biciklis körtúrát tett a
Felvidéken. 19-én reggel 8.15-kor indultunk vonattal
Komáromba. Ott áttekertünk a hídon, ekkor léptük át az országhatárt, majd Révkomáromban sereghajtókat választottunk, és
elindultunk.
Első állomásunk Érsekújvár volt. Minden településen ahol
megálltunk, mindig megkerestük a főteret, ez kis faluknál
egyértelmű volt, mert rendszerint a templom előtti helyet
jelentette, de Érsekújvár nagy város, így nem sikerült rögtön
megtalálni a főteret. A tér és egymás keresése után végre
mindenkinek sikerült célba érnie. Ott a körbenéztünk, megtekintettük a nevezetességeket. Innen továbbindultunk Szimő
felé, Jedlik Ányos szülőfalujába. Útközben egy hatalmas jégeső csapott le ránk, én ezt sereghajtóként éltem meg, első
gondolatom az volt, hogy bírjam ki a következő fáig, ahol
biciklistül be az árokba, hogy védettebb helyen éljem túl az
égiháborút. Utólag kiderült, hogy sokan cselekedtek így. A
sisakomon kopogó 1–1,5 cm-es jég kopogását csak sereghajtó társam hangos szitkozódása tudta elnyomni. A felhő
hamar elvonult, de ekkora jégesőt még soha nem láttam.
Tovább menve Szimő felé gyönyörű dupla szivárvány kárpótolt minket. A szállásunkra este 7 óra körül érkeztünk meg.
Amint lepakoltunk, indultunk a Jedlik-emlékházba, ahol a falu

 Fazekas-évkönyv

Szimő határában
polgármestere mesélt Jedlikről meg a faluról. Megvacsoráztunk,
leves volt meg rántott hús. Itt volt ágy meg meleg víz a szálláson.
A szokásos napi értékelő után aludni tértünk késő este.
Másnap reggel 7-kor keltünk, megreggeliztünk, ami minden
nap abból állt, hogy néhányan korábban keltek, és bevásároltak kenyeret, felvágottat, sajtot meg lekvárt. Az ebéd is kivétel nélkül ilyen volt, így pár nap és rengeteg kilométer után
mindenkinek elege lett a kenyérből, így kalácsot is vettek a
bevásárlók.
Reggeli után új sereghajtókat neveztünk ki, majd elindultunk
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a következő cél felé, Deákiba. Szimő polgármestere előző nap
mondott egy rövidebb útvonalat: egy 800 méteres földút
után át tudunk kelni a Vágon, onnan pedig egyenes út vezet
Deákiba. A 800 méterből 6 kilométer lett, és fél óra várakozás
után kiderült, hogy a komp alacsony vízállás miatt nem közlekedik, így végül új útvonalon értünk célba. Deákiban megnéztük a volt bencés templomot, ahol a bencések a szentély
fölötti tetőtérben laktak, máshol egyáltalán nem jellemző
módon. Innen Nagykér felé indultunk, amit nagyon késő délután el is értünk. Itt egy régi magyar óvodában aludtunk, térdig érő mosdókagylóban lehetett tisztálkodni, és hálózsákban aludtunk, de legalább volt az udvaron focipálya, ami ovisokra lett méretezve, de lehetett használni. Virslit vacsoráztunk, utána pedig közös játék volt két csoportban. A napértékelő után aludtunk, majd másnap reggel korán keltünk.
A reggeli után Nyitra felé indultunk. Útközben megálltunk a

A csapat

ezután közös játékot követően megtartottuk a napértékelést,
majd aludtunk.
Másnap kicsit később keltünk mint általában, métáztunk,
majd kijelölték a sereghajtókat, köztük engem is. Elindultunk
Gímes felé, útközben pedig elbicikliztünk a csitári hegyek
alatt, illetve a hegyoldalban. Gímesen megebédeltünk, majd
felmásztunk a várba, ami embert próbáló feladat volt. Innen
engem és egyik kísérőnket megbíztak azzal, hogy menjünk
előre, és keressünk gyógyszertárat, majd adjuk föl postán a
képeslapokat amiket azoknak küldtünk, akik nem tudtak
eljönni az osztályból. Ezt nem sikerült az első faluban, mert
nem volt nyitva semmi, majd végül egy másik faluban nyelvi
nehézségek után sikerült föladnom a képeslapokat, és végre
egy harmadik faluban gyógyszertárat is találtunk... Következő
szállásunk Verebélyen volt egy paplak padlásán, ahol volt
csocsó. Itt meleg víz folyt, vacsorát pedig egy étteremben

A zobordarázsi kápolna

Zobordarázs fölötti dombon álló, 12. században épült, hangulatos kápolnánál. Nyitrán esett az eső, amikor elállt, megnéztük a várat, megebédeltünk, majd szét lehetett nézni a
városban. Innen továbbmentünk szálláshelyünkre, Alsóbodokra, ahol egy önerőből felépített magyar iskola kollégiuma
fogadott minket, itt focipálya, meleg víz és ágy is akadt.
Akinek gond volt a biciklijével, azt megszerelték néhányan az
osztályból, köszönet nekik, azóta rendesen működik a fékem.
A vacsora leves meg rántott hús volt (ezúttal…). Az iskola létrehozója mesélt nekünk az ottani életről meg a környékről,

Gimes várában

Fazekas-évkönyv

85

04-05_ok:Layout 1

2012.06.05.

13:08

Oldal 86

kaptunk: csirkehúst tetemes mennyiségű körettel. A szokásos
napértékelő után aludni tértünk. Este akik hangosak voltak,
azoknak az udvaron kellett aludni, ami végül lehet, hogy nem
minősült büntetésnek, mert sík helyen fekhettek, volt levegőjük, és nem sültek meg a 30 fokban.
Másnap reggel reggeli után sereghajtó választás, majd indulás Garamszentbenedek felé. Itt dombokon keresztül áttekertünk a Garam völgyébe, majd a céltelepülésen sikerült eltévedni néhányunknak a menet közepéből, de két dombon,
helyi és telefonos segítségen keresztül sikerült megtalálni a
hatalmas apátságot. Itt ebédeltünk. Innen elindultunk
Selmecbánya felé. 70 km sík terep után következett egy 16
km hosszú folyamatos emelkedő a hágóig. Ez elég kegyetlen
volt, 8 km emelkedő után végre pihenő, ahol lehetett patakban fürdeni, és szokásos módon palackot újratölteni: becsöngetni egy házba, és mondani hogy: „pitna voda”, ami azt
jelenti: ivóvíz, ekkor általában kaptunk vizet, sőt volt hogy
egy bácsi odajött két ásványvizes palackkal egy pihenő közben, és nekünk adta. Innen még egy darabig képes voltam
tekerni, de aztán 5–6 km nagyon meredek rész következett,
tolás nélkül is több órás túrának jó, nemhogy a megpakolt
biciklistáskás kétkerekűvel. A hágótól néhány embert előreküldtek a szálláshoz, hogy valaki (viszonylag) időben — több
órás késéssel — megérkezzék, mi, többiek pedig legurultunk
Selmecbányára, a csoport fele eltévedt, de végül mindenki
célba ért a főtérhez. A város egy medencében fekszik, így a szállásig még jelentős emelkedő várt ránk, a végén egy hosszú,
meredek lejtővel, amit koromsötétben kellett megtenni utcai
világítás nélkül, alig lehetett látni az utat. Végül megérkeztünk Gyökösbe, ahol egy kultúrházban aludtunk, és az ebéd
maradékát vacsoráztuk. A napértékelő után aludtunk.
Másnap reggeli után továbbindultunk Bakabánya felé, ahol
megtekintettük a szárnyasoltárokat, megebédeltünk, majd
métáztunk. Elindultunk szállásunk, Léva felé, ahova délután
érkeztünk, a várat megnéztük 5 percben (ennyi volt zárásig),
majd elbicikliztünk szállásunkhoz, a helyi magyar iskola tornaterméhez. Itt éppen a tanévzárást ünnepelték kolbászsütés és bográcsozás formájában, így megvacsoráztunk, majd
kihívtuk a helyieket egy focimeccsre, amit megnyertünk. Ez
után az iskola igazgatónője hosszasan beszélt a felvidéki
magyarok életének nehézségeiről, és hogy miként jöhetett
létre az iskola. Azután megtartottuk a szokásos napértékelőt,
majd nyugovóra tértünk a tornateremben.

86 Fazekas-évkönyv

Léván

Másnap reggeli után elindultunk Zselíz felé, ahol megtekintettük
a templomban a Becsei Vesszős György különítéletét ábrázoló
freskót. Utolsó állomásunk Bény volt, ahol az egykor premontrei
templomot néztük meg; itt a vadászjelentet ábrázoló középkori
oszlopfő volt a különleges. Innen Esztergomba mentünk, és a
biciklitúra alatt először kaptunk kellemes hátszelet, az első négy
napon folyamatos szembeszélben kellett tekerni. Esztergomból
két csoportban vonattal mentünk haza.
A túra alatt több mint 400 kilométert bicikliztünk, főleg szembeszélben, jégesőben is volt részünk, egyik napon több mint ezer
méter szintkülönbséget tettünk meg fölfele, lábfájások kíséretében és emlékeim szerint 6 defektet is kaptunk. De mindezek ellenére nagyon jó volt, egy ilyen kalandot senki se hagyjon ki.
Szabó Gyula 10.b

Kémiatábor 2012
2012. január 30. reggel tíz óra – elindult a vonat Kismaros felé.
Körülbelül egy órás vidám zötykölődés – és beszélgetés –
után meg is érkeztünk a városba, ahol gyors bepakolás után
a – mindössze húszpercnyi gyaloglásra lévő – étteremben
elköltöttük első ebédünket. Ezzel együtt véget is ért a pihenés időszaka, ugyanis egy hetünk volt arra, hogy félévnyi
kémiaórán vegyünk részt.
A munka több csoportban zajlott – az érettségizők Rakota
tanárnő, míg az OKTV-sek Keglevich, illetve Albert tanár úr
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irányításával falták a feladatsorokat. A folyamatos kemény
munka ellenére végig vidáman küzdöttünk a kihívásokkal.
Mindehhez hozzátartozik, hogy egy egész hadseregnek elegendő mennyiségű tejet és kakaót pusztítottunk el – már az
első nap után. A hidegre való tekintettel a tea is gyors ütemben fogyott; Rakota tanárnő pudingja pedig valósággal tiszavirág életű volt.
A valódi pihenőidő azonban csak éjszaka következett, ugyanis a – saját magunk által elkészített – reggeli elfogyasztását
rögtön kémia követte, és ezt a délutáni VegyÉsz Torna problémáitól mindössze az ebéd választotta el. Esténként Keglevich
tanár úr előadásaival, illetve „Albert bácsi érdekes és ismeretlen reakciósoraival” vezettük le a feszültséget.
Az egész napos feladatmegoldás után többször megváltás
volt az a pár, ágyban töltött óra is, de a tábor végezetével
mégis úgy éreztük, mintha csak előző nap érkeztünk volna. A
Kismaroson eltöltött egy hét azonban nem csak nekünk volt
fárasztó, hanem a tanároknak is, így hálával tartozunk nekik,
hogy idén is lehetőséget biztosítottak arra, hogy kielégítsük a
kémia után érzett tudásszomjunkat.
Szerző 11.b
Fazekas-évkönyv
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Nürnberg Calling
Tavaly nyáron a Fazekas német partneriskolájának (Hans
Sachs Gymnasium) tanulóihoz utaztunk Bakuczné Szabó Gabriella és Szabó Júlia
tanárnők vezetésével.
Tíz nap távol a jól megszokott mindennapi környezettől nem tűnik soknak. Tíz nap
a lételemmé vált anyanyelv
nélkül viszont már nem rövid
idő. A nürnbergi csereprogram persze nem egészen
erről szólt. Napközben várost
néztünk, múzeumokba mentünk, a magyar csoporttal voltunk. Ellenben németül keltünk, németül feküdtünk, németül
ettünk, németül barátkoztunk, németül nevettünk. Merem
állítani, hogy nem volt még olyan tíz nap az életemben, amikor ilyen jól éreztem magam (talán csak az a tíz, amikor a
partnereink jöttek Budapestre).
Őszintén szólva, nem szeretném napról napra elmesélni, hogy
milyen programok voltak, inkább azt összefoglalni röviden, ami
talán meghozza a kedvét a németül tanuló ifjúságnak ehhez a
kalandhoz. A többit majd mindenki meglátja, ha ott lesz.
Én személy szerint – ebben nem kell velem egyetérteni – az
ott kötött barátságokat tartom a legfontosabbnak. Azt, hogy

tudtunk építeni olyan kapcsolatokat, amelyek túlélik a köztünk levő hatalmas távolságot, és úgy is fontosak tudnak
maradni, hogy bizonytalan, látjuk-e még egymást valaha. Jó
érzés olyan emberekkel megtalálni a közös hangot, akik nem
beszélik a mi nyelvünket, akiknek nem mindig tudjuk pontosan azt elmondani, amit gondolunk. Büszkeséggel tölt el,
hogy van, aki így is megtalálja bennünk azt, ami érdemessé
tesz minket a barátságukra. Szeretnék hinni benne, hogy
ezek a kapcsolatok sokáig elkísérnek még minket és gazdagabbá teszik mind a személyiségünket, mind a gondolkodásmódunkat és segítenek nyitottnak maradni, bármilyen szituációba is kerüljünk később.
Vannak kulturális különbségek, észre lehet venni, hogy más
országból jöttünk. Máshogy öltözködünk, más házakban
élünk, máshogy köszönünk egymásnak, másak a kapcsolataink. Van ebben egy kis kihívás, hogy megismerjük az ottaniakat, beilleszkedjünk abba a környezetbe, úgy viselkedjünk,
ahogy az ő normáik szerint illik. Ezt nekünk magunknak kell
kitalálni, a mi feladatunk, hogy felfedezzük az árnyalatnyi
különbségeket és beépítsük azokat a saját értékrendünkbe.
Személyiségfejlesztő gyakorlat ez az utazás. Úgy gondolom,
manapság egyre nagyobb szükség van az ilyen képességek fejlesztésére. Bármikor adódhat olyan helyzet, hogy idegen környezetben kell helytállnunk. Egyszerűbb ezt időben megtanulni,
főleg, ha ezt ilyen élménydús formában is megtehetjük.
Farkas Edina 11.a

88 Fazekas-évkönyv
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Tanulmányi kirándulás a CERN-be
2012-ben ismét lehetőség nyílt arra, hogy kb. 20 diák tanulmányi úton vehessen részt, s szakmai útmutatással meglátogathassa a CERN pár fontos kísérletét .
A túra 5 napos volt, ebből azonban csak 3-at töltöttek ki hasznos programok: az első és az utolsó a repülőúttal, s a szállásunkkal (mely egyike volt a Meyrinban található számos óvóhelynek) való megismerkedéssel telt. Ezt a három napot
azonban sikerült maximálisan kihasználni, szünet nélkül követték egymást a kiállítások és előadások.

Lineáris gyorsító (LINAC)

Már az első nap (január 12-e) estéjén Lévai Péter professzor
úr, a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója válaszolt a
kiránduláshoz megtanulandó anyaggal kapcsolatos kérdéseinkre, s vázolta az ALICE-ban folyó ütköztetések célját, vagyis
az igen rövid időre keletkező kvark-gluon plazma vizsgálatának szerepét a fiatal Univerzum természetének kutatásában.
Másnap a szálláson fogyasztott rövid reggeli után Jurcsó
Péter bemutatkozó előadását hallgattuk a CERN-ről. Ezt követően az LHC (Large Hadron Collider) 4 legnagyobb kísérletének egyikéhez, az ALICE-hez buszoztunk, melyet közvetlenül
is megnézhettünk kisebb csoportokra oszolva. A biztonsági
oktatáson és az összetett beléptető rendszeren átjutva
Molnár Levente kísért minket, miközben a felszínen lévők egy
kisebb kiállítást láthattak az ALICE-ről Barnaföldi Gergely
útmutatásával. Ezután megebédeltünk az 501. épületben

(proton és neutron menü
közül
választhattunk).
Délután a protonszinkrotron
(PS), a lineáris gyorsítók
(LINAC) és a kis energiájú
antiproton tároló gyűrű
(LEAR) csarnokában tanulmányozhattuk az LHC előgyorsítóit és az LHC előtti
kísérleteket, például a nagy
elektron-pozitron ütközteAz ALICE-detektor tőt, LEP-et, és többek között
megtudhattuk, hogyan állítanak elő különböző részecskéket (protonokat, ólomatommagokat, stb.) az ütközésekhez. Ezután a számítógépközpontba vezetett utunk, ahol az adatfeldolgozás trigger-rendszerével ismerkedtünk, végül a híres, gömb alakú Globe épületében láthattunk egy rendkívül látványos és interaktív
modern kiállítást, a Mikrokozmoszt.
Január 14-én, szombaton reggel sor került az ATLAS kísérlet
(felszínről való) és régi detektorok, a köd- és buborékkamrák
közvetlen megtekintésére. Még ebéd előtt ellátogathattunk
a CMS-be, föld alatti kísérőink Szillási Zoltán és Béni Noémi
voltak, akiktől megtudtuk, hogy a magyarok által legkedveltebb kísérlet az NA61, melynek meglátogatására délután
került sor. Mivel a föld alatti túrákra nem mehetett le az egész
társaság, a többiek addig az LHC számára kifejlesztett, széles
adattárolórendszerről, a GRID-ről tanulhattak. Ebéd után az

A CMS detektor
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Csoportkép az 1973 és 1984 között működő BEBC buborékkamra előtt

élményekben gazdag, megérte a felkészülést diák és tanár
részéről egyaránt, ezért előadóinkat, kísérőinket, s mindenkit,
aki részt vett annak megvalósításában, köszönet illet.
Agócs Fruzsina, 11.c

Bécsi kirándulás
Óriás szökőkút — genfi kilátás a Jet d’Eau-val

SM18 csarnokba utaztunk, ahol a részecskenyalábok mágnesekkel való fókuszálásával és a mágnesekkel magukkal ismerkedtünk, végül az NA61 csarnokában testközelből láthattuk a
különböző detektortípusokat.
Nem elfeledkezve gyönyörű környezetünkről, a vasárnapot
irányított városnézéssel, Genf megtekintésével töltöttük.
Tanulmányi kiránduláshoz híven előtte Bodó Ádám tartott
kiselőadást a város történelméről, majd térkép helyett feladatsort kaptunk a nevezetességekhez kötődő kérdésekkel,
háttérinformációkkal. Az ebédet is itt fogyasztottuk (ki-ki ízlése szerint keresett éttermet), s a közös vacsorakészítéshez itt
vásároltunk be.
Összefoglalva: az út – köszönhetően a precíz szervezésnek, jó
időzítésnek és színes programoknak – tanulságos volt és
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Szombat hajnalban iskolába menni borzalmasan hangzik, de
korántsem az, ha az iskola előtt várakozó buszra szállunk és
meg sem állunk Bécsig.
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Csak egyszer, Tatán, ahol újabb utazó érkezett. Lelkes idegenvezetőnk csatlakozott hozzánk, majd rögtön munkához is
látott, és már útközben minden érdekességre felhívta a
figyelmünket, amit az ablakból láthatunk, és ami a nap folyamán még vár ránk. Az első program a Kunsthalle múzeum
Salvador Dali: La suréalisme, c'est moi! című kiállítása volt.
Néhány kép előtt ugyan meghökkentünk, de összességében
nagyon izgalmas volt, Zele János tanár úr sokat segített az
alkotások megértésében. Amíg mi a szürrealista formákat
tanulmányoztuk, buszunkat baleset érte, betörték szélvédőjét parkolás közben. Kicsit mind megijedtünk, hogy mi lesz,
ha a rendőrök észreveszik, vagy a híd alatt éjszakázunk, de
Runda Margit és Zanatiné Szántai Ildikó tanárnő gyorsan
megnyugtatott mindenkit, valahogy majdcsak haza jutunk.
sze üveg alatt van, de akkor az volt a szokás, hogy minden
mesterlegény, aki a világba indult szerencsét próbálni, előbb
belevert egy szöget. Néhányon még a céh jelképe is látható
volt. Bécs másik nagyon szép különlegessége a magas épületek között elhelyezkedő hatalmas óra, az Anker-óra, amelyen
délben például Bécs történetét mutatják be a figurák. Utunk
végén megcsodálhattuk a schönbrunni kastélyt, ahol auidoguide segítségével ismerhettük meg Ferenc József és Erzsébet királyné otthonát, ékszereit, de nekünk a legkülönlegesebb mégis a tükörterem volt! Hazafelé úton szinte mindenki
aludt, páran viccekkel és kis történetekkel szórakoztatták a
többieket.
Köszönjük a lehetőséget Dóczy Katalin tanárnőnek és a kísérőtanároknak, nem beszélve a csokikról! Egy ilyen nagyszerű
kirándulásért bármikor felkelünk hajnalban, még szombaton is!
Kollár Liliána, Grund Ágnes11.d
Ezután a Stephansdom és környékének felfedezése következett.
Ebédidőben mindenki kapott egy kis szabadidőt ajándékok
vásárlására, és persze már a jó illatok is nagyon csábítottak.
Megkóstoltuk az igazi bécsi kolbászt a Stephansdom árnyékában, egy kis árusnál, íze, mint az itthonié. A Habsburg-házi
uralkodók kriptájának megtekintése következett, amely számunkra különösen érdekes volt, mivel így már nem csak a
történelemkönyvek lapjain találkozhattunk velük. Ami nekünk még nagyon tetszett, az egy sarokház falában található
"vasfa" volt, amely egy nagy fadarab sok szöggel kiverve, úgy,
hogy a fa már nem is látszik. Középkori eredetű, ma már perFazekas-évkönyv
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Két Comenius-projekt
A Fazekas fennállásának 100. évfordulóján a tanév eseményeit két Comenius-projekt is színesíti.
Az egyik címe: „Hands Up for a Green Energy School”. Francia,
portugál, spanyol ill. svéd partneriskolákkal együttműködve
Ungor Andrea tanárnő és a 8. d osztály tanulói a környezet

lehetőségeket jelent az Európai Unió polgárának lenni. Az
észt, francia, német és olasz iskolákkal való együttműködésben minden résztvevőnek jut bőven feladat, amelyek révén
korszerű tudást, készségeket lehet elsajátítani.
A két projekt jól kiegészíti egymást, és sok utazáshoz, együttes
munkához kapcsolódó élményt jelentett eddig is minden diák
és tanár számára. Az eddigi programok sikerességét többek
között Rakota Edina tanárnő kísérletei, F. Tóth Zoltán és Oláh
Tibor tanár urak szervező munkája, Runda Margit tanárnő projektfoglalkozásai, Tokár Gábor tanár úr múzeumi vezetése,
Studinger Józsefné tanárnő tanácsai tették lehetővé.
Hosszan lehetne sorolni még a tanárokat, szülőket és diákokat,
akik számtalan módon segítették a programok lebonyolítását,
és részesei lehettek az együtt jól elvégzett munka örömének.
Köszönet mindenkinek a fantasztikus csapatmunkáért!
Számadóné Bíró Alice

A Visit to Budapest
(25th September -30th September 2011)
26th September, Monday

védelmének különböző lehetőségeit tanulmányozzák, és
hívják fel a figyelmet arra, hogy mennyi mindent lehet tenni
azért, hogy szebb és környezetkímélőbb legyen egy iskola.
A másik, „On the way to a young European citizen: democratic
values and modern skills” című projekt révén a 9. és 10.d osztályos diákok ismerkednek azzal, hogy milyen kereteket és
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The first encounter between our students and the Comenius
partners took place in the hotel lobby, from where they were
escorted by two volunteer students (early birds) to school.
On the way to school they were given a taste of the city by
the same two students, Réka Mándoki and Eszter Lévai, who
introduced some of the famous buildings and let the enthusiastic teachers take several photos of them.
In the morning there was a reception in school. The teachers
met the head mistress, Ms Veronika Hámori, and the deputy
head, Ms Katalin Szabó, who showed them around in the
school building.
Then, the teachers visited two classroom lessons, one of
them being an English lesson where they enchanted our students with their introductory presentations describing the
country they come from. The second lesson was an advanced
Chemistry class, in which our guests were involved in carrying out experiments. Although they blew and blew, they
didn’t blow up the school building.
In the afternoon, together with the students involved in the
project (8.d), we went on a sightseeing tour organised by the
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students themselves.
A report on the event by a pupil, Viktória Bíró 8.d
At the end of September my English group took a trip to the
heart of Budapest. We were there with teachers from different
countries in Europe.
We walked along Danube Promenade, crossed Chain Bridge
and went up to Fishermen’s Bastion. Fortunately, the weather
was sunny and warm. From the east-bank of the river Danube
(Pest) we had a look at the enchanting Buda Castle, the Citadel
and Gellert Hill on the west-bank. We passed by beautiful squares, restaurants and buildings. From the other side we admired
Pest with the Parliament. Our group had presentations about
famous landmarks of Budapest such as the Citadel and
Matthias Church.
Our guests seemed to have enjoyed the tour very much. I felt

A trip to Vácrátót

proud of living in this amazing city.
Another report from Anikó Jakab:
Some teachers were here from different countries because of a
Comenius project called H.U.G.E.S. We needed to organise a
sightseeing programme for them.
Our tour started at the gates of the school, where we had a welcome sign saying WELCOMENIUS. First, we went to the hotel
where the teachers were staying. While they changed clothes,
we had some nice ice cream. Next, we walked along Váci Street
and across the River Danube. At the feet of Chain Bridge, we
stopped and Marci told us some information he had collected
about the history of the bridge. After that, we went up to Buda

by Luca Pápay
A few weeks ago we had a trip to the Botanical Garden and
Geoterm Visitor Centre by passive house technology in
Vácrátót, a small town near Budapest.
On our arrival the guide was already waiting for us. He showed
us around the botanical garden and told us about the history of
its founding. The garden was beautiful, although I think the trip
was a bit long and we were tired. We heard a lot of information
about the trees, plants and lakes there. We quite enjoyed the
description of this typical romantic garden, where every decoration is fake; there are artificial ponds, a fake mill and ruins of a
castle. We got to know that a castle used to be there and the

Castle by bus. In the castle we went up to Fishermen’s Bastion ,
from where we could see the breath-taking view of the city. It
was the first time for me to be up there. While we were there, we
had mini-presentations about the bastion and the Parliament.
Finally, we sang a Hungarian folk song that we translated into
English, accompanied by two of my classmates playing the
recorder.
I think it was fun, I really enjoyed it, I had never seen Budapest
through the eyes of a tourist before.
27th September, Tuesday
On the second day of the visit to Budapest we had loads of work
to do. Due to the fact that two of the schools had not been
accepted by their NAs, we had to plan the whole project again.

Fazekas-évkönyv
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place itself was owned by a count, who donated it to the
National Science Academy in his testament.
After the botanical garden we went to the visitor centre, which
was still under construction, it had officially opened the day
before our visit, so we were the first non-professional visitors of
the centre. The site manager was there to tell us lots of interesting facts about the construction of the visitor centre and the
innovative geothermal and biomass based heating system they
have planted in Vácrátót to provide green energy for the greenhouses and research institute buildings in the botanical garden
and for some of the community buildings in the town. He told us
about the temperature being constantly 15°C there because of a
special heating system. It consists of tunnels with hot and cold
water. The insulation and the windows are special as well. Adults
could go up to the roof as well to see the green roof with grass
and the solar power station. The reason for having plants on the
roof is that they provide shadow, which helps keeping the temperature in the house in the same level.
We saw two rooms there; an exhibition and a conference hall.
The main reason why this visitor centre cannot be certified as a
passive house is in its nature of being designed for fifty people
who need fresh air during a conference or an exhibition and
whose entrance and departure cannot be controlled in the same
way as in a private residence. That’s why there’s a ventilation
system installed as well. The site manager emphasised the fact
that a passive house cannot possibly be public because in that
case the doors would have to be opened too often. Neither can it
have any machines, such as air conditioning, so although the
visitor centre is supposed to demonstrate how a passive house
works, it cannot be referred to as a passive house.
The most fascinating part of the visit was Question Time, when
we could ask the construction manager to explain things. We
inquired about the advantages and disadvantages of having a
passive house, and finally, we asked him whether he would build
a passive house for himself. He gave us a fascinating outlook on
the opportunities and the obstacles someone who wants to
build a passive house has to face in Hungary. He also put special emphasis on how important the personality of the owner is.
Owning a passive house encourages a more eco-friendly lifestyle, a greater interest and awareness of weather patterns, a good
passive house owner must not be a messy person.
After the tour we had lunch at a restaurant, and then we went
back to Budapest. All in all, we liked this trip because it was inter-
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esting and we learned a lot, collected a lot of information which
can help us in our poject called H.U.G.E.S. even if we won’t have
the opportunity to build a model of a passive house during the
two years of the project.
One thing is for sure and it is an important conclusion we can
draw from the trip to Vácrátót, that the super-insulated windows and insulation itself are essential to reduce our carbon
footprint, and thus the installation of these in our schools
could mean a giant step towards the creation of a green energy school. Nevertheless, we also got to know that the cost of
these super-insulated windows were probably the highest in
the project.
Many thanks to everyone involved in extending such a
warm, Hungarian welcome to our guests, and congratulations to the above pupils for being such great hosts.

Comeniusos csoport Vácrátóton
Találkozások a hévízzel

„Energia-egyensúly?”„Energy harmony!”„Hogy is van angolul
a szigetelés? Isolation vagy insulation?” Kézzel-lábbal magyarázó diákok kísérték a fülelő, vissza-visszakérdező, érdeklődő
külföldi tanárokat a vácrátóti botanikus kertben. Nehéz és
összetett volt a feladat; figyelni, a hallottakat összefoglalni,
fordítani, és a felmerülő kérdésekre válaszolni.
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2011. szeptember 30-án tizenhét nyolcadik és két tizenkettedik osztályos diákunk és 9 tanár látogatta meg a Vácrátóti
botanikus kertet az iskolában folyó Comenius-program projektindító látogatásának egyik állomásaként. A „Hands Up for
a Green Energy School” azaz H.U.G.E.S. névre keresztelt program egy olyan, két évig tartó, 4 európai uniós tagország (a
Spanyolországhoz tartozó Baszkföld, a Franciaországhoz tartozó Réunion szigete, Portugália és Svédország) iskolái között
zajló együttműködés, mely célul tűzte ki, hogy a projektben
résztvevő iskolák előrelépjenek a környezettudatosságra nevelés
terén. A két év alatt tanárok és diákok fognak tapasztalatot cserélni, egymáshoz ellátogatni, jó gyakorlatokat megosztani egymással. Vagyis lehetőségünk lesz utazni és ismeretségeket, talán
barátságokat kötni.
Az első, projektindító látogatásra szeptember 25-30. között
került sor 6 külföldi és több hazai tanár részvételével. A látogatás célja a kétéves program munkatervének elkészítése és
az ismerkedés volt. A budapesti városnéző programok meg-

koronázásaként előző este a tanárok a Széchenyi fürdőben
élvezhették a hévíz egyik előnyét, majd a vácrátóti kiránduláson megtapasztalhatták a másik felhasználási módot, a geotermikus energiát nyújtó kút fűtési rendszerben nyújtott hasznát. Gondolatébresztő élményeket szerezhettek tanárok és diákok egyaránt, egy példaértékű, megvalósult projekt eredményeit ismerhettük meg. A szerencse is mellénk szegődött, mert a
Látogatóközpontot éppen tervezett látogatásunk előtt egy nappal adták át a nagyközönségnek (szakmai bemutatókat már tartottak, de laikusként mi lehettünk az elsők, akik felkereshettük a
helyet).
A projekt előadója és a kert dolgozói, főként a botanikus kerti
vezetőnk és az építésvezető nagyon készségesek és felkészültek
voltak, mindenben segítettek minket. Rendelkeztek angol nyelvű információval, ami sokat segített a későbbi, tanórai munkában.
A romantikus kertben megcsodáltuk a mocsári ciprus légzőgyökereit (Európában itt Vácrátóton nőtt legnagyobbra) hall-
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hattunk a kertet a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozó Vigyázó családról, megtanulhattuk még sosem látott
növények magyar, angol és latin neveit.
A 29 hektáros területen fekvő kert számos növényfajnak ad
otthont, feladatuk a génbankok létesítése és az unikális fajok
megőrzése. Sajnos nem volt időnk Magyarország legjelentősebb botanikus kertjének bejárására, hiszen estére vissza kellett érnünk az iskola fennállásának 100.évfodulóját ünneplő
Mihály-napi bálra Budapestre. Mindannyian egyetértettünk
azonban abban, hogy vissza kell térnünk erre a még sok csodát kínáló helyre.
A fenntarthatóság és finanszírozhatóság céljából új módokat
kerestek az energiaellátás biztosításának érdekében, így
épülhetett meg, persze európai uniós támogatással, a botanikus kerthez kapcsolódó Geoterm, megújuló energiát használó passzív látogatói központ, melynek hűtési-fűtési és szellőztető rendszerét bemutatták ott-tartózkodásunk alatt. Számos

kulisszatitkot megtudhattunk az építkezésről, könnyen követhető és élvezetes előadást tartott az építésvezető, mely
alatt közelről megismertük a különleges szigetelőanyagokat,
amiket használtak, felmászhattunk, hogy megnézzük a napenergia-erőművet és a zöld tetőt .
Diákcsere keretében második programként decemberben
Reunion szigetére utaztunk, élményeinkről F. Tóth Zoltán
tanár úr beszámolója olvasható évkönyvünkben. A sziget azt
a célt tűzte ki, hogy 2030-ig energiában önellátóvá váljon.
Ottlétünk alatt tapasztalatokat szereztünk az ottani módszerekről, a felhasznált alternatív energiaforrásokról.
A kiutazások között eltelt időben is folyik a lázas munka a
partneriskolákban. Ezalatt az idő alatt a távolság okozta akadályokat úgy hidaljuk át, hogy létrehoztunk egy online munkafelületet, egy wikit, melyen a partnerek kommunikálhatnak
egymással a projekt feladatainak elvégzése érdekében. Az
érdeklődők vendégként beléphetnek az oldalra, s megtekint-
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hetik az ott folyó munkát a http://huges-comenius.wikispaces.com
oldalon. Az eredményeiről a projekt blogján is adunk tájékoztatót angolul (huges-comenius.blogspot.com). A diákok viszszajelzései mind arról szólnak, hogy sokat kell még tapasztalnunk, tanulnunk, és dolgoznunk ahhoz, hogy sikeres legyen
a projektünk, s valóban eredményeket érjünk el.
Második kiutazásunk május 21-25 között esedékes. 6 diák utazhat Magyarországról Uddevalába, Svédországba. Tanulóink a
Réunionban elvégzett munkának és az angol tudásukról alkotott képnek köszönhetően népszerűek a svéd diákok között.
Utazásunk előtt még hallani fog rólunk és a projektről mindenki, hiszen egyik feladatunk egy figyelemfelkeltő kampány megtervezése és lebonyolítása.
Ungor Andrea, a projekt magyar koordinátora

Fazekasos törvényhozók az Európai
Parlamentben – EUROSCOLA-nap
Ki tudná pontosan elmagyarázni, mi az európai uniós döntéshozás menete? Na, ugye. Egy olyan nagy szervezetnél, mint az
Európai Unió, a bürokrácia mögött néha nehéz észrevenni, hogyan is működik a demokrácia. Novemberben viszont alkalmunk
nyílt mindezt személyesen megtapasztalni:„házhoz mentünk”az
Európai Parlamenthez Strasbourgba, ahol több száz fiatallal
együtt egy napra kezünkbe is vettük az irányítást.
Az EUROSCOLA program keretében évente több alkalommal
szerte az Unióból érkeznek a városba gimnazista csoportok,
hogy egy ülésnap erejéig kipróbálhassák magukat európai
parlamenti képviselőként. Magyarországot a 2011. november
24-i napon a Fazekas 23 diákja és 2 tanára képviselte. Az iskola egyik Comenius-projektjére Számadóné Bíró Alice ve-zetésével készülő 9.d-s, illetve 10.d-s diákok a Millenáris EU-pontján szervezett EU-órákon válaszoltak hibátlanul a kvízkérdésekre, így nyerték az utat.
Összesen három napot töltöttünk el Strasbourgban, a parlamenti munka mellett tehát arra is volt idő, hogy körbenézzünk a karácsonyra készülődő belvárosban, ami a hideg, nyirkos idő ellenére gyönyörű látványt nyújtott.
A parlamentben aztán reggeltől késő délutánig gazdag programban volt részünk. A délelőtt folyamán minden csoport
bemutatta saját iskoláját, illetve országát, az Európai Parla-
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ment igazgatói pedig rövid áttekintést adtak a Parlamentről
és az Unióról. Ezek után szabadon kérdezhettünk bármiről,
amit aktuálisnak gondolunk az EU-val kapcsolatban: a legtöbb kérdés, nem meglepően, a görög válságot és az eurót
érintette, de szóba került Magyarország is. A program leginkább angolul, franciául és németül folyt, folyamatos tolmácsolással a fejhallgatókon keresztül.
Ebéd után kezdődött a munka nemzetközi része. Először véletlenszerűen csapatokra oszolva kellett megoldanunk egy
műveltségi kérdéssort, amelyben minden kérdést az EU másmás hivatalos nyelvén tettek fel. Majd külön bizottsági termekbe elvonulva, szintén nemzetközi, de immár előre beosztott munkacsoportokban tárgyaltunk meg olyan témákat,
mint a megújuló energiaforrások, az információszabadság,
demokrácia és polgárság vagy Európa jövője, amelyekből
korábban már előre felkészültünk.
A bizottságoknak egyenként közös álláspontot kellett kialakí-

taniuk, és beszámolót kellett készíteniük. Ezt azután a megválasztott szóvivők prezentálták a teljes parlament előtt, a
képviselők pedig nyílt vitában hozzászólhattak, javaslatokat
tehettek. A vitát szavazás zárta le, amelyben a parlament
eldöntötte, elfogadja-e az adott beszámolót. A legtöbb kérdésben széleskörű volt az egyetértés, de így is számos kreatív, értékes megszólalás hangzott el.
Az ülés végeztével a műveltségi vetélkedő döntője következett a legjobb eredményt elérő csapatok között. A négy legjobb négyesből kettőben is szerepelt magyar, a kísérő tanárok versenyében pedig, Tokár Gábor jóvoltából, egy első
helyet is nyertünk. A nap zárásaként még felcsendült az európai himnusz és felvonultatták a tagállamok zászlóit, majd
mindenki hazaindult.
Nagyon tanulságos volt erre az időre az európai döntéshozók
helyébe ülni, és onnan rálátni az uniós demokrácia működésének mikéntjére. De még ennél is érdekesebb és élvezeteFazekas-évkönyv
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sebb volt az, hogy ezekről a helyekről most mi hallathattuk a
véleményünket, mi kérdezhettünk, mi szavazhattunk, és még
ha csak virtuálisan is, mi dönthettünk fontos kérdésekről.
Azaz: a magunkénak érezhettük az Európai Uniót.
Dezsényi Balázs 12.a

Comenius-program
A németországi utazás
2011. december 11-én Németországba utaztunk az „On the
way to a young European Citizen, democratic values and
mudern skills” című Comenius projekt keretében.
A 9.d-ből hárman, a 10.d osztályból pedig négyen vettünk
részt a programon.
Hat napot töltöttünk az országban, ezalatt bőven volt időnk
megismerni az embereket, a helyi kultúrát, a városi látnivalókat és a projektben résztvevő többi diákot.
December 11-én, vasárnap kora reggel indultunk el a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről. Frankfurtba érkeztünk meg,
ahol már vártak minket a darmstadti vendéglátó családok. Jól
beszéltek angolul, így a kommunikáció nem jelentett problémát. A németek vendégszerető, őszinte és melegszívű emberek, nagyon sokat mosolyognak, és rengeteg programot szerveznek, ha velük voltunk, sosem unatkoztunk. A vendéglátó
családok némelyike nem Darmstadtban, hanem a városhoz
közel lakott, például a Neutscher Höhe hegységben fekvő kis
falvak egyikében. Az itteni tiszta levegő, környezet és az utánozhatatlan falusi hangulat egyszerűen magával ragadó volt,
főleg a budapesti zsúfolt, zajos, szmogos atmoszférából kiszakadva. A vasárnapi programot minden család saját maga
állította össze, és a többiek beszámolói alapján mindegyik jól
sikerült.
Hétfőtől szerdáig minden délelőtt a darmstadti Viktoriaschuléban, a diákok által Vikónak becézett gimnáziumban látogattunk órákat, többek között németet, angolt, kémiát, fizikát
és biológiát. Érdekes volt betekintést nyerni a német oktatási
rendszerbe, ami - mint a keddi előadásból megtudtuk - sok
szempontból különbözik a magyartól. Délutánonként a projekt témájához kapcsolódó foglalkozásokon vettünk részt,
amelyek jó lehetőséget biztosítottak ahhoz, hogy egyrészt
megismerkedjünk a többi külföldi diákkal, akik Franciaor-
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szágból, Olaszországból és Észtországból utaztak Darmstadtba, másrészt azzal, mit jelent számukra az Európai Unió polgárának lenni. Talán mi, magyarok beszéltünk angolul a legjobban, de ez nem okozott nehézséget, megtaláltuk a közös
hangot a többi ország tanulóival is. Sok, talán életre szóló
barátságot kötöttünk velük, ami csodálatos, ha belegondolunk, hogy más országokban születtünk, egymástól több ezer
kilométerre élünk és alig értjük meg egymást.
Darmstadt városa gyönyörű volt, a diákok pedig lelkesen
mutatták be a helyi látványosságokat, például a helyi színházat, a karácsonyi vásárt és a város főterét, a Luisenplatzot. Sok
más programot is szerveztek nekünk: maguk a diákok kísértek minket végig a Viktoriaschulén, ahova az utolsó napokban már megszokottan léptünk be; a következő héten szinte
furcsán éreztük magunkat, hogy a Fazekasba megyünk iskolába a Viko helyett. Szerda este a darmstadti diákok egy szép,
meghitt hangulatú karácsonyi koncertet adtak elő a helyi
templomban.
Csütörtökön tettünk egy kisebb túrát Frankfurtban, Németország ötödik legnagyobb városában. Jártunk a világhírű Modern Művészetek Múzeumában, a szintén világszerte ismert
Német Filmmúzeumban, ezután a diákok kisebb csoportokban körbevezettek minket a belvárosban. Az utolsó nap legjobb programja mégis az esti búcsúparty volt, ami tényleg
csak a szórakozásról szólt, és nagyon jól sikerült, ahogy az
egész hetünk Németországban.
Hat napot tölthettünk Európa egyik legszebb országában,
remek emberek között. Mindnyájan egyetértettünk abban,
hogy csodálatos élményben volt részünk.
Kőrösi Péter .d

Gyerekek féltek-e? Nem? Nosza,
induljunk, vár a déli félteke…
Mondták, hogy a déli féltekén, a mosdólefolyóban fordítva
kanyarog a víz. Tudtuk, az Egyenlítőtől délre más csillagok is
pislognak az égen, s hogy decemberben arrafelé nyári szél
fodrozza a furcsa törzsű fákat. Arról azonban fogalmunk sem
volt, hogy a papír-tudás valósággá, tapasztalássá válhat. Nos,
történt 2011 decemberében, hogy egy európai együttműködés keretében (Comenius-program) ellátogathattunk a Föld
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egyik mesés, távoli szegletébe, amelyről csak halvány ismeretek derengtek eddigi tanulmányainkból: Ile de la Réunion.
Dallamos csengésű e név: középkori francia gróf is lehetne,
vagy híres párizsi étterem főétele, de „Ile de la Réunion” egy
2511 km2 nagyságú sziget az Indiai-óceánban, Madagaszkártól 800 km-re keletre. Franciaország varázslatos szépségű
tengerentúli megyéje ez, kb. 800 ezer lakossal, ahol kreolok,
malgasok, afrikaiak, indiaiak, kínaiak, franciák, így tehát különböző vallások, kultúrák, szokások élnek együtt meglehetősen nagy békességben. Nevezték a szigetet persze másképp is, attól függően, kik és mikor birtokolták történelme
során. A portugálok Mascarin, az angolok English Forest,
vagy a Pearl Island néven ismerték, a franciák sokáig Ile
d’Eden, vagy Bourbon néven emlegették.
Az európai iskolák közötti együttműködés öt országának
iskolái (Franciaország, Portugália, Spanyolország-Baszkföld,
Svédország és Magyarország) a megújuló energiát és a környezettudatos gondolkodást választottuk Európai Uniós
együttműködésünk központi témájává: H.U.G.E.S. - azaz
Hands Up for a Green Energy School! Ezúttal ezen a vulkanikus,
hegyekkel és lagúnákkal tarkított, trópusi és óceáni éghajlatú
szigeten, St. Pierre városában találkoztunk. A tizenhárom órányi repülőút gyors eltávolodást jelentett a közelgő mínuszok
elől, hitetlenkedve csöppentünk egy 28 fokos, óceánnal
körülölelt álomba. A víz, a szél, a nap, a hő természetes részei
a sziget mindennapjainak. Az aktívan működő vulkán, a szélerőművek, napkollektorok, az óceán és a vízesések mérhetetlen energiája ideális körülményeket teremtettek a szakmai
munkához, melynek előkészületei már tavaly megkezdődtek
Budapesten, s amely munka 2013-ban zárul majd a spanyolországi látogatással. Diákok és tanárok a helyi lakosok vendégeiként laktunk házaikban, kóstoltuk ételeiket, hallgattuk
zenéjüket, ámultunk táncaikon, a furcsa madártrillákon és
százszínű, ezerillatú virágaikon. Öröm volt látni, ahogy a különböző szokású és nyelvű diákok jó hangulatban, nagy elszántsággal dolgoztak tanáraik irányítása mellett - megértve
azt, hogy bolygónk energiaforrásai végesek, és csak nagy
odafigyeléssel, takarékoskodással, alternatív energiák alkalmazásával van mód arra, hogy élhető jövőnk legyen.
Alkalmunk nyílt arra, hogy összehasonlítsuk a résztvevő
országok energiafogyasztási szokásait, arra, hogy átgondoljuk, hol kell változtatnunk a mindennapok gyakran pazarló
szemléletén. A közös kutatás és a másokkal megosztott

tapasztalat reményeink szerint másokat is elgondolkodtat
majd, és talán felelősebb, tudatosabb életvitel kialakítására
ösztönöz. A szakmai programon túl pedig - és ez nem mellékes - megértettük, vagy talán megéreztük, hogy dolgainkat a
nagy Egészben szemlélni felemelő és szép feladat, különösen
akkor, ha új barátságok és felejthetetlen élmények mosolyognak ránk…
F. Tóth Zoltán
A szakmai program blogja:
http://huges-comenius.blogspot.com
és másik internetes oldala:
http://huges-comenius.wikispaces.com

A diákok által tervezett logo

TUESDAY, 27 DECEMBER 2011
Le Journal de la I'lle de la Réunion. . Neuf enseignants et
onze adolescents européens sont accueillis, pendant une
semaine, par le collège de Terre-Sainte. Une visite dans le
cadre du projet Comenius. Connexion entre près de 500
collégiens autour de la thématique des énergies propres.
Comenius est aux collégiens ce qu’Erasmus est aux étudiants.
Un échange international. À Terre-Sainte, les élèves de quatrième découvrent le dispositif pour la première fois. Depuis la
rentrée scolaire, 26 d’entre eux ont fait la connaissance de
leurs correspondants européens, sur le net. Via un “wikispace”, les ados travaillent ensemble qu’ils soient à la Réunion, en
Fazekas-évkönyv
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Hongrie, au Pays Basque espagnol, au Portugal ou encore en
Suède. Comenius court sur deux années. Et l’un des axes fondamentaux du projet reste la mobilité. C’est donc l’équipe réunionnaise qui ouvre le bal en accueillant, pendant une semaine, une
délégation venue des quatre pays partenaires du collège saintpierrois. “Ce dispositif vise à permettre aux jeunes européens de
se découvrir et d’apprendre sur leurs voisins qui font partie de
l’Union. Sur les 100 Espagnols qui participent, personne ne connaissait la Réunion. C’est ça le but principal, à mon sens”, explique José Mari Fernandez, professeur d’anglais au Pays
Basque espagnol. Depuis le mois de septembre, les petits
Réunionnais travaillent sur le thème de la géographie et des
langues des pays avec lesquels ils échangent. Les uns travaillent sur la culture ou le sport, les autres sur la musique. Tout
ça en anglais. “Les collégiens utilisent beaucoup le wiki-xpace
sur lequel ils discutent et s’échangent des informations”, con-
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tinue Catherine Lusseau, professeur d’histoire-géo et coordinatrice du Comenius à Terre-Sainte. Les énergies renouvelables sont au cœur du projet. Pendant la visite, cette semaine,
les collégiens européens travailleront notamment sur le
“water blog”. Ensemble, ils définissent les méthodes pour
économiser l’eau. Des sorties sont bien entendu au programme : fermes éolienne et photovoltaïque à Sainte-Suzanne,
volcan et lagon, tout ce petit monde reprendra l’avion vendredi soir. À noter que mercredi, l’Arer animera une conférence sur les nouvelles énergies. Les collégiens réunionnais se
chargeront d’en faire la traduction en anglais pour leurs correspondants européens. La séance débute à 17 heures à l’IUT
de Saint-Pierre. Entrée libre.
http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=30
5931&var_recherche=comenius
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Isztambulban a színjátszó kör
Nagy volt az ujjongás a színjátszó-csoportban, amikor kiderült, hogy a törökországi gyermekfesztiválra meghívtak minket. Alföldi néptánccal és magyar népdalokkal készülve indult
útnak repülővel tíz gyermek és két kísérőtanár április 19-én,
délben.
Három órakor már az iskolába tartottunk Törökország legné-

pesebb városában, a 15 millió lakost számláló Isztambulban.
A buszozás hosszú volt és nagyon meleg. Már az első út folya-

mán tapasztaltuk a törökök hóbortos vezetési technikáját.
Tudniillik, mi magyarok hozzá vagyunk szokva, hogy a pirosnál megállunk, a leállósávba nem hajtunk, és nem dudálunk
megállás nélkül. Na, ez Isztambulban és valószínű egész
Törökországban nem így van. Nem is nézik, milyen színű a
lámpa, a megállósávban Mercedes repeszt 160-nal, és akármi
történik, ők dudálnak… Ha gyalogost engednek át, ha valami
nem tetszik nekik, de van, hogy csak heccből ráfekszenek a
kürtre, hogy idegesítsék a többi sofőrt.
Az iskola udvarába érve, mindenki megvárta a saját vendéglátó családját, és elváltunk egymástól. A másnapi beszámolók
alapján mindenkit kedvesen fogadtak. Engem például fagyizni vittek és megmutatták a kivilágított Isztambult. A pénteki
napot (április 20.) együtt töltötte a csapat, délelőtt fellépésünk volt, ami nagyon jól sikerült. Délután pedig meglátogattuk vendéglátó iskolánk társintézményét, a Doğa-alapítvány
egyik iskoláját, ahol szintén körbevezettek minket. Rengeteg
állatot gondoznak az iskolában: tevét, struccot, tehenet,
kutyát, nyuszit és még sorolhatnám. Gyakran a természetben
tartanak órákat. Az iskola területének központjában három
medence, istálló és ahhoz tartozó lovaglópálya található.
Valószínű, hogy a többhektáros területen legtöbbünknek ez
tetszett a legjobban.
Szombaton (április 21.) Isztambul nevezetességeihez vittek
minket. Reggel a Minicitybe mentünk, ahol nyakunkba zúdult az ég, így a maradék időt teázással töltöttük. A fűszerbazár volt a következő úti cél, ahol elég sokat időztünk. Délután
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Csehországi vitaverseny
Iskolánkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend az
angol és a magyar nyelvű vitakultúra és a vitaversenyek.
Diákjaink egyre nagyobb számban csatlakoznak az iskolai
vitaszakkörhöz, és sokan nemzetközi versenyeken is részt
vesznek.
2011. július 10-15. között öt diákunk (Dezsényi Balázs,
Gyetvai Gábor, Mátrai György, Petri Dániel és Rónai Eszter) a
csehországi Olmützben megrendezett „Heart of Europe” nevű
egy hosszú sétálóutcában nézelődtünk, végül este két órát
hajóztunk a Boszporuszon.
Vasárnaptól szerdáig egyetlen fellépés erejéig találkoztunk,
aztán már csak szerdán, a hazautazás napján. Ez a fellépés
Isztambul egyik legnagyobb bevásárló központjában volt, a
másik kettő pedig két iskolában. Mindig nagy szeretettel
fogadták előadásunkat. A többi napon kis csapatunk tagjai a
vendéglátó családokkal járta be a város nevezetességeit.
Szerintem, aki kikapcsolódás céljából utazna külföldre, ne
Isztambult tűzze ki célul. Isztambul hangos, mozgalmas és nagyon
sok az ember, szóval szinte mindenhol tömeg van. De nekem
nagyon tetszett ez a nyüzsgés, és úgy tűnt a többieknek is.
Köszönjük Törökországnak a meghívást. Köszönjük iskolánknak a támogatást, és köszönjük két kísérőtanárunknak,
Laczkó Ágnes tanárnőnek és Szigeti Balázs tanár úrnak, hogy
elvittek minket és egy héten keresztül vigyáztak ránk.
Schallinger Zorka 6. b
versenyen vett részt. S bár sajnos nem sikerült továbbjutnunk, mégis rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak.
A nemzetközi versenyek egyik nagy előnye ugyanis, hogy
több ország csapatai mérhetik össze erejüket, így Olmützben
Dél-Afrika, Törökország, Szingapúr és Németország mellett
képviseltette magát Románia, Csehország, Hong-Kong,
Szlovákia, Svédország és persze Magyarország is. A nyelvi
sokszínűségből adódóan a közös nyelv az angol volt, amely
remek lehetőséget teremtett diákjaink számára, hogy idegen
nyelven kommunikáljanak és kapcsolatokat építsenek.
Az egyik legemlékezetesebb program a versenyen kétségkívül a „Nemzetközi Barátság Éjszakája” nevű rendezvény volt,
amelyen valamennyi ország csapatai megjelentek, hogy éte-
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Iskolánkból három diák (Dezsényi Balázs, Dinai Fanni és Rónai
Eszter) vett részt a Szóval?! magyarországi vitaverseny regionális döntőjén, amelyen sikerrel továbbjutottak az országos
döntőbe.
Tokár Gábor

Singapore
Day 0 – június 29. 2011.
lek, italok, képeslapok, videók, csokoládékülönlegességek,
zene, pénzérmék, játékok vagy útikönyvek formájában
bemutassák saját országukat és kultúrájukat. A mi standunknál nagy sikernek örvendett a Túró Rudi és a Rubik-kocka,
amelyet szinte valamennyi érdeklődő kipróbálhatott, és voltak olyanok, akiknek szinte másodpercek alatt sikerült is
kiraknia.
A kezdeti lelkesedés aztán a következő tanévben sem
hagyott alább. Gyetvai Gábor, Nemes Zsófia és Palasik Róbert
2011. december 1-3. között a szlovéniai Ljutomerben mérték
össze tudásukat szintén több ország csapataival. S bár a verseny szervezettsége és lebonyolítása az olmützivel összevetve sokkal több kívánnivalót hagyott maga után, itt is emlékezetes pillanatoknak lehettünk részesei.
Két nemzetközi szereplésünk után aztán sort kerítettünk egy
itthoni, egyelőre csak házi versenyre is. Mátrai György szervezésének köszönhetően ugyanis 2011-ben megalakult a
Magyar Debate Szövetség, amelynek első komolyabb állomása egy, a Fazekasban megrendezett verseny volt. A versenyt Gyetvai Gábor, Nagy Fruzsina és Nemes Zsófia csapata
nyerte. A legjobb beszélő díját Nemes Zsófia kapta.
Hogy mitől olyan jó a disputa? Véleményem szerint a válasz
összetett. Egyrészt fejleszti a kommunikációt, a vitakészséget
és – az angol nyelvű viták esetében – a nyelvi kompetenciákat. Másrészt a nemzetközi versenyeknek köszönhetően a diákoknak lehetőségük van külföldi kapcsolatok kiépítésére, amely
szintén fontos tényező. Harmadrészt pedig, a témáknak köszönhetően diákjaink széles, több mindent átfogó tudást szerezhetnek a világról. Csupán néhány példa: A demokrácia nem megoldás minden országban; A nukleáris energia fontos eszköz a klímaváltozás elleni küzdelemben; A kapitalizmus az ökológia ellensége.
Végezetül pedig néhány szó a magyar vitaversenyről.

Kora reggel – inkább hajnalban –, igencsak álmosan, de izgatottan indultunk Ferihegyről, hogy egy hetet töltsünk a szingapúri NUS középiskolában. Zürichben szálltunk át a hosszú útra,
Szingapúrig 12 órát kellett még repülnünk.
Day 1 – június 30.
Másnap reggelre érkeztünk a Changi reptérre, ahol hatalmas
mosollyal és „tradicionális” szingapúri reggelivel vártak minket. A reptérről kilépve mellbevágott a pára és a meleg, rögtön buszra ültünk és az iskolához mentünk. Az úton ugyan elbóbiskoltam, de szembetűnő volt a látvány így is: felhőkarcolók és sokemeletes lakóházak mindenhol; nagyon sok zöld
növény, sok színes virággal. Az iskola épületkomplexumához
tartozó (12 emeletes) hostelben szálltunk meg iskolaidőben,
Fazekas-évkönyv
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melynek biztonsága elsőrangú volt – a diákok ujjlenyomat
azonosításával, mi pedig a később megkapott mágneskátyáink segítségével közlekedhettünk.
A szobák tiszták voltak, mindegyik mennyezeti ventillátorral
ellátva; az első szembetűnő furcsaság, hogy nem volt rendes
ablaktábla, csak állítható plexiüveg paletták – mivel a hőmérséklet mindig 25-30 °C körül mozog, az ilyesmi valóban felesleges lenne. Ledobtuk a csomagjainkat – azt hiszem, a többiek is ezt tették – és ebédig pihentünk. Az összes iskolai étkezés alatt egy külön teremben ettünk „menzakaját”: ott tulajdonképpen menza nem létezik, a fedett étkező körül különböző ételeket árusító büfék vannak: indiai, többféle kínai, japán, szimpla csirke&rizs… Mi is kínai ételeket kaptunk ebéd-

mentünk. Szépen felsorakoztatták a diákokat, megszámolták
őket, a hiányzókat felírták. A pódiumon a diákok által a közelmúltban elért eredményeket olvasták fel, valamint – nagy megdöbbenésünkre – a National Cadet Corps (ifjúsági gyakorló katonai alakulat) is tartott egy kis bemutatót (azért megnyugodtunk,
nem csinálják ezt mindennap). Ezután várt ránk a reggeli: nyugati (gabonapehely, kenyér, lekvár, mogyoróvaj…) és keleti (sült
tészta és egyéb furcsaságok) étkek is terítéken voltak, csakúgy,
mint a többi menzai reggelin.
Éhségünket csillapítván megnéztük az iskolát; először egy
prezentációt hallgattunk meg az iskola általános célkitűzéseiről, történelméről. Később körbesétáltunk az iskolában, egy
darabon az igazgató kíséretével, aki nagyon közvetlenül be-

re (nem ám olyat, mint amilyen a kínai gyorséttermekben van!),
többek szerint ilyesmivel nem lehet jóllakni, de szerintem
mindig nagyon finom volt.
Ezt követően elmentünk a National Museumba – azt hiszem,
ez egy biztos pont, amiről elmondhatjuk, hogy nekünk nagyobb és szebb van belőle. Szingapúrnak 1965-ös függetlenedése óta értelemszerűen nem sikerült túl sok nemzeti relikviát begyűjteni, de azért természetesen régi őslakosok,
korábbi bevándorlók emlékeit azért őrzik (azt hiszem, legrégebbi darabjuk egy talán 14. századi cseréptöredék). Ezt követően kicsit körülnéztünk a városban, elvittek minket egy
hajókázásra – a Szingapúr nevű folyó szerintem kisebb, mint
a soroksári Duna-ág, de azért érdekes volt, amit meséltek
közben. Vacsorázni egy bevásárlóközpont aljában lévő japán
étterembe mentünk, hazaérvén támolyogva lezuhanyoztunk
és beestünk az ágyba.
Day 2 – július 1.
A kétszer két ágyas dupla szobában hárman aludtunk lányok,
de egyikünknek se sikerült felkelni az ébresztőre – nem is vettük észre, hogy ilyen fáradtak vagyunk. Késve befutottunk hát
a találkozóra, ahonnan reggeli gyűlésre (morning assembly)

szélgetett mindenkivel (én
például megtudtam, hogy
nagyon szereti az iskola
élénkrózsaszín szitakötőit). A
termekben ventilátor van
csupán, a laboratóriumok és
bemutatótermek kivételével
– melyekből egyébként sok
van –, ezek légkondicionáltak. A laborok technikai felszereltsége egyszerűen elképesztő, csak bámultuk a
gépeket – igencsak hihető,
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hogy a szingapúri kormány
a második legtöbbet az oktatásra költi. Az udvaron és a
tetőkön focipálya, futópálya,
teniszpályák és halastó,
utóbbiban állítólag egy 2
kilós béka is lakik (lehet,
hogy a szitakötőket eszi).
Már a túra vége felé láttuk
először a házak kémcsöveit –
mert a tanulóknak négy háza
van: Nobel, Fleming, Faraday
és Fibonacci, a pontokat
pedig a kémcsövekbe gyűjtik. Abszolút Harry Potter.
Ebéd után a Science Centre-t látogattuk meg, ismét különbuszunkkal közlekedve – ez leginkább a Csodák Palotájához
hasonlítható kis vicces hely, optikai trükkökkel és Tesla-tekercsekkel. Ezután már siettünk haza, hiszen pakolni kellett, a
hétvégét a fogadó családoknál töltöttük.
Day 3 – július 2.

Erre a napra néhány család külön programot szervezett, körülbelül a fél csoport mégis együtt maradt. Sentosa szigetére utaztunk
egy metrószerű járművel. A sziget kellemes hangulatú, leginkább
a Merlionok (Szingapúr címerállata, oroszlánfejű haltestű állatka)
uralkodnak a látnivalókon, szinte minden sarkon találtunk egy-

egy szobrot. „Felmásztunk” egy hegyre, mely kisebb, mint a
Gellért-hegy, mégis mozgólépcső vezetett föl. A lustábbak azzal
mentek, a fürgébbek inkább mellette szaladtak a lépcsőkön. A
cserediákok ötlete alapján gokarttal (vagy talán bobbal) jutottunk le elég gyorsan. A nap fő attrakciója valószínűleg a strand
volt, ahol, hogy a hangulatot igazán átérezhessük, kókuszdióból
ittunk kókuszlevet. Ez nem mindenkinek ízlett, de remek képeink
készültek. Miután kiélveztük a pillanatot, sétálni indultunk a parton és egy függőhíd csábított át minket egy kb. 50 négyzetméteres szigetre. Itt legnagyobb meglepetésünkre egy táblával találkoztunk, mely azt állította, hogy ez a pont Ázsia legdélibb csücske. Kis idő után rájöttünk, hogy Sentosa egy (mozgójárdával felszerelt) híddal össze van kötve Szingapúrral, az pedig a fahíddal
csatlakozik ehhez az aprócska szigethez. Így örömmel konstatáltuk, hogy tényleg Ázsia legdélibb részén járunk. A kimerítő napot
egy kellemes közös vacsorával zártuk egy bevásárlóközpont tetején levő tó partján.
Day 4 – július 3.
Aznap nem volt tanítás, ifjúsági napok miatt, így hát továbbra is
városnéztünk, szülők vagy tanárok nélkül és metróval utazva, de
azt hiszem, ezt senki sem bánta. Ezen a napon egy kicsit kevésbé
csillogó részeit derítettük fel Szingapúrnak: meglátogattuk az
indiai negyedet és a Chinatownt. Tulajdonképpen megkérdezhetnénk, mi a különleges az utóbbiban, Szingapúr lakosságának
majdnem 75%-a kínai – ezek a negyedek azonban a bevándorlók, vendégmunkások körletei, láthatóan alacsonyabb életszínvonallal (azért fontos megjegyezni, hogy az átlag ázsiai munkáséletszínvonalhoz képest ez még mindig magas). Bementünk egy
hindu templomba (szigorúan mezítláb, az iszlám templomot
Fazekas-évkönyv
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kihagytuk, mind rövidnadrágban voltunk), ahol éppen esküvő
folyt – az egyetlen indiai cserediák viszont aznap matekversenyre ment, így nem akadt senki, aki meg tudta volna magyarázni,
mi is folyik ott. Chinatownban végre gondolhattunk az ajándékokra is; az igazi kínai bazársoron jól ismert giccseket lehetett
vásárolni. Szingapúr felirattal, vagy tetszés szerint Merlionnal.
Az ebédet is itt fogyasztottuk, legalábbis a legtöbben – néhányan
nem bizonyultak elég bátornak, és az első amerikai gyorsétteremnél beadták a derekukat, míg mi a földszinti kis kifőzdékben
készült kínai dolgokat ettük. Ezután Szingapúr nagy bevásárló
utcája felé vettük az irányt, de a plázákban főleg csak a kirakatot
bámultuk, a luxusmárkák nem igazán jók szuvenírnek. A suliba
visszaérkezve még játszottunk egy kicsit a játékszobájukban –
egy biliárd- és egy gombfociasztal tetszőleges időtartamra le tud
kötni egy csapat 16-18 éves gyereket.
Day 5 – július 4. kedd
Ebben kellőképpen elfáradtunk, így nagyon örültünk az ebédidőnek: cserediákjaink előre kitalálták és megrendelték a menüt
abban a valóban elegáns kínai étteremben, ahova kicsit izzadtan, túrahátizsákkal felszerelkezve masíroztunk be. Már tele
hassal elindultunk a Marina Bay felé, amely egy nagy víztározó
és víztisztító épületegyüttes. Szingapúr egyik gyenge pontja az
ivóvíz, hiszen természetes édesvízforrása gyakorlatilag nincs,
Malajziából hozatják palackozva, és rengeteg figyelmet fordítanak a takarékosságra. A legérdekesebb rész viszont nem az itt
látható kiállítás volt, hanem a sárkányeregetés az épület füvesített tetején.
Day 6 – július 5. szerda
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Délelőtt az egyetemet, melyhez ez a középiskola tartozik, látogattuk meg, a NUS-t. Egy nagyon lelkes és fiatal oktató fizikai
kísérletekkel szórakoztatott minket, majd ebédre visszamentünk az iskolába. Tulajdonképpen most ültünk be először tanórákra, és be kell vallanom, ez volt a kevésbé érdekes része a
programnak – a többi nap igazán olyan volt, mint egy vakáció.
Azt vettük észre, hogy a matekóráik kevésbé interaktívak, mint
a mieink. Az angolórájukon – amely ott olyasmi, mint nálunk a
magyar –, csak esszéket írnak és olvasnak fel, igazán érdekes
témákban, de az angol „irodalom” tulajdonképpen opcionális
tantárgy. Mindenkinek kötelező viszont a saját anyanyelvét
tanulnia, ha az nem az angol – a legtöbben jobban beszélnek
angolul, mint kínaiul vagy malájul – az anyanyelvükön. Egy
érdekes adalék, hogy a ventilátorok miatt nagy az alapzaj a
teremben – úgyhogy a tanároknak kis mikrofonjuk van, így az
utolsó sorban ülők is biztos hallják őket.
Day 7 – július 6. csütörtök
Utolsó napunk már a hazautazásról szólt. Délelőtt még iskolában voltunk, de hamar pakoláshoz kellett látnunk. Vacsoránkat a
reptéren fogyasztottuk el, egy nyugati típusú étteremben.
Sokáig nem fogom elfelejteni, hogy mekkora örömmel töltötte
el a mellettem ülőt, hogy végre steaket ehet késsel és villával. A
reptéren elbúcsúzáskor még sok-sok képet készítettünk. Az új
barátainkkal való utolsó nagy ölelések után elindultunk a terminál felé, és az ajtó csukódásáig lelkes integetéssel búcsúztattak
minket a szingapúriak. (A repülőút visszafele is hosszú volt, de
persze senki nem panaszkodott.)
Nguyen Noémi 12.c
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Szingapúriak Budapesten
A 2011-12-es tanévben újra van szingapúri csereprogramunk! Most 4 diákot és két kísérőtanárt hívott meg tőlünk a
szingapúri NUS matematika és természettudomány szakos
középiskola. A diákokat egy speciális matematikai-informatikai csapatversenyre invitálták, amely a jelen cikk írásakor
még előttünk áll, májusban kerül sor.
A kiutazó négy fős csapat kiválasztását egy informatika verseny segítette. Volt diákunk, a svájci Google-ban dolgozó
Szabó Péter tanácsai alapján tavaly érettségizett diákunk,
informatikai szakkörvezetőnk, Weisz Ágoston állított össze
egy öt példából álló feladatsort (angol nyelvű, gyakorlati,
matematika jellegű példákból), és a versenyt is ő bonyolította le 2012. január 20-án pénteken. A kiutazó csapat a versenyen elért pontszám, valamint a korábban elért versenyeredmények és iskolai munkák alapján alakult ki: Herczeg Zsolt
(11.c), Iglói Gábor (11.c), Nagy Róbert (11.c), Németh Gergely
(10.c).
A szingapúriak (hét diák és két tanár) 2012 márciusában látogattak el hozzánk, részben azért, hogy a Kavics Kupán is

résztvehessenek. A budapesti programot Erős-Honti Julianna
tanárnő, Hraskó András és diákjaink állították össze. A partner diákok nevét sajnos csak március 9-én tudtuk meg, így
legtöbbünknek már nem is volt ideje felvenni a kapcsolatot a
partnerével. Mivel három diákkal több érkezett hozzánk,
mint ahányan utazunk, így segítségre volt szükség: a 10.c-ből
Csepregi Horváth Zsófia, Gergely Anita és Gehér Bogi „ugrott
be” partnernek, hogy a szingapúri lányok partnere is lány
lehessen.
A tavalyi utazók tapasztalataiból tanulva a csereút során nem
sok meglepetés ért bennünket. A szingapúri diákok március
10-én érkeztek Ferihegyre, a 13 órás repülőút ellenére meglepően frissen. A délutánt egyéni programokkal töltöttük, a
legtöbben várost nézni indultak. A szingapúriak elsődleges
nyelve az angol, de nagyon erős akcentussal beszélik, amit
nekünk is nehéz volt megszokni. Szerencsére volt a cserediákok között kínai és maláj diák is, az ő beszédüket sokkal könynyebb volt megérteni.
A következő napot is városnézéssel töltöttük, ezúttal közösen. Kellemes tavaszi idő volt, de a szingapúriak nagyon
nehezen viselték. (Szingapúr átlaghőmérséklete 30°C.) A
kísérőtanáruk még Hraskó tanár úr kabátját is kölcsön kérte.
Fazekas-évkönyv
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A programot egyébként nagyon élvezték.
A Városliget és Mezőgazdasági Múzeum után a Pál-völgyicseppkőbarlangot látogattuk meg. A cserediákoknak tetszett
a barlang, nagyon élvezték a sötétséget, a lépcsőket, a szakadékokat, a cseppkőről lógó denevéreket. Ezután a budai
Várban sétáltunk, ekkor volt a leghidegebb, már mi is nehezen tűrtük az erős szelet. A szingapúriak gyakran megálltak
fotózni, sokáig kellett nógatni őket, hogy végre elinduljanak.
Ez jellemző volt rájuk, de teljesen érhető, amikor az ember
várost látogat, nem szeret sietni.
Hétfőn már korábban kellett felkelnünk, 7:45-kor már az iskolában voltunk. Ezen a napon mi az öregdiákok Fazekas-napi
előadásait tekintettük meg, és ebből a programból részesültek a szingapúriak is: a „bűvészes” előadásra beültek, egyébként pedig öregdiákjaink külön nekik angolul tartottak előadásokat, feladatmegoldó szemináriumokat. Koradélután a
szingapúriak tartottak nekünk előadást iskolájukról és országukról. Négy óra után a szingapúri diákok egy részével megnéztük a Nagyvásárcsarnokot és a Váci utcát, a többiek hazamentek.
A cserediákok szívesen nézegették a kirakatokat a Vásárcsarnokban, vásároltak is néhány szuvenírt.
A szingapúriak kedden reggel egy „próba Kavics Kupával”
kezdtek, az egyik év feladatsorát Nagy Róbert 11.c osztályos
diák fordította le nekik. Vendégeink egy tornaórán lazítottak,
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Csütörtökön kirándulni mentünk Visegrádra. A szingapúriakat lenyűgözték a régi épületek, a fegyverbemutató, viszont
az út fárasztó volt számukra, mivel Szingapúrban csak egy
hegy van, az sincs 200 méteres.
Péntek délelőtt a cserediákok Pósa Lajos matematikatáborában voltak, ahol Gyenes Zoltán tanár úr foglalkozott velük és
ő mutatta meg nekik délután a Láthatatlan Kiállítást is. Este
magyar néptáncot tanultunk közösen, amit mind a magyarok, mind a szingapúriak nagyon élveztek.
A diákok szombaton indultak haza és vasárnap érkeztek meg
Szingapúrba.
Iglói Gábor, 11.c
majd Rakota Edina tanárnő kémiaóráján vettek részt és ebéd
előtt még egy öregdiákunk matematikai rejtvényein töprengtek. Délután elmentünk a Csodák Palotájában ahol egy
előadást is megnéztünk. Tetszett nekik a Csodák Palotája, de
azt mondták hogy náluk van egy jobb, ehhez hasonló kiállítás.
Szerdán reggel diákjaink, Kabos Eszter (10.c) valamint Jele
Ádám Patrik és Komolafe Kareem (10.a) tartott órát vendégeinknek, előbbi a gazdasági válságokról, utóbbiak a magyar
történelemről. A szingapúriak még egy-egy angolórán is
részt vettek. Délután zajlott a Kavics Kupa, a szingapúri csapat 5. lett. Néhányan meg voltak elégedve az eredménnyel,
néhányan nem. Nem voltak hozzászokva az ilyen gyors feladatmegoldáshoz.

A fényképeket Hraskó András és Sean Seet Xiang En készítette. Köszönjük öregdiákjaink – Biró Gábor, Csíkvári Péter,
Frenkel Péter, Harangi Viktor - , tanáraink, elsősorban ErősHonti Júlia, Hraskó András, Gyenes Zoltán, Rakota Edina, Hu
Shenshen segítségét és a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális
és Sport Alapítvány támogatását.

Fazekas-évkönyv
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Diákmunka

Ami a kéz fejében jár

Titokzatosan szép a kiállítás címe, nekem a kézfejem nem
mindig tudta a gondolatot, látványt képekben papírra vetni.
Kedves megnyitóra várók!
Ha rajz, főleg, ha festmény, azzal kell kezdenem – mindenki
jobb nálam. A rajz még valahogy, de az ecsettel nem ismertem a határokat.
Valójában én már rajz szakkörre is csak a csoki miatt jártam.
Mert nálunk Lantos Rózsi néni beígérte a bucsokot…
A Budapesti Csokoládégyárat, de csak annak, aki becsülettel
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jár a rajzszakkörre.
Én koravén gyermek voltam, amolyan belsőleg vezérelt, akit
nem lehet csak úgy átverni – minden naivitása ellenére sem.
Minden ízemben felkészültem a gyárlátogatásra. Mármint a
mogyorós tejcsokira.
A gyengébb idegzetűek már úgyszólván a bejáratnál feladták: ugyanis a csokigyár büdös. Azt mondták, a kakaóbab föltárása miatt. De végülis csak beléptünk. Még nézni is tereh –
vizslattam, merre is lehet, amiért itt vagyok.
Beljebb tésztaszerű izét gyúrtak – valami cukorkafélét.
Hullott az osztálytársak férgese, egyesek megkóstolták már
ezt is, de én visszafogtam magam, hiszen a mogyorós tejcsokiért jöttem.
Beljebb haladtunk, már ilyen-olyan törmelék, tán nugátfélék
is kezdtek elénk kerülni, de én tudatos látogató voltam, aki
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minden csábításra felkészültem: a mogyorós tejcsokiért jöttem.
Talán még a selejt fekete csoki némely darabkája is feltűnt és
le mások könnyelmű gyomrában, de én kitartottam – nem
adom ilyen olcsón magam, nekem életcélom van, tudom,
miért is vagyok itt e kegyetlen gyárvilágban: a mogyorós tejcsokiért. Úgyis mindjárt az következik. Azonnal, még egy forduló,
néhány lépcső, egy kisebb, titkos, egészen apró terem…
Aztán kijöttünk…
Ennyit az életjelképpé vált tejcsokis kalandról, a rajzkarrieremről…
Bezzeg, amiket itt látok, azokat a képeket és alkotóikat nem
fertőzte meg az efféle nagyravágy’; ezek a gyerekek megtalálják az édességet az ábrázolásban, a kifejezésben, számos
technikát nagyszerűen használnak. Egykori rajztanárom
igencsak örülne nekik.
Örömmel szemezgetek közöttük, javaslom mindenkinek.

kolás miatt is, élettel töltsék meg, színesebbé, érdekesebbé
tegyék.
Eredetileg egy 7.d osztály szombati foglalatosságának szán-

Petz György

Garázs-projekt
Van a suliban egy nagyobb méretű helyiség, ahol diák csak
ritkán fordul meg, tekintettel arra, hogy nem autóval jár, legfeljebb kerékpárral. Garázs, az ebédlő alatt.
A ritkán ott-tartózkodó gyerekek, kicsik és nagyok, a korábbi
Iparművészeti, illetve a jelenlegi Paletta-szakkör tagjai, évek
óta azon fáradoztak és még mindig fáradoznak, hogy a garázs unalmas, fehérre meszelt falát részben a könnyebb par-

tam, közösségépítő szándékkal, de mivel a legtöbb gyerek
messzebbről, némelyikük vidékről járt ide, hamar szakköri
feladattá változott ez az elképzelés.
Az ottani alkotómunka mindig a kellemes időjárás függvénye
kellett, hogy legyen, a garázs félig-meddig nyitott terep, átjárja a hűvös szél, hamar megfázhat a lelkes alkotó. Így viszont a haladás kellően lelassult, még a „főfal” vár némi befejezésre.
A tematika az ősi barlangok, a közismert Lascaux és Altamira
Fazekas-évkönyv
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állatábrázolásai mellett az északi népek sziklavéseteit, az afrikai, Tasszili-hegységben található, káprázatosan mozgalmas
jeleneteket, költőien realisztikus embereket és állatokat ábrázoló festményeket, továbbá az ausztrál bennszülöttek „álomidőt” felidéző röntgenstílusban megjelenített figuráit igyekszik bemutatni.
Az ábrázolások egymásutánja nem a stílusazonosság elve szerinti, hanem inkább az egyes gyerekcsoportok képességeihez
igazodva került a falakra. Hol egyszerűbb, kisebb motívumok az
alsó tagozatos kicsiknek, hol bonyolultabb, némi tanári segítséget is igénylő a nagyobbaknak. Szándékaink szerint a tanítás
utáni héten, a nyári workshop keretében kapja meg végső befejezését a főfal, nagyon szép zsiráfokkal bővítve a meglévő állatállományt…
Katona Kata

Halloween a Fazekasban
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendeztük iskolánkban az
angolszász ünneppel kapcsolatos, leginkább általános iskolásoknak szóló programot. Az előző tanévben számunkra is meglepetés volt, hogy mekkora igény van az ilyen vagy ehhez hasonló programokra. Az idén is az egész felső tagozat megmozdult,
több mint száz diák vett részt az eseményen. A 8.a angolos
lányainak, illetve néhány önkéntes gimnazistának köszönhetően gördülékenyen sikerült lebonyolítani a több állomáson zajló
játékot október 28-án pénteken, az őszi szünet kezdete előtt.
A program megrendezésének célja a célnyelvi országok kul-
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túrájának, szokásainak megismertetése mellett a közösségformálás. A diákok csapatokban versenyeztek, bár a játékos kedvű gimnazisták miatt egyéni versenyt is hirdettünk két kategóriában.
A diákok az ünnepet bemutató poszter mellett töklámpást és a
témához kapcsolódó ételeket készítettek, a szünetekben narancssárga kitűzőkre vadásztak, hogy cukorkát kapjanak az azokat viselő tanároktól és alsós, illetve felsőbb éves diáktársaktól, miután
elmondták az idei évben érvényes„varázsigét”:
Trick or treat, smell my feet
Give me something good to eat
If you don’t, I won’t be sad
I’ll just make you wish you had.
Délután különböző csapatjátékokban vettek részt, amelyek szervezésében és lebonyolításában a 8.a leánycsapata és néhány gimnazista segítettek minket. Részt vehettek egy kulturális vetélkedőn is Tokár Gábor tanár úrral, a program egyik szervezőjével.
A program sikeres megrendezését a Fazekas Mihály Alapítvány
támogatta ismét, ezúton is köszönjük nekik, s reméljük jövőre is
számíthatunk az alapítvány, a napközis tanítók és a szülők segítségére.
Ungor Andrea
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Striker Balázs 6. b:

Boldi
1. Ég a napmelegtől a panelház sarka,
Tikkadt zugpóknyájak futkároznak rajta.
Nincs egy árva fűszál az úton kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy pesti mezőben.
Metró hűvösében hajléktalan horda,
Hortyog, mintha dúsgazdagon menne dolga.
Hej, pedig üresen, kicsit sem rakottan
Nagy buggyos zsebeik ásítanak ottan.
2. Ösztövér Combino, kacskaringós sínnel,
Messze néz az útra, szabadjelzést kémel.
Óriás kukacnak képzelné valaki,
Mely a villanydrótnak fémit most szíja ki.
Combinón emberek szomjasan delelnek,
Nem sokáig bírják, sörözőbe mennek.
De felült az adó az árak nyakára,
Nincs ki sokat vegyen a maga gondjára.
3. Egy, csak egy ember van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát, puszta szerelvényen.
Szörnyű nagy karszalag leng soványka karján,
Kicsiny aktatáska billeg vékony vállán.
Utasok jegyére egyre, egyre bámul,
Mintha bliccelőkre vágyna e munkábul.
Azt hinné az ember, élő siralomfa,
Ütve villamoson egy csekély halomba.

Büszke fakard csillog, gyerekhadsereg kél.
És amint sereg kél szürke füst ködéből,
Úgy kel sóhajtás az ellenőr szívéből.
Aztán csak néz, csak néz, előre hajolva,
Mintha csak mélabú lenne úrrá rajta.
6. ,,Szép magyar gyerekek, aranyos csibészek!
Jaj de keservesen, jaj de búsan nézlek.
Mikor, miért mentek? Dacra, háborúra?
Játszópajtást szedni, örök vigalomra?
Mentek-é tatárra? Mentek-é törökre?
Láthatatlan ellent irtani örökre?
Én többé köztetek soha nem mehetek,
Szép magyar csibészek, aranyos gyerekek.”
7. Ilyenforma Boldi jegyőr gondolatja,
Mely szomorú lelkét mélyen szántogatja.
S amint fő magában, amint vágyakozik,
Képe bánatában jól elfancsalodik.
Mert gyerek volt már ő is, György is, a bátyja,
A játékok mellett nőtt fel, mint barátja.
S míg ő jegyeket néz meg a villamosban,
Játszogatnak azok a gyerekudvarban.
2011. 12. 04.
Nagymaros

4. Szép öcsém, mért állsz ott a munka hevében,
Ládd senki sem lóg ma törvény sértésével.
Nincsen kutya se, ki földre hengeredne,
Meg annak se lenne harapdálni kedve.
Vagy sohasem láttál olyan szörnyű szelet,
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled?
És lelkedet nyomja, sebesen nyaggatva,
Depressziós roham végén elragadna.
5. Nem is, nem is azt a szörnyű szelet nézi,
Amely az ő lelkét mindjárt beteríti.
Túl a tornyon, melyet füstből rakott a szél,
Fazekas-évkönyv
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Együtt tanítunk pályázat
Majd tíz éve annak, hogy Hraskó András megálmodta ezt a
remek pályázatot, melyben lehetőség nyílik arra, hogy diákjaink továbbgondoljanak egy-egy nekik tetsző témakört.
A tanári segítség ezúton sem maradt el. Köszönjük B. Horváth
Andrea, Horváth Gábor, Hraskó András, Keglevich Kristóf és
Tokár Gábor áldozatos munkáját!
A pályázatra idén 6 munka érkezett. A kiírás feltételeinek
mindegyik megfelelt. I., II. és III. díjakat osztottunk.
I. díjas pályázatok
Digitalizált matematika tananyag
Készítették: Horváth Dániel 12.d, Hives Áron, 12.d,
Tomasics Balázs 12.d
Nagy népszerűségnek örvend! A pályázók részben matematika
tananyagot is digitalizáltak, majd a youtube-ra töltötték fel.
Több mint 00 db, 0 perces HD minőségű videó áll rendelkezésre. A rendszer automatikusan értékeli ki a feladatok megoldását. Fejlesztéseiket, ötleteiket, újításaikat nagyra értékeljük!
Rezgőmozgások
Készítette: Czipó Bence 11.c
Felkészítő tanár: Horváth Gábor
Mind a  animáció remek, átgondolt munka! A harmonikus rezgőmozgás tanításakor hasznos segítsége lehet a tanároknak!
Az animációk segítenek szemléltetni a feladatokat, ezért a diákok játszva érthetik meg a témakört. A sokszínűséget mutatja,
hogy a rugót és a testet lejtőre is helyezhetjük, valamint egyszerű gerjesztett rezgést is vizsgálhatunk.
Ének tankönyv
Készítette: Vásárhelyi Dalma 9.a
Felkészítő tanár: B. Horváth Andrea
A tavalyi év egyik győztese, idén is igényes munkát adott be.
Ének-zene tankönyvében a romantikát dolgozta fel. A témakö-
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rök megértését definíciók, utalások és linkek segítik. A munkát a
témát bemutató zenerészletek teszik teljessé.
II. díjas pályázatok
Szervetlen kémia - 8. osztály
Készítette: Kende Hanna 10.b
Felkészítő tanár: dr. Keglevich Kristóf
A pályázat a szervetlen kémia témaköreit tartalmazza 8.-os
szintet meghaladó mélységben. Hasznosságát az is jelzi, hogy
többen használják a jelenlegi diákok közül. A tárgyalás vázlatos,
lényegre törő, de könnyen követhető. Jó tanácsok, kísérletek és
figyelmeztetések is színesítik az anyagot.
Find the Words
Készítette: Magyar Gábor 10.d
Felkészítő tanár: Tokár Gábor
A program ötletét egy, a mobiltelefonokon futó játék adta. Érdekes munka született, melyet a szerző Flash-animációkkal készített, ami dinamikus és látványos. Motiváló lehet a saját rejtvény
készítése, melyet publikusan és nem publikusan is megtehetünk.
III. díjas pályázat
Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény a 9-10-es tagozatos diákok számára
Készítette: Grósz Dániel, Ágoston Péter 10.c, Machó Bónis 10.c
Ebben a feladatgyűjteményben olyan érdekes dolgokról tanulhatunk, mit a Markov-láncok, a statisztika, az egyes eloszlások és a
genetika. Ezt a nehéz témakört érdekes, és különböző nehézségű
feladatok teszik érthetővé. A feladatokat és a megoldásokat tartalmazó fejezetek mellett megtalálhatjuk a segítő lökések részt,
valamint az irodalomjegyzéket is.
Örömünkre szolgál, hogy diákjaink érdeklődése rendkívül széleskörű! Műveik megvalósítását az igényesség jellemezte.
Szakmailag mindannyian sokat fejlődtek az elmélyült munka alatt.
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Köszönjük a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport
Alapítványnak, hogy támogatta versenyünket!
Jövőre is szeretettel várjuk a pályamunkákat!
Richlik-Horváth Katalin
a bíráló bizottság tagja

Pók és Papók fia vagyok én…
(Avagy a takarító(nő)k programverse)
Pók és Papók fia vagyok én,
Hiába csapkodok ronggyal falat,
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a pókhálók alatt?
Papóknak híres pókján tértem én,
Szemembe még ősrégi por suhall,
Szabad-e ablakot betörnöm
Új seprűknek új rongyaival?
Szemembe maró hypót öntsetek,
Legyek az új, a szemtelen Fakul,
Ne lássam az élet új porait,
Töröljetek el ám kurtán, alul.
De addig könnyben, porban, légre vágyva,
Mégiscsak száll új szárnyain a por,
S ha elátkozza százszor Tisztaszer,
Mégis ragad, mégis rossz és ápor.
Biricz Bálint A „Megírország” szépírói országos pályázaton díjazott
paródia-verse

A Fény élete
Sziasztok!
Én a Világítás vagyok, egyik testvérem pedig a Fény.
Bizonyára mindannyian ismertek minket, hiszen mindenütt
jelen vagyunk. Legfontosabb tulajdonságaink közé sorolhatjuk, hogy a Föld teremtésekor születtünk. Úgy érzem, a
Földön mi vagyunk a legfontosabbak. Ahol a Fény jelen van,
én is ott vagyok. Most elmesélem Nektek Fény testvérem
segítségével az életemet. Néha Fény, néha én mesélek.
Mikor még nem éltek emberek, én a Nap voltam. Pontosabban
belőle áradtam a Fénnyel együtt, ezért lettem Világítás.
Belőlem és a Fényből élt az egész Föld. A növények még
manapság is a Nap fénye segítségével fotoszintetizálnak.
Aztán megjelent az Ember, akinek nemcsak fényre, de melegre is szüksége volt. Hosszas gondolkodása közben két követ
ütögetett össze, és ekkor kipattantam én; világítottam, tüzet
és meleget is adtam az embereknek. Egyszer-kétszer vihar
tombolt. Főleg a nyári viharok vendége vagyok én. Ámbár,
ekkor Villám a nevem. Ti is biztosan láttatok már ilyen formában. Nos, a régebbiek igen féltek tőlem, mivel néha egy fa,
esetleg egy ember került az utamba, abba belecsaptam. Erre
a fa meggyulladt, az ember pedig… nos, erről nem tudok
semmit… Sajnos, egyiktől sem tudtam bocsánatot kérni. De
aztán rájöttek, hogy a villám fényt és tüzet is ad nekik, így hát,
szerintem, már vártak. Ugye csodálkoztok?
Sok ezer év telt el, és az emberek még mindig tüzet használtak,
hogy világítsanak maguknak. Akár villám által születtem, akár
köveket ütögettek össze, szükség volt rám. Csak most már sokkal
szebb helyem volt. Az ókorban hétágú gyertyatartókból szolgáltattam fényt, majd mécsesekből is. A vándorló népek tábortüzet
raktak, hogy nálam melegedjenek.
Erről jut eszembe: a tűzgyújtáshoz szükséges gyufát csak jóval
később találták fel! A régebbi gyufa - milyen különös - tűzveszélyes és mérgező volt, mivel alacsonyabb gyulladási hőmérsékletű
fehér foszforral készült. A ma használatos biztonsági gyufát Irinyi
János (1817–1895) kémikus 1836-ban találta fel. Ez már nem is
olyan mérgező és sokkal kényelmesebb használni.
Az 1800-as években, mikor még nem volt a házakban elektromos áram, a gazdag polgárok házában gázlángként voltam
jelen. Ám a szegényebbeket csak petróleumlámpával, esetleg gyertyalángként vidítottam fel.
Ám Thomas Elva Edisonnak (1847–1931) köszönhetően minFazekas-évkönyv
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den házba bekerülhetett az izzólámpa és az áram.„Edison látván a gázvilágítás hátrányait (szennyezi a levegőt és meglehetősen tűzveszélyes), jobb megoldáson gondolkodott.” Így
hát elindította az én „második” életemet, amely modernebb
volt, mint az előző.
Azért a nagy feltalálónak is voltak versenytársai, akik fejlesztő
kísérleteikkel hozzájárultak későbbi gazdaságos működésemhez. Ott volt például J. Stano, aki úgy próbált engem előállítani, hogy üvegcsőbe zárt fémszálakat, vagy az angol származású J. Swan igen okosan kifejlesztette a vákuumozott burát.
Edison pedig azt az égőt, amelyben egy szénből készült szálon
izzottam - akaratom ellenére - 13 és fél órán keresztül.
De maga a feltalálás az embereknek nem volt elég. Edison
ezért kampányokat indított az én modernizált életem érdekében. Kábeleket, kapcsolókat, biztosítékokat fejlesztett ki, és
mindeközben arra is ügyelt, hogy az összes eszköze megbízható, biztonságos legyen, mivel ő ezeket az egyszerű emberek számára fejlesztette ki. Emellett még olyan fajta eszközöket fejlesztett ki – elnézést a szóismétlésért – melyek az „ételfogyasztásomat” mérték. Az emberek emiatt ráncolják, s vonják össze a szemöldöküket mind a mai napig.
Az izzólámpát egyébként 1879-ben szabadalmaztatták, ám
azóta sokat változott a világ, s az én körülményeim is mások lettek. Például ott van a villanykörte. Biztos tudod, hogy néz ki, hisz
az apukád 2–3 hónaponként kicseréli azt az ovális körte alakú
üveget. Szóval, manapság a villanykörtében már nem szénből
készült szálon jelenik meg a fény. A villanykörte izzószála volframszálból van. A volframszálat egészen a fehérizzásig lehet felmelegíteni. Az emberek a vezeték hosszát pontosan úgy számolták ki, hogy egy adott feszültségen fényesen világít, de nem
olvad el. Ugye, milyen érdekes az emberi tudomány?
Tudom, hogy sokatoknak hihetetlen, mi is történik a fénycsövekben. Előre is bocsánatot kérek, ha tudományosan beszélek. Én a fénycsövekben nem egy vezetékburokban jövök
létre, hanem az üvegcsöveket higanygőzzel töltik fel, majd
két végüket elektromosan csatlakoztatják. Az elektronok
kicsit (?) megbolondulnak ettől, össze-vissza vándorolnak a
csőben és eközben higanyatomokkal ütköznek. Ez azért fájhat nekik, de talán nem bánják!
Így jövök létre én, s bár eredetileg ultraibolya fény vagyok,
ami az ember szemének láthatatlan, de a tudósok erre is találtak megoldást, ugyanis a csövek belsejét olyan anyaggal vonják be, amely láthatóvá tesz. Remélem, most már értitek. Ha
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nem, nyugodtan kérdezzetek!
Jártatok már városban, ugye? Gondolom, igen. Ha este vagytok kint az utcán, bizonyára színes fényű lámpákat, reklámokat is láttok. Most itt nem a sárga, hanem a piros, zöld fényű
lámpákról beszélek. Ezt a nemesgázok teszik lehetővé.
Most nézzük meg, milyen színekben pompáznak világításkor.
A hélium (He) gyönyörű aranysárga fényt bocsát ki, miközben
a neon (Ne) piros színűt. A neoncsövek „őse” a villám, amelynek színe már az ősembert is lenyűgözte. A kripton felhasználása pedig egy magyar ember, Bródy Imre nevéhez fűződik: ő
töltötte az izzókba, hogy szép fehér Fényben pompázzak.
Most elköszönünk, de nem véglegesen, hiszen történetünk
folyamatosan gyarapszik… Következő mesénkig pedig…: a
hosszú téli estéken bármikor megláthatsz bennünket akár
lámpa fényénél, vagy, ha jó hangulatot szeretnél, egy gyertya
lángjában.
Vásárhelyi Petra, 8.b
Források:
- Rainer Kötke: Elektromosság
- Száva István: A Menlo-parki varázsló
Továbbá:
- kémiaórán szerzett tapasztalataim,
- saját kútfő.

A Monetary
— a Magyar Nemzeti Bank középiskolások számára rendezett
vetélkedője. A vetélkedő célja, hogy kiegészítve a középiskolai tananyagot, segítse a résztvevő csapatokat gazdasági és
pénzügyi ismeretek elsajátításában.
Felmerülhet benned a kérdés, hogy miért fontosak ezek az
ismeretek. Nem elég, ha csak a gazdasági szakemberek tudják, hogyan működik a gazdaság? A válasz egyértelműen
nem. Miért is? Most még csak arról kell döntened, hogy
hogyan költöd el zsebpénzedet, azonban nemsokára már
saját rendszeres jövedelemmel fogsz rendelkezni. Fizetésed
egy részét elköltöd majd, másik részét félre fogod tenni, hogy
a jövőben nagyobb értékű árukat vásárolhass.
El kell majd gondolkodnod, hogy megtakarításaidat milyen
formában tartsd, hogyan fektesd be. Ha pénzedet készpénz-
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ben tartod, az folyamatosan veszít értékéből. Az infláció hatását mindannyian érezzük: egyre kevesebb árut vagyunk
képesek vásárolni ugyanannyi pénzből, hiszen az árak emelkednek.
De miért van infláció, és pontosan mit is jelent? Hogyan
„védekezhetsz” ellene? A jó befektetői döntések következményeként elérhető hozam valamelyest ellensúlyozza az infláció
okozta elértéktelenedést, sőt, hozzájárulhat vagyonod jelentős gyarapodásához. Ha érted, hogyan működik a gazdaság,
ha birtokában vagy az alapvető pénzügyi ismereteknek,
könnyebben eligazodhatsz a pénzügyi szolgáltatások sűrűjében is. A középiskolák tananyagaiban nem kap elég hangsúlyt a monetáris politika, a jegybank tevékenysége. Az általános, a mindennapokban használható pénzügyi ismeretek
szintén kimaradtak a könyvekből. A jövőben számos olyan
döntést fogsz hozni, amely befolyásolja anyagi helyzetedet: a
megfelelő pénzügyi ismeretek nélkül nagyobb az esélye,
hogy nem a számodra legelőnyösebb pénzügyi ajánlatot
választod, vagy esetleg rosszul döntesz. A Monetary – közgazdálkodj okosan! vetélkedő ebben kíván segítséget nyújtani. A játékosok hasznos és érdekes ismereteket szerezhetnek
a jegybankról, a makrogazdaságról, a pénzügyi befektetésekről. Amellett, hogy a résztvevők képet kapnak saját felkészültségükről, erejüket összemérhetik más diákokkal is, így a tanulás egyben izgalmas játék is, amely milliós nyereményekkel
kecsegtet.
Nyertesek: Nguyen Milán, Sándor Áron, Toronyai Bálint 12.c
(a résztvevők írása)

Püspökfürdő tavirózsái

Ady Endre: Pusztul a lótusz
A Nymphea thermalisból
- Amint tudósítónk jelenti Néhány év múlva csokrot nem köt
Nagyvárad táján senki, senki! ...
Ez exotikus ritkaságunk,
Mely még csak Pöstyénben honos,
Püspökfürdő környékén pusztul
S ehhez több ok járul, szoros.
Peceszentmárton pocsolyái,
Hájó és Rontó árkai
Kezdtek újabban e virágnak
Veszedelmesen ártani.
Ökrök, lovak, disznók legeltek
Sajátságos nagy kelyhein
S e ritka növény el is pusztul
Már vármegyénk e helyein.
Sőt a fürdőben is elpusztul,
Tenyészése máris sovány
S ami még terem, fölhasználja
A modern ipartudomány.
Ami virágot összeszednek,
Az mind földolgozásra vár,
Ugyanis likőrt gyárt belőle
A Moskovits Mór s fia gyár.
Érdekes dolog az különben,
Hogy minden tropikus növény
A mi mérsékelt égövünkön
Elsenyvedt, hitvány és szegény,
Aztán kipusztul végre lassan
Még gondos kezeléssel is,
Így járt már sok tropikus növény
S a Nymphea thermális is ...
(Ez az Ady Endre vers bő 100 évvel ezelőtt jelent meg a Nagyváradi Naplóban. De vajon miről is szól? A verset olvasva könnyen
rájöhetünk, hogy se a Nymphea thermalis, se a Pece-patak nem a
költő fantáziájának szüleménye, mint ahogy a területet fenyegető
veszélyek sem, hanem létező valóság. Ismerkedjünk meg hát jobban a természet e csodájával!)
A magyar-román határtól 10 km-re fekvő 200.000 fős lakosságú Nagyvárad Románia-szerte közkedvelt fürdőhely. A fürdeFazekas-évkönyv
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ni vágyók azonban valójában nem is a várost keresik fel, hanem
a Váradtól 8 km-re található fürdőket: Félix- és Püspökfürdőt.
Ezen a területen az ősi vulkanizmusnak köszönhetően különböző ásványi anyagokat és radioaktív ionokat tartalmazó hévíz tör
a felszínre. A források köré épült fel a két nagy strandból, klinikákból, hotelekből és parkokból álló fürdőkomplexum. Itt többek között reumatikus, idegrendszeri és nőgyógyászati betegségeket kezelnek. A hévíz egy részét azonban nem használják
fel a strandok, így más felhasználási módok is előtérbe kerültek
az évek során.
A Püspökfürdő (újabb nevén Május 1. fürdő) területén található egy rezervátum, ami a Váradot is keresztülszelő Pecepatak forrása köré épült. Ez egy meleg vizű forrás, ami élővilágának köszönheti európai szintű egyedülállóságát. A forrás
legdominánsabb növénye a hévízi tündérrózsa (Nymphaea
lotus var. thermalis), ami a Pece-patakon kívül természetes
módon csak Szíria és Libanon térségében található meg illetve közeli rokona a nílusi tündérrózsának. Ez az amúgy melegebb, szubtrópusi-trópusi klímát kedvelő növény a harmadidőszakban Európa területén is több helyen megtalálható volt,
ám a negyedidőszak jégkorszakait csak Püspökfürdőn élte túl,
ahol a 30-31 fokos vízben még a fagyos időszakot is át tudta
vészelni. A kis tóban ezen kívül még két endemikus faj található meg: a vörösszárnyú keszeg egy alfaja (Scardinius erythrophthalmus racovitzai), ami Emil Racovita román biológus
után kapta latin nevét és a bordás toronycsiga vagy más néven
bordás homorcsa (Melanopsis parreyssi), egy kis vízicsiga, ami a
tündérrózsa szárán található.

Hévízi tündérrózsa

Vörösszárnyú keszeg

Bordás toronycsiga

A Pece-patak forrásának különlegességét elsőként Kitaibel
Pál magyar botanikus ismerte fel 1798-ban erdélyi körútja
során, amikor a terület flóráját és ásványvizeit vizsgálta királyi
megbízásra. Hosszú vita folyt arról, hogy a hévízi tündérrózsa
valóban természetes módon került-e a tóba vagy esetleg
betelepítették. Végül is a felmerült kérdésre pont a másik ős-
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honos faj, a bordás toronycsiga
segítségével tudtak kielégítő
választ adni a tudósok. A tó
iszapjában ugyanis bizonyítottan harmadidőszaki csigaházmaradványokat találtak, és ez a
csigafaj egyedül a hévízi tündérrózsa társaságában fordul
Ismertető tábla
elő. A forrás környékét védetté
nyilvánították 1931-ben Alexandru Borza akadémikus javaslatára. A területet kerítéssel vették
körbe és a vízszint szabályozására zsilipes gáttal zárták le a tó
végét.
Ennek ellenére a kis tó napról napra egyre nagyobb veszélynek
van kitéve az emberi tevékenységek miatt. A tavat több botanikus
is felelőtlenül használta kísérleti laboratóriumként és nem őshonos trópusi fajok betelepítésével próbálkoztak, ami a tavirózsák
pusztulását vonta maga után. A tavat, a mellette nap mint nap
elhaladók a kerítéseken át teleszemetelték, a túlburjánzott sás és
nád - amit a hetvenes évek elején önkéntes katonák már egyszer
kitisztítottak a tóból – pedig lassan megfojtja a tavirózsákat. A vízszint egyre csökken a különböző „egyéni” felhasználásoknak
köszönhetően (pl. üvegházak fűtése, öntözése, malmok, kenderáztatás), a rezervátumtól alig néhány méterre álló panziók és klinikák
pedig szennyvíztől gázolajig már mindenféle szennyezőanyagot
engedtek bele a tóba. A rezervátumot üzemeltető múzeumnak
illetve az önkormányzatnak azonban pénzhiány miatt nincs kerete
a terület megfelelő kiépítésére és szakszerű gondozására.

A rezervátum bejárata

Egy hajdanában hévíz felhasználásával
üzemeltetett üvegház

Manapság a tó esztétikai értéke minimálisra csökkent, így a
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rezervátumot már csak az látogatja, aki tisztában van egyedülálló értékeivel. Ráadásul a Félix-fürdőben lévő parkban
évtizedekkel ezelőtt épített medencékbe szintén betelepítették a tavirózsákat, ami így jóval dekoratívabb, mint az eredeti. Félix-fürdőn a négy nagy medencéből háromban lótuszvirágok (Nelumbo nucifera) nőnek, míg a negyedik medencében a Pece-patakból odapumpált vízben hévízi tündérrózsa
virágzik. A kis tavakban a tündérrózsák között halak és teknősbékák úszkálnak, a leveleken pedig békák ülnek. A park
nyáron a legszebb, amikor a legtöbb virág nyílik.

Lótuszvirág medencéje

A hévízi tündérrózsa levelei 20-30 cm átmérőjűek, a víz felszínén úsznak. Felületük erősen viaszos és sötétzöld színű. A
levelek fonákja ibolyaszínű. A levelek széle fűrészes és karimaként feláll. A sziromlevelek a lótuszéhoz hasonlóan spirálisan helyezkednek el. A sziromlevelek fehér színűek. A virág
érdekessége, hogy éjszakára nyílik ki, illetve esős, borús időben nappal is.

Tavirózsa medencéje

Én a területen megtalálható két növényfajt, a hévízi tündérrózsát és a lótuszvirágot hasonlítottam össze. Természetesen
kényelmesebb lett volna otthon alaposabban szemügyre venni
egy-egy példányt, de a védett területről nem lehet kihozni a
növényt és amúgy se lett volna szívem letépni egyet. Úgyhogy
maradt a külső megfigyelés és a víz összehasonlítása.
A lótuszvirág (indiai lótusz) akár 60 cm-es átmérőt is elérő pajzs
alakú levelei a vízfelszín fölé emelkednek. A levelek széle ép, erezetük villás és erős levélnyelek tartják őket. A sziromlevelek és a
porzók spirálisan helyezkednek el. Sziromleveleik lilás-rózsaszínesek. Az egész virág magas száron ül, így a növény akár az embermagasságot is elérheti. A termés egy locsolókanna rózsájára
emlékeztet, a makktermés a felszínen lévő lyukakon tud kihullani. A magok nagyon sokáig megőrzik csírázó-képességüket.

Hévízi tündérrózsa

A kétféle medencében halak és békák egyaránt megtalálhatóak, teknősök viszont a hévízi rózsa medencéjében nincsenek, valószínűleg nekik már túl magas a víz hőmérséklete.

Egy béka a leveleken…

A lótusz virága

A lótusz termése

és egy teknősbéka

Amit még megvizsgáltam, az a Pece-patak és a parkban lévő
medence vize. Hiszen az egyedi élővilág nem jöhetett volna
létre egyedi környezeti feltételek nélkül. Így hát mintát vettem
a patakból és a lótuszvirágok medencéjéből, amit otthon kezdFazekas-évkönyv
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tem részletesebben megvizsgálni. Már külsőre is volt egy nagy
különbség: a Pece vize zavaros és nyüzsgött az élettől (békalencse, moszatok, apró vízi élőlények), míg a medence vize szabad szemmel teljesen tisztának tűnt. Ez valószínűleg a mesterséges élőhelykialakítás miatt van így.
Ezután nekiláttam, hogy a vizet mikroszkóp alatt is szemügyre vegyem. Tárgylemezekre egy-egy csepp vizet tettem, a
két fajta vízből két-két preparátumot készítettem. Ezután sorban mind a négy mintát megvizsgáltam mindhárom (40×,
100×, 400×) nagyítással.
Próbáltam hasonlóságokat és különbségeket keresni. A legszembetűnőbb hasonlóság az volt, hogy mindkét vízben
többségében egysejtű zöldmoszatok élnek.

2. prep., 100×

4. prep., 100×

Érdekes módon a tisztábbnak tűnő medencei vízben változatosabb formákat találtam, mint a patakvízben. Erős-Honti
Julianna tanárnő segítségével néhány feltűnőbb moszatot
sikerült meghatározni. A moszatokon kívül találtunk egy
alakzatot, ami valószínűleg nem alga, hanem inkább konídium (legelterjedtebb ivartalan spóratípus).

Természetesen nem csak élőlényeket láttam, hanem növénymaradványokat és apró elbomlásra váró növényi részeket is.
Ezek azonban már a hévízben voltak gyakoribbak.

4. prep., 100×

4. prep., 100×

Körülbelül egy hónappal később egy vízminőségvizsgáló
kofferrel felszerelkezve tértem
vissza a rezervátumhoz.
Ismét mintát vettem a kétféle vízből és kontrollként a
nagyváradi csapvízből is. A
bőröndben található indikáWinLab EcoLabBox torok segítségével a vízben
lévő kémiai anyagok koncentrációja színváltozást eredményez. A pontos érték ezután
egy színkártya segítségével állapítható meg.
A méréseim eredményeit az alábbi táblázatban foglaltam
össze:

⁺
"

4.prep., 400×, konídium

3.prep., 40×, Microcystis kékalga

"
"

4. prep., 400×, Micrasterias
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2. prep., 100×, Coleastrum

Minta:
Dátum:

1. Pece-patak vize 2. Medencevíz 3. Csapvíz
2011.09.25.
2011.09.25.
2011.09.25.
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14:20
15:20
16:10
napos, meleg, 26°C napos, meleg, 26-27°C
Pece-patak forrása, lótuszok medencéje, Nagyvárad
Püspökfürdő
Félix-fürdő

Víz
hőmérséklete 25°C

20°C

23°C

Az eredményeket megvizsgálva kijelenthető, hogy a keménységet leszámítva a lótuszok és a tündérrózsák szinte ivóvíz tisztaságú vizet igényelnek. Ezért is különösen veszélyes, hogy a Pecét
különböző vegyi anyagokkal folyamatosan szennyezik szomszédjai. A táblázatból még egyértelműen kitűnik az a tény, hogy
a nagyváradi ivóvíz közismerten igen lágy. A Pece-patak tehát
összességében annak köszönheti különleges flóráját, hogy vize a
forrás közvetlen közelében 30-32°C, de a parti részeken is tartósan 20-25°C hőmérsékletű még télen is.
Azonban ha nem fordítunk megfelelő figyelmet erre az apró,
ám annál különlegesebb élőhelyre, sajnos nemsokára teljesen megsemmisülhet és a tóból sással benőtt mocsár válik.
Pedig ha a rezervátumot hozzáértő emberek a szükséges anyagi háttérrel fel tudnák újítani és ki tudnák megfelelő módon építeni, a park vonzaná a turistákat, bevételt is hozna, és hamar
híre menne a látványosságnak. Egy ilyen különleges helyszín
megóvásához és színvonalas bemutatásához sok ötletre, akaratra és pénzre lenne szükség. A projekt megvalósítására a
közeljövőben nincs sok esély. Egyelőre lelkes amatőrök és kutatók mentik a menthetőt. Egy videó linkje megtalálható a forrásjegyzék végén. Érdemes megnézni, mert tanulságos és rámutat
a rezervátum problémájának lényegére.
Azt remélem, hogy ezzel a dolgozatommal talán sikerül egy kissé
felhívnom a figyelmet erre az egyedülálló természeti értékre,
amelyet mindenképpen meg kellene őrizni a jövő generációinak.

•
•
•

•

http://bocs.hu/talpzold/98nov8/tunder.htm
http://www.oradea–online.ro/oradea/2/galeria_imp_nuferi.htm
Veszélyben a püspökfürdői hévízi tündérrózsa (Nymphaea lotus
var. thermalis) Marossy Anna
http://www.erdelyinimrod.ro/old/nim/99-4/c1.htm
Kráter és Püspökfürdő
http://biciklitura.dombalo.com/romania/bihar/krater-es-pus
pokfurdo
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6kf%C
3%BCrd%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCnd%C3%A9rr%C
3%B3zsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3tusz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pece-patak
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6ssz%C
3%A1rny%C3%BA_keszeg
http://www.treknature.com/gallery/photo65802.htm
A fentebb említett videó elérhető itt:
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=90483
Saját fotók, saját mikroszkóp (Bresser LCD Micro)

•

Köszönet az iskolának a vízvizsgáló bőröndért!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Készítette: Tempfli Dóra
Felkészítő tanár: Dr. Müllner Erzsébet

Forrásjegyzék:
• A hévízi tündérrózsa 200 éve Dr. Venczel Márton 2001
http://www.erdelyinimrod.ro/?page=10297
• A Körös-medence folyóvölgyeinek természeti állapota
Sárkány-Kiss E., Sîrbu I., Macalik K., Drãgulescu C. 1999
http://folyok.adatbank.transindex.ro/index.php?kszo
=Pece%20patak&fid=4
• http://www.bihar-bihor.eu/pece-patak-termeszetvedel
mi-terulet-507.html
• Ady Endre: Pusztul a lótusz
Fazekas-évkönyv
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5.a
osztály

• Ádámné Laczkó Melinda Anna osztályfőnök, történelem, napközi • dr. Oláh Tibor magyar nyelv és irodalom • Laczkó
Ágnes angol nyelv • Tokár Gábor angol nyelv • Jakucs Erika matematika • Vizy Zsolt természetismeret • Németh Sándor
ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Eperjesi Ágnes technika • Karsai Zsuzsanna technika • Visontai
Miklós testnevelés • Nagy Pálné testnevelés • Damakné Kertész Nóra napközi •
• Árokszállási Döme • Balog Laura • Banyó Bálint Jakab • Barabás Áron • Bita Krisztina • Borbás Máté • Domokos Mátyás László
• Fábián Bernát Brúnó • Fóris Péter • Hegyi Péter • Juhász András • Katona Viktória • Khern Mandula Csilla • Klicasz Petrosz
Andreasz • Klicasz Szpirosz Szotirisz • Nagy Eszter • Nagy Henrietta • Nyitrai Boglárka • Olasz Katalin Anna • Pardi Boglárka •
Pethő Gréta • Proszenyák Ábel • Székely Regő Levente • Taletovics Tamás • Tóth Anikó Katalin • Ujvári Ádám • Umathum Péter
• Vámos Anna • Vásárhelyi Panka Boglárka • Vidák Béla Alexander •
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5.b
osztály

• Ungor Andrea osztályfőnök, angol nyelv • Takács Márta magyar nyelv és irodalom • Rubóczky György matematika •
Kádárné Szalay Eszter természetismeret • Bolesza-Váradi Andrea ének zene • Póczos Valéria rajz és vizuális kultúra •
Eperjesi Ágnes technika • Karsai Zsuzsanna technika • Visontai Miklós testnevelés • Nagy Pálné testnevelés • Ráthonyi
Anita napközi •
• Bácskai Bence Péter • Bagdács Sándor • Bánki Ábris • Beláz Panna Bianka • Berkovics Fanni • Bernert Fanni Ildikó • Besenyi Tibor
• Borbás Levente • Bordás Bálint László • Boross Sarolta • Deme Luca Anna • Glattfelder Emma Mária • Hertelendi Rebeka •
Huszár Manka • Jánosi Balázs Péter • Juhász Donát • Ketler Boglárka Gabriella • Kiss Gergely • Kiss Tünde Tamara • Kósa Eszter
• Kotán Adrienn • Máthé Benedek • Nyáry András • Orbán Viktória • Pálya Hanna • Richlik Róbert Kristóf • Szrenkó Blanka • Tóth
Bálint Dániel • Vári-Kakas Andor • Várnai Olivér • Vida Boglárka Anna •
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6.a
osztály

• Jakucs Erika osztályfőnök, matematika • Takács Márta magyar nyelv és irodalom • Ádámné Laczkó Melinda Anna történelem • Laczkó Ágnes angol nyelv • Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv • RichlikHorváth Katalin informatika • Karsai Zsuzsanna informatika, technika • Gálné Domoszlai Erika természetismeret • Breinich
Miklósné Horváth Andrea ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Eperjesi Ágnes technika • Nagy Pálné
testnevelés • Tóthné Horváth Gabriella testnevelés • Szabolcsné Krasznai Rózsa napközi •
• Ali Dániel Barnabás • Babik Barna • Bakos Zsófia Kata • Bálint Barbara Ning • Bíró Kincső • Bodonyi Simon József • Csepregi
Borbála • Csordás Zsófia • Dittrich Rebeka • Feledi Pál • Hajdu Krisztián • Homonnay Máté • Horváth Máté Levente • Kalmár Sára
Kamilla • Kiss Anna Boglárka • Móré Judit • Nádor András • Pánczér Eszter • Sánchez Antonio • Selmeci András László • Szakály
Marcell • Szalka Sára Villő • Szick Bence • Talyigás Flóra • Tatár Marcell • Teplán Emilia Anna • Tóth Franciska Eszter • Tran Quoc
Huy • Vági-Szmola Cecília • Zólomy Kristóf •
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6.b
osztály

• Kádárné Szalay Eszter osztályfőnök, természetismeret • Petz György magyar nyelv és irodalom • Ádámné Laczkó Melinda Anna történelem • Ungor Andrea angol nyelv • Bujk Ildikó német nyelv • Paróczay József
matematika • Richlik-Horváth Katalin informatika • Karsai Zsuzsanna informatika, technika • Tőri Csaba ének zene •
Katona Kata rajz és vizuális kultúra • Eperjesi Ágnes technika • Nagy Pálné testnevelés • Barati Krisztina testnevelés • Soóty
Éva napközi •
• Bálint Dániel • Bálint Réka • Barabás Péter Ákos • Berencsi Virág • Bursics Balázs • Csepregi-Horváth Júlia Anna • Folyovich Péter
András • Gergely Áron • Gspann Károly • Györkő Dóra • Halász Hanna • Horváth Melani Annamari • Huszár Natasa Mária • Kardos
Tibor • Károlyi Borbála • Keresztfalvi Bálint Zoltán • Kili Dóra • Kónya Sárma Sultana • Krausz Gergely • Melcher Nóra • Merker
Vera • Merkli Kata • Molnár Bianka • Móra Fanni Menta • Oláh László • Pogáts Márton Ferenc • Révész Zita Róza • Schallinger
Zorka Sára • Striker Balázs • Szurop Szonja Hanna • Vörös Eszter •
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7.a
osztály

• Barati Krisztina osztályfőnök, testnevelés • dr. Oláh Tibor magyar nyelv és irodalom • Foki Tamás történelem • Laczkó
Ágnes angol nyelv • Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv • Paróczay József matematika • Karsai Zsuzsanna informatika, technika • Szokolai Tibor fizika • Gálné Domoszlai Erika biológia • Albert Attila kémia • Kádárné Szalay Eszter földrajz
• Breinich Miklósné Horváth Andrea ének zene • Zele János rajz és vizuális kultúra • Ducsai Barnabás tanulószoba •

• Beke Áron Kristóf • Faragó Virág Réka • Fazekas Eszter • Jeszenszky Balázs • Kovács Zsófia Julianna • Leel-Őssy Réka • Marosi
Réka Anna • Matolcsy Gergely Áron • Móritz Dorottya Katalin • Nyitrai Zsombor • Oláh Jozefa • Pánczér Szabolcs • Pethő Lili •
Pusztai Emese • Somlói-Fazekas Luca • Strausz András • Striker Márton • Szabó Dániel Áron • Szentkirályi Dóra • Tintér
Mercédesz • Titkos Noel • Wéber Ádám • Winkler Rebeka Johanna •
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7.b
osztály

• Tóthné Horváth Gabriella osztályfőnök, testnevelés • Studinger Józsefné magyar nyelv és irodalom • Ádámné Laczkó
Melinda Anna történelem • Jilly Viktor angol nyelv • Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv • Jakucs Erika matematika •
Karsai Zsuzsanna informatika, technika • Richlik-Horváth Katalin informatika, fizika • Gálné Domoszlai Erika biológia •
Albert Attila kémia • Kádárné Szalay Eszter földrajz • Breinich Miklósné Horváth Andrea ének zene • Póczos Valéria rajz
és vizuális kultúra • Ducsai Barnabás tanulószoba •
• Bácskai János • Balázs Mária Emma • Demirkan Ela Eszter • Dvorcsák László • Farkas-Zsombor Gergely • Földvári Tamás Ferenc
• Imre Sára • Jánosi Tibor Edward • Jeszenszky Ádám • Kiss Ágota Flóra • Kósa Anna • Kovács Magdolna Klára • Németh Flóra •
Németh Szonja • Novák Beáta Flóra • Nyeste Julianna • Papp Domonkos András • Rossen Márton • Szécsi Máté • Székely Zsófi
• Szepesházi Balázs • Szűcs Ádám László • Takács Gábor Dávid • Végh Dóra Eszter •
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7.c
osztály

• Szabó Júlia osztályfőnök, földrajz • Petz György magyar nyelv és irodalom • Runda Margit
történelem • Számadóné Bíró Alice angol nyelv • Szigeti Balázs angol nyelv • Pluhár Gabriella matematika • Rubóczky
György matematika • Pásztor Attila informatika • Szokolai Tibor fizika • Kádárné Szalay Eszter biológia • Albert Attila
kémia • Tőri Csaba ének zene • Zele János rajz és vizuális kultúra • Visontai Miklós testnevelés • Antalné Popp Krisztina
testnevelés • Ducsai Barnabás tanulószoba
• Bosits Balázs • Bőhm Zsombor • Csabai Bence Barnabás • Csallóközi Kristóf Péter • Csitári Nóra • Éles Márton • Gerliczky Bence
Zsolt • Glattfelder Hanna Zenke • Goth Alex Ignác • Haála Kada Iván • Jenei Dániel Gábor • Kaiser Ferenc Péter • Kovács Benedek
• Kuchár Zsolt • Lelik Alíz Hanga • Mazzag Bálint • Morassi Dávid • Németh Hanna • Németh Róbert • Ngo Tan Don • Olexó
Gergely • Pálvölgyi Bence Tamás • Pricz Márton • Szakács Lili Kata • Temesi András • Tóth Enikő Sára • Tóth Viktor • Török Péter
István • Vadász András László • Vásárhelyi Máté •

128 Fazekas-évkönyv

06_okep:Layout 1

2012.06.05.

13:13

Oldal 129

7.d
osztály

• Zanatiné Szántai Ildikó osztályfőnök, angol nyelv • Szentesné Péter Orsolya magyar nyelv
és irodalom • F. Tóth Zoltán történelem • Rubóczky György matematika • Solti Edit matematika • Karsai Zsuzsanna informatika, technika • Szokolai Tibor fizika • Gálné Domoszlai Erika biológia • Rakota Edina kémia • Vizy Zsolt földrajz •
Németh Sándor ének zene • Póczos Valéria rajz és vizuális kultúra • Nagy Pálné testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés • Bali Judit tanulószoba • Ducsai Barnabás tanulószoba •
• Ágoston András Iván • Balázs Patrik • Bényei Erik • Chladny Gergely Marcell • Derényi Áron • Doleschall Nóra Júlia • Dudás
Kata • Érsek Ákos • Fenyvessy Zsófia • Für Viola Julianna • Géczy Dániel István • Hill Dorottya • Hoang Thi Le Trang • Kass
Dániel Péter • Kiss Előd • Matuz András • Nagy Botond • Ngo Ha Trang Doris • Nguyen Viet Hung • Pham Van Vinh • Sánta
Soma Péter • Schneider Krisztina • Simon Barbara • Szajbély Anna Katalin • Székely Zsófia • Szekeres Kristóf • Szurop Máté
István • Vigh Olivér Attila •
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8.a
osztály

• Vizy Zsolt osztályfőnök, földrajz, biológia • Studinger Józsefné magyar nyelv és irodalom • Foki Tamás történelem • Tokár
Gábor angol nyelv • Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv • Jakucs Erika matematika • Solti Edit matematika • Karsai
Zsuzsanna informatika, technika • Richlik-Horváth Katalin informatika, fizika • Szakmányné Rákóczi Melinda kémia •
Breinich Miklósné Horváth Andrea ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Tamás Gábor testnevelés •
Barati Krisztina testnevelés • Bali Judit tanulószoba •
• Bátorfi Botond Péter • Borbás Kristóf • Cao Wen Yi • Csépányi Anna Katalin • Ferenczi Dávid Csongor • Fóris Anna • Hajzer Petra
Szonja • Hűvös Anna • Kalász Barnabás Péter • Latóczki Gábor Ferenc • Lótos Ádám István • Moussong Zsuzsanna • Nemes
Amadé • Nyíri Dóra Petra • Nyitrai Bendin Dominik • Pachl Gergely • Potocsni Klaudia • Sebestyén Kornél Soma • Sütheő Dániel
Ödön • Tarnóczi Nóra Anna • Tikk Benedek • Toró Lilla Réka • Tóth Zsófia • Varsányi Csenge • Veres Renáta Antónia • Vokó Lili •
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8.b
osztály

• Takács Márta osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom • Bali Judit tanulószoba • F. Tóth Zoltán történelem • Jilly Viktor
angol nyelv • Füzesséry Zoltánné német nyelv • Rubóczky György matematika • Solti Edit matematika • Karsai Zsuzsanna
informatika, technika • Richlik-Horváth Katalin informatika, fizika • Gálné Domoszlai Erika biológia • Szakmányné Rákóczi
Melinda kémia • Kádárné Szalay Eszter földrajz • Breinich Miklósné Horváth Andrea ének zene • Katona Kata rajz és vizuális kultúra • Tamás Gábor testnevelés • Tóthné Horváth Gabriella testnevelés •
• Bálint Dominika • Berta Norbert Zsolt • Borbás Bence • Dávid Patrícia • Farkas Klaudia • Garát Péter Zsombor • Herczeg Nikolett
• Horváth Eszter Judit • Hulzebos Dorina Anna • Kardos Éva • Kovács Sarolta • Merker Iván György • Nagy Dóra Csilla • Ngo Hanh
Nikoletta • Oláh Örsi Anna • Somogyi Barbara • Südi Anna Ágnes • Sümegi Kinga • Széplaki Anna • Szűcs Tamás Gábor • Tankó
Panni Titti • Tárnok Thomas Gabor • Umathum Dóra • Vásárhelyi Petra • Winkler Tamás Ábel •
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8.c
osztály

• Pásztor Attila osztályfőnök, informatika • Ney Andrea osztályfőnök • dr. Osztovits Szabolcs magyar nyelv és irodalom •
Bihari Péter történelem • Laczkó Ágnes angol nyelv • Számadóné Bíró Alice angol nyelv • Táborné Vincze Márta matematika • Gyenes Zoltán matematika • Szokolai Tibor fizika • Erős-Honti Julianna biológia • Szakmányné Rákóczi Melinda
kémia • Vizy Zsolt földrajz • Tőri Csaba ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Visontai Miklós testnevelés •
Nagy Pálné testnevelés • Bali Judit tanulószoba •
• Borsi Miklós • Csanálosi Balázs • Csépke Attila • Csepregi-Horváth Dániel András • Dobai Tamás • Farkas Domonkos László •
Hoang Ly Melinda • Horváth Donát Norbert • Kiss Dorina • Kovács Bence • Lajos Anna Zsuzsa • Ludman Levente • Németh
Zsuzsanna Virág • Rujp Tamás • Siket Olivér László • Szabó Barnabás • Szabó Csenge Krisztina • Szabó Lili Nelli • Szalka Áron •
Szick Dániel • Trinh Tuan Viet • Ujvári Eszter • Vadász Tamara • Várgedő Bálint • Vu Mai Phuong • Zarándy Álmos •
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8.d
osztály

• dr. Oláh Tibor osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom • F. Tóth Zoltán történelem • Számadóné Bíró Alice angol nyelv • Ungor
Andrea angol nyelv • Fazakas Tünde matematika • Solti Edit matematika • Pásztor Attila informatika • Karsai Zsuzsanna informatika, technika • Dvorák Cecília fizika • Gálné Domoszlai Erika biológia, földrajz • dr. Keglevich Kristóf kémia • Németh
Sándor ének zene • Póczos Valéria rajz és vizuális kultúra • Tamás Gábor testnevelés • Nagy Pálné testnevelés •
• Czifrus Eszter • Fehér Zsolt • Gehér Panna • Hosszú Norbert • Jakab Anikó • Kis Nikoletta • Kovács Bertold • Kovács Levente
Tamás • Magyar Nóra Melinda • Nguyen Quang Dien David • Pákozdi Éva Anna • Pápay Luca • Prácser Levente • Rausch
Krisztina • Simon Annamária • Sörös Dávid • Szabó Luca • Szávai Márton • Szili Anita Krisztina • Vályogos Anna Eszter •
Zimmermann Eliza Hanna •
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9.a

• Laczkó László osztályfőnök, matematika • Szentesné Péter Orsolya magyar nyelv és irodalom • Repárszky Ildikó történelem • Szövényi-Luxné Szabó Teréz angol nyelv • Fabók
Ágnes angol nyelv • Dóczy Katalin német nyelv • Bujk Ildikó német nyelv • Marczisovszky
Anna francia nyelv • Unghy-Seres Fanny francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv • Laczházi
Aranka orosz nyelv • Pásztor Attila informatika • Erős-Honti Julianna biológia • dr. Müllner Erzsébet kémia • Vizy Zsolt
földrajz • Tőri Csaba ének zene • Garamvölgyi Béla művészettörténet fakultáció • Zele János rajz és vizuális kultúra •Visontai
Miklós testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •

osztály

• Ádám Tamás • Agócs Edina Marietta • Ágoston Rita • Balogh Tícián Máté • Balog Laura • Bass Judit • Békefi Teodóra • Bujdosó
Csenge • Csoknyay Zoltán • Diószegi Dorottya Anna • Édes Ábel • F. Tóth Anna • Gellai Gábor • Grund Anna Borbála • Halász
Bálint • Horváth Áron Balázs • Kalmár Miksa • Kalocsai Bálint • Károlyi Péter Márton • Kelemen Fanni Ráchel • Kovács Friderika
Zsuzsánna • Kurucz Petra Anna • Makó Norbert • Márkus Melinda • Merényi Attila Bálint • Nádor Anna • Nyeste Dávid Tamás •
Samuels Lili • Sokvári Sára • Székely Anna • Tóth Marcell Zoltán • Tóth Máté Dániel • Zsombor Zita •
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9.b
osztály

• dr. Kiss Géza osztályfőnök, matematika • dr. Oláh Tibor magyar nyelv és irodalom • F. Tóth
Zoltán történelem • Jilly Viktor angol nyelv • Szigeti Balázs angol nyelv • Dóczy Katalin
német nyelv • Bujk Ildikó német nyelv • Marczisovszky Anna francia nyelv • Unghy-Seres Fanny francia nyelv • Péli Ágota
latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv • Laczházi Aranka orosz nyelv • Pásztor Attila informatika • Horváth Gábor fizika • Erős-Honti Julianna biológia • Nagy Péter biológia • Albert Attila kémia • Szabó Júlia földrajz • Németh Sándor ének
zene • Póczos Valéria rajz és vizuális kultúra • Nagy Pálné testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés
• Árvai Adolf • Bakos Bence • Budavári Bálint Péter • Fülöp Áron • Gecse Dorottya • Gyalogh Ádám Tamás • Györgypál Zsolt •
Hegel Patrik • Huszár Sebestyén András • Kiss-Illés Gergely • Kovács Barbara Nóra • Kovács Máté • Kölcsei Nóra Júlia • Krassói
Bálint József • Krizsa Ferenc • Lauer Máté • Molnár Lili Gabriella • Nagy Péter • Oláh Krisztina • Palasik Zsófia • Pham Thi Linh •
Rakota Szabolcs • Rossen Péter • Sólyom Anna Barbara • Szabó Máté • Szendrei Gábor Szabolcs • Szépkúti Bence • Tamás
Csongor • Turcsányi Szabolcs Gábor • Ujlaki Katalin • Vokó Boldizsár • Zahemszky Dániel • Zelenka Olivér •
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9.c
osztály

• Dobos Sándor osztályfőnök, matematika • Petz György magyar nyelv és irodalom • Bihari Péter történelem • Nagy Ildikó
angol nyelv • Szövényi-Luxné Szabó Teréz angol nyelv • Unghy-Seres Fanny francia nyelv • Gyenes Zoltán matematika •
Pataki János matematika • Horváth Gábor fizika • dr. Keglevich Kristóf kémia • Szabó Júlia földrajz • Németh Sándor ének
zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Tamás Gábor testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •
• Ács Botond • Babik Bálint • Badacsonyi István András • Berezvai Orsolya • Bíró János • Englert Franciska Éva • Fehér Zsombor
• Göde Ábel • Iványi Béla • Janczer Barnabás Kristóf • Jánosi Júlia Virág • Jávorszky Natasa Indira • Jenei Adrienn • Juhász Kristóf
• Khayouti Sára • Kovács Lilla Veronika • Le Vivien Phuong Trinh • Matolcsi István • Mócsy Miklós • Öreg Botond Zsolt • Pohl Péter
Mátyás • Talyigás Gergely • Vásárhelyi Milán Dániel • Virág-Tulassay Zsolt • Weisz Ambrus • Zabó Kristóf •
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9.d
osztály

• Számadóné Bíró Alice osztályfőnök, angol nyelv • Turcsányi Márta magyar nyelv és irodalom
• Runda Margit történelem • Dóczy Katalin német nyelv • Bujk Ildikó német nyelv •
Marczisovszky Anna francia nyelv • Unghy-Seres Fanny francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv
• Laczházi Aranka orosz nyelv • Orosz Gyula matematika • Paróczay József matematika • Pásztor Attila informatika • RichlikHorváth Katalin informatika, fizika • Albert Attila biológia • dr. Keglevich Kristóf kémia • Kádárné Szalay Eszter földrajz • Tőri
Csaba ének zene • Sipos Endre rajz és vizuális kultúra • Visontai Miklós testnevelés • Nagy Pálné testnevelés •
• Bajnok Anna Borbála • Bányai Gábor • Borosi Balázs • Csellár Lilla • Demeter Dániel János • Farkas Bence • Fekszi Elena Fruzsina
• Horváth-Repárszky Ádám • Iványi Blanka • Jankovics Gyula • Kaliszky Zsolt • Kárpáti Zoltán • Kocsi Ádám • Kotán Krisztina
Melinda • Kőrösi Péter • Mályusz Dominika Flóra • Mándoki Sára • Marosi Petra Rita • Meleg András • Meskó András • Örvényesi Bálint • Schiller Patrik • Szabó Péter Bernát • Szécsi Péter • Szűcs Miklós Dávid • Tanos Viktória • Török Tímea • Trinh Sarolta Hai
Yen • Várkonyi Ádám Zsolt • Végh Veronika Olívia • Virág-Tulassay Eszter •
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10.a

• dr. Osztovits Szabolcs osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom • F. Tóth Zoltán történelem
• Fabók Ágnes angol nyelv • Szabó Katalin angol nyelv • Bakuczné Szabó Gabriella német
nyelv • Dóczy Katalin német nyelv • Szabó Júlia német nyelv • Unghy-Seres Fanny francia
nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv • Laczházi Aranka orosz nyelv • Hámori Veronika matematika • Orosz Gyula matematika • Horváth Gábor fizika • Erős-Honti Julianna biológia • Szakmányné Rákóczi Melinda kémia
• Szabó Júlia földrajz • Tőri Csaba ének zene • Garamvölgyi Béla művészettörténet fakultáció • Zele János rajz és vizuális
kultúra • Nagy Pálné testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •

osztály

• Apor András • Benedek Márta • Berndt Mihály András • Bodó Fanni • Csomó Dana • Dézsenyi Zoltán • Dóczy Orsolya • Gáspár
Kristóf • Gellért Áron Bertram • Jele Ádám Patrik • Karvaly Balázs Tamás • Komolafe Kareem Tolani • Krajewska Weronika • Nagy
Dorottya • Nagy Flóra • Nagy Zsófia Piroska • Nguyen Huy Hoang • Oláh Miklós István • Pintér Viktória Ilona • Rickert Anna Flóra
• Strausz Anna • Szabó Panna Réka • Szarka Eszter Luca • Szedenik Hanna • Sztanó András • Tajnafői Gábor • Tomopulosz
Alexandra • Török Bálint • Vásárhelyi Dalma • Vasvári Péter •
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10.b

• dr. Keglevich Kristóf osztályfőnök, történelem, kémia • Petz György magyar nyelv és irodalom • Tokár Gábor angol nyelv • Zanatiné Szántai Ildikó angol nyelv • Bakuczné Szabó
Gab-riella német nyelv • Dóczy Katalin német nyelv • Szabó Júlia német nyelv • UnghySeres Fanny francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv • Laczházi Aranka orosz nyelv • Fazakas
Tünde matematika • Gyenes Zoltán matematika • Takács Márta filozófia fakultáció • Dvorák Cecília fizika • dr. Müllner
Erzsébet biológia • Szabó Júlia földrajz • Németh Sándor ének zene • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Tamás
Gábor testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •

osztály

• Balogh Olivér Márton • Daradics Noémi • Draskóczi Ádám • Dzama Demjén László • Erdős Georgina • Fárizs András • Farkas
Levente • Felföldi Annamária • Halász Máté • Hernold Eszter Natasa • Hortobágyi Tamás • Ivánczi Márton • Kecskés Eszter •
Kőhegyi Balázs Martin • Krausz Dániel • Krémer Balázs • Kutfej Bence • Majoros Péter • Németh Gábor László • Póti Botond
Tamás • Sárközi Bálint • Schantzl Richárd • Somoskői Balázs Márk • Sümegi Ambrus • Szabó András • Szabó Gyula • Szántó Tamás
• Takács Gergely • Tempfli Dóra
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10.c
osztály

• Hraskó András osztályfőnök, matematika • dr. Oláh Tibor magyar nyelv és irodalom • Bihari Péter történelem • Nagy Ildikó
angol nyelv • Hu Shenshen angol nyelv • Marczisovszky Anna francia nyelv • Hegedűs Pál matematika • Pluhár Gabriella
matematika • Pásztor Attila informatika fakultáció • Horváth Gábor fizika • Erős-Honti Julianna biológia • Rakota Edina
kémia • Vizy Zsolt földrajz • Németh Sándor ének zene • Zele János rajz és vizuális kultúra • Visontai Miklós testnevelés •
Antalné Popp Krisztina testnevelés •
• Ágoston Péter • Béky Csenge • Csépke Péter • Csepregi-Horváth Zsófia Ágnes • Csernák Tamás • Csigi Máté • Érsek Laura •
Gehér Boglárka • Gergely Anita • Gulyás Márton Bálint • Homonnay Bálint • Kabos Eszter • Kalló Kristóf • Kiss Péter • Kutasi
Kristóf • Machó Bónis • Maga Balázs • Nagy Bence Kristóf • Németh Gergely Dániel • Németh Ilona • Ngo Tan Dai • Papp Gergely
• Soós Benedek Vince • Szabó Dániel • Tatár Dániel • Tossenberger Tamás • Tőri Tünde • Török Mihály •
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10.d
osztály

• Studinger Józsefné osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom • Runda Margit történelem •
Laczkó Ágnes angol nyelv • Szigeti Balázs angol nyelv • Bakuczné Szabó Gabriella német
nyelv • Dóczy Katalin német nyelv • Szabó Júlia német nyelv • Unghy-Seres Fanny francia
nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv • Laczházi Aranka orosz nyelv • dr. Kiss Géza matematika •
Solti Edit matematika • Pásztor Attila informatika • Richlik-Horváth Katalin fizika • Erős-Honti Julianna biológia • dr. Keglevich Kristóf kémia • Szabó Júlia földrajz • Tőri Csaba ének zene • Sipos Endre rajz és vizuális kultúra • Tamás Gábor testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •
• Balogh Viktória Ada • Bencsik Ambrus Dániel • Biricz András Mátyás • Bursics Anna • Csordás Gábor András • Hegedüs Fanni
• Hives Virág • Horváth János • Komáromi Kinga • Kovács Benedek • Kozma András • Merényi Péter János • Moussong Éva •
Németh Klára Anna • Rausch Eszter • Rubold Bálint • Szabó Attila Dániel • Szabó Bence • Szarka Nikolett • Várkonyi Máté László
• Vigh Péter • Vincze Daniella Valentina • Wéber Ádám • Ződi Levente Zsolt •
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11.a

• Turcsányi Márta osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom emelt
szint • Repárszky Ildikó történelem, történelem fakultáció • F. Tóth Zoltán történelem fakultáció • Nagy Ildikó angol nyelv • Szövényi-Luxné Szabó Teréz angol nyelv • Zanatiné
Szántai Ildikó angol fakultáció • Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv, német nyelv emelt
szint • Dóczy Katalin német nyelv • Marczisovszky Anna francia nyelv, francia nyelv emelt szint • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Füzesséry Zoltánné olasz nyelv, olasz fakultáció • Laczházi Aranka orosz nyelv • Pluhár
Gabriella matematika • Laczkó László matematika emelt szint • Pásztor Attila informatika, informatika fakultáció • Takács
Márta filozófia fakultáció • Horváth Gábor fizika • Erős-Honti Julianna biológia, biológia fakultáció • Albert Attila kémia
fakultáció • Garamvölgyi Béla művészettörténet fakultáció • Zele János rajz és vizuális kultúra • Visontai Miklós testnevelés
• Antalné Popp Krisztina testnevelés •

osztály

• Adamis Bence • Bálint Domonkos József • Békés Gáspár • Boczkó Zita Laura • Domokos Klára • Farkas Edina Éva • Godó Kinga
Erika • Gyetvai Gábor • Hajdú Lili • Hamar Veronika • Havasi Zsuzsanna • Jurinka Ibolya • Liber Csaba Márk • Major Előd Bence •
Nemes Zsófia • Nyemcsok Eszter • Oláh Tibor • Petelen Kitti • Radács Bence • Riskó Eszter • Rózsa Tamara • Schenk Lola • Sivó
Benjámin • Soós Bálint • Szedmák Borbála • Vági Renátó • Virág-Tulassay Ádám József • Vukán Krisztián Béla • Zentai Boglárka •
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11.b

• Nagy Péter osztályfőnök, biológia, biológia emelt szint • Takács Márta magyar nyelv és irodalom, filozófia fakultáció • Runda Margit történelem, történelem fakultáció • Jilly Viktor
angol nyelv • Nagy Ildikó angol nyelv • Zanatiné Szántai Ildikó angol nyelv fakultáció •
Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv, német nyelv emelt szint • Dóczy Katalin német
nyelv • Marczisovszky Anna francia nyelv, francia nyelv emelt szint • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv
• Füzesséry Zoltánné olasz nyelv, olasz fakultáció • Laczházi Aranka orosz nyelv • Orosz Gyula matematika emelt szint •
Hraskó András matematika • Pásztor Attila informatika, informatika fakultáció • Dvorák Cecília fizika emelt szint • Horváth
Gábor fizika • Keglevich Kristóf kémia emelt szint • Rakota Edina kémia • Garamvölgyi Béla rajz és vizuális kultúra • Nagy
Pálné testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •

osztály

• Bácsi András • Barna Zoltán Tamás • Benkő Zsolt • Bertha Csilla • Dániel Xénia • Demeter Márton • Eke Csaba • Farkas Tamás •
Fehérvári Bettina • Feledi Anna Laura • Gazda Bella • Gelencsér Márton • Jenei Márk • Kende Hanna Rebeka • Kerekes Tamás
Áron • Király Bálint • Kovács Ármin • Marchhart Lili • Mátrahegyi Roland • Palasik Róbert • Peák Anett • Polcz Dorina • Rozman
Petra • Sárdi Kitti • Simon Kornél Marcell • Sulyok Bendegúz • Takács Artúr Bendegúz • Tamás Kristóf Simon • Tihanyi Gergely •
Tordai Csongor • Végh András • Virágh Gergely • Xiong Ye •
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11.c
osztály

• Táborné Vincze Márta osztályfőnök, matematika • Petz György magyar nyelv és irodalom
• Foki Tamás történelem • Runda Margit történelem fakultáció • Szövényi-Luxné Szabó Teréz angol nyelv • Tokár Gábor
angol nyelv • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv, francia nyelv emelt szint • Marczisovszky Anna francia nyelv emelt szint •
Unghy-Seres Fanny francia nyelv • dr. Kiss Géza matematika • Richlik-Horváth Katalin informatika, fizika • Pásztor Attila
informatika fakultáció • Takács Márta filozófia fakultáció • Horváth Gábor fizika emelt szint • Erős-Honti Julianna biológia,
biológia fakultáció • Albert Attila kémia fakultáció • Breinich Miklósné Horváth Andrea ének zene • Garamvölgyi Béla rajz
és vizuális kultúra • Tamás Gábor testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •
• Ács Noémi • Agócs Fruzsina Júlia • Anschau Péter • Csige Réka • Czipó Bence • Gárdos Tamás Mano • Havasi Márton • Herczeg
Zsolt • Hilgert Ádám Géza • Iglói Gábor • Janczer Olivér • Kalocsai Ákos • Kis Máté • Kovács Áron Dániel • László Dávid • Leskó
Mariann • Max Gyula Félix • Medek Ákos Vince • Mészáros Előd • Nagy Róbert • Simig Dániel • Székely Eszter • Szilágyi Csaba •
Tardos Jakab • Tóth Emese Anna • Tóth Gergely Zoltán • Tran Minh Phuc • Weisz Gellért • Zahemszky Péter • Zilahi Tamás •
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11.d
osztály

• Bihari Péter osztályfőnök, történelem, történelem emelt szint • Studinger Józsefné magyar
nyelv és irodalom • Tokár Gábor angol nyelv • Zanatiné Szántai Ildikó angol nyelv, angol
nyelv emelt szint • Bakuczné Szabó Gabriella német nyelv, német nyelv emelt szint • Dóczy Katalin német nyelv •
Marczisovszky Anna francia nyelv, francia nyelv emelt szint • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv •
Füzesséry Zoltánné olasz nyelv, olasz fakultáció • Laczházi Aranka orosz nyelv • Fazakas Tünde matematika • Solti Edit
matematika • Pásztor Attila informatika fakultáció • Takács Márta filozófia fakultáció • Dvorák Cecília fizika • Erős-Honti
Julianna biológia, biológia fakultáció • Albert Attila kémia fakultáció • Sipos Endre művészettörténet • Visontai Miklós testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés • Bárdné dr. Feind Teréz ábrázoló geometria •
• Bajnok Eszter Julianna • Bartha Krisztina • Dávid Virginia Éva • Fekete András Dávid • Fenyvessy Borbála • Fodor Marcell • F. Tóth
Márton • Grund Ágnes • Jakucs Rita Mónika • Juhász Márk Félix • Kiss Tamara Zita • Kliment Kristóf Attila • Kollár Liliána Barbara
• Magyar Gábor István • Magyari Sarolt • Melcher Petra • Nagy Fruzsina ('94) • Nagy Fruzsina ('95) • Ottlakán Liza Laura • Stein
Tibor Boldizsár • Sziráki Zsófia • Szirt Olivér • Tárkányi Domonkos Pál • Túri Tamás László • Varga Péter • Vereczkei Szilvia •
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12.a

• dr. Kelecsényiné Molnár Katalin osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom ,magyar nyelv és
irodalom emelt szint, médiaismeret, francia nyelv • Ujvári Pál történelem, történelem fakultáció • Bihari Péter történelem fakultáció • Fabók Ágnes angol nyelv emelt szint • Nagy
Ildikó angol nyelv • Füzesséry Zoltánné német nyelv, német nyelv emelt szint • Dóczy Katalin német nyelv • Marczisovszky
Anna francia nyelv emelt szint • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Baráné Szeles Mária olasz nyelv
• Laczházi Aranka orosz nyelv • Pataki János matematika • Hegedűs Pál matematika emelt szint • Pásztor Attila informatika fakultáció • Takács Márta filozófia, filozófia fakultáció • Richlik-Horváth Katalin fizika • Erős-Honti Julianna biológia
fakultáció • Rakota Edina kémia fakultáció • Tőri Csaba ének zene • Zele János rajz és vizuális kultúra • Visontai Miklós testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •

osztály

• Biricz Bálint Péter • Borosi Bence • Dezsényi Balázs • Dinai Fanni • Farkas Szabolcs • Fésűs Luca • Gál Ibolya • Gulyás Barna •
Krahling Katalin • Makkai Napsugár • Mátrai György • Mező Borbála • Mosa Diána • Nagy Erzsébet • Nyikes Zsófia Klára • Özer
Nóra • Páli Péter • Petri Dániel • Sebestyén Anna • Seres Lili Hanna • Szetei Dániel • Szikszai Tamara Tünde • Tatai Krisztina • Üllei
Kovács Zsuzsanna • Vásárhelyi Luca • Vidaházy Viktória •
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12.b

• dr. Müllner Erzsébet osztályfőnök, biológia, biológia emelt szint • Turcsányi Márta magyar
nyelv és irodalom • Ujvári Pál történelem • Runda Margit történelem fakultáció • Fabók
Ágnes angol nyelv • Tokár Gábor angol nyelv • Füzesséry Zoltánné német nyelv, német
nyelv emelt szint • Dóczy Katalin német nyelv • Marczisovszky Anna francia nyelv emelt szint • dr. Kelecsényiné Molnár
Katalin francia nyelv • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Baráné Szeles Mária olasz nyelv • Laczházi
Aranka orosz nyelv • Dobos Sándor matematika • Pataki János matematika • Pásztor Attila informatika fakultáció • Takács
Márta filozófia, filozófia fakultáció • Dvorák Cecília fizika, fizika emelt szint • Rakota Edina kémia, kémia emelt szint • Visontai
Miklós testnevelés • Tóthné Horváth Gabriella testnevelés •

osztály

• Bánfalvi Eszter • Bánhidi Tamás • Benedek Csilla • Fekete Ádám • Fridrich Gábor • Genczler Dániel Bence • Hoksza Zsolt •
TiborIvánkay Ádám Dániel • Kabdebó Noémi • Karvaly Bence Ádám • Kiss Fanni Júlia • Kovács Dóra • Kozák Olívia Krisztina •
Könye Viktor Arthur • Krausz Máté • Lakatos Vivien Laura • Lippai Zoltán • Lux Zoltán András • Németh Nikolett Bernadett • Papp
Márk Ádám • Rendek Dorottya Viktória • Simon Sebestyén • Sipka Bence • Szabó Balázs • Szabó Farkas • Szabó Márta • Szilvay
András • Szirmai Danuta • Talyigás Zsófia • Veitz Kristóf Tamás • Vermes Brúnó • Vona István • Zolcsák Ádám •
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12.c

osztály

• Runda Margit osztályfőnök, történelem, történelem fakultáció • Szabó Katalin angol nyelv • Ungor Andrea angol nyelv •
Marczisovszky Anna francia nyelv, francia nyelv emelt szint • Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Hegedűs Pál matematika •
dr. Surányi László matematika • Pásztor Attila informatika fakultáció • Takács Márta filozófia fakultáció • Dvorák Cecília fizika, fizika emelt szint • Nagy Péter biológia • Erős-Honti Julianna biológia fakultáció • Rakota Edina kémia fakultáció • Zele
János rajz és vizuális kultúra • Nagy Pálné testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés •
• Ádám Liliána • Ádám Réka • Ágoston Tamás • Bunth Gergely • Dunay Luca • Erdei Márton Zoltán • Ferenc Katalin Terézia • Kiss
Eszter • Kiss Melinda Flóra • Kovács Nóra • Lajos Mátyás György • Máté Áron Imre • Mezei Balázs Ferenc • Nagy Norbert • Nguyen
Milán • Nguyen Noémi Thu • Ódor Gergely • Rábai Domonkos • Rácz Nóra Katalin • Radnai Balázs • Sándor András • Sándor Áron
Endre • Szenczi Zoltán • Szilassy András • Toronyai Bálint Álmos • Vajk Dóra • Varsányi Bence • Varsányi Csaba •
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12.d

• Szentesné Péter Orsolya osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom
emelt szint • F. Tóth Zoltán történelem, történelem fakultáció • Szabó Katalin angol nyelv •
Ungor Andrea angol nyelv • Füzesséry Zoltánné német nyelv, német nyelv emelt szint •
Dóczy Katalin német nyelv • Marczisovszky Anna francia nyelv emelt szint • dr. Kelecsényiné Molnár Katalin francia nyelv •
Leányfalvi Gyöngyi francia nyelv • Péli Ágota latin nyelv • Baráné Szeles Mária olasz nyelv • Laczházi Aranka orosz nyelv •
Paróczay József matematika emelt szint • Solti Edit matematika • Pásztor Attila informatika fakultáció • Takács Márta filozófia • Horváth Gábor fizika, fizika fakultáció • Nagy Péter biológia • Erős-Honti Julianna biológia fakultáció • Rakota Edina
kémia fakultáció • Sipos Endre művészettörténet • Garamvölgyi Béla művészettörténet fakultáció • Tamás Gábor testnevelés • Antalné Popp Krisztina testnevelés • Bárdné dr. Feind Teréz ábrázoló geometria •

osztály

• Bacsó Eszter • Balogh Dorottya • Balog Lőrinc • Bodó Ádám • Bursics Ágnes • Danka Dávid • Ferencsik Zsolt Gábor • Fischer Brigitta •
Gaál Benjamin • Hives Áron • Horváth Dániel • Jakab Emőke • Keresztfalvi Attila Péter • Kozma Leila Gabriella • Lévai Eszter • Liska Orsolya
• Mándoki Réka • Márté Balázs • Nemes Dániel Mihály • Pálinkás Réka Ildikó • Papp Sára • Rónai Eszter Éva • Szaló Rebeka Julianna •
Szente Ákos Levente • Szőke Zsófia • Tárnok Róbert • Tomasics Balázs • Töklincz Tamara • Varga Anita Natália • Verasztó Zsolt •
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Kiemelkedő tanulmányi versenysikereink
Nemzetközi szereplés, országos döntő vagy budapesti helyezések, a 2012. május 21-éig megérkezett eredmények alapján
Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (Thaiföld)

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (Hollandia)
Bronzérem
Janzer Olivér 2013/c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr. Kiss Géza,
Pataki János
Kalina Kende 2011/c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
dr. Surányi László,
Hraskó András
Nagy János 2011
felkészítő tanár: Hraskó András,
dr. Surányi László,
Dobos Sándor,
Beleznay Ferenc,
Pósa Lajos

Bronzérem
Weisz Ágoston 2011/c
felkészítő tanár: Korándi Dániel,
Pásztor Attila
Dicséret
Szenczi Zoltán 2012/c
felkészítő tanár: Korándi Dániel,
Pásztor Attila,
Richlik-Horváth Katalin
National Geographic Földrajzi Világbajnokság
(San Francisco, USA)
Dzama Demjén László 2014/b a 11. helyezett magyar csapat
tagja volt
felkészítő tanár: Szabó Júlia,
Vizy Zsolt
Kalmár László Matematikaverseny

Filozófiai Diákolimpia (Ausztria)
Backhausz Tibor 2011/c
felkészítő tanár: Takács Márta
Kiss Robin Valentin 2011/c
felkészítő tanár: Takács Márta
Közép-európai Informatikai Diákolimpia (Lengyelország)
Bronzérem
Szenczi Zoltán 2012/c
felkészítő tanár: Korándi Dániel,
Pásztor Attila,
Richlik-Horváth Katalin
Weisz Gellért 2013/c
felkészítő tanár: Pásztor Attila,
Korándi Dániel

150 Fazekas-évkönyv

5. évfolyam
22. Dittrich Rebeka 5.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
6. évfolyam
5. Gerliczky Bence 6.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika
19-21. Kuchár Zsolt 6.a
felkészítő tanár: Paróczay József
26-27. Glattfelder Hanna 6.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika
28. Jenei Dániel 6.a
felkészítő tanár: Paróczay József
7. évfolyam
1. Szabó Barnabás 7.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
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9.

Vu Mai Phuong 7.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
12. Hoang Li Melinda 7.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
16. Vadász Tamara 7.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
17-18. Siket Olivér 7.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
8. évfolyam
2. Janzer Barnabás 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
3. Tulassay Zsolt 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
4. Fehér Zsombor 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
7. Jenei Adrienn 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
8. Weisz Ambrus 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
9-10. Babik Bálint 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
9-10. Talyigás Gergely 8.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
20. Iványi Blanka 8.d
felkészítő tanár: Paróczay József
A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 2010/2011. évi
beküldős pontversenyein az első 10 helyen végzett diákjaink:
Nehezebb matematikai feladatok versenye:
8. Janzer Olivér
10. c
5. Ágoston Tamás
11. c

B-jelű matematikai feladatok versenye:
1. Weisz Ambrus
8.c
3. Janzer Barnabás
8.c
3. Ágoston Péter
9.c
4. Tossenberger Tamás
9.c
5. Kabos Eszter
9.c
6. Homonnay Bálint
9.c
7. Maga Balázs
9.c
2. Weisz Gellért
10.c
4. Zilahi Tamás
10.c
5. Simig Dániel
10.c
7-8. Nagy Róbert
10.c
9. Medek Ákos Vince
10.c
C-jelű matematikai feladatok versenye:
5. Németh Klára Anna
9.d
K-jelű matematikai feladatok versenye:
1. Németh Klára Anna
9.d
I-jelű informatika feladatok versenye:
5. Kalló Kristóf
9.c
S-jelű informatika feladatok versenye:
3. Nagy Róbert
10.c
Fizika elméleti verseny:
1. Janzer Barnabás Kristóf
3-4. Papp Roland
2. Kovács Áron Dániel
4. Jenei Márk
10. Czipó Bence
8. Horváth Dániel
9. Simon Sebestyén

8.c
9.c
10.c
10.b
10.c
11.d
11.b

A tanév során elért sikereink
Nemzetközi tanulmányi versenyek
8. Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpia,
Durban, Dél-afrikai Köztársaság
Ezüstérem
Fazekas-évkönyv
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Öreg Botond Zsolt 9.c
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf,
Villányi Attila,
Horváth Gábor

felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
III. díj
Maga Balázs 10.c

Európai Leány Matematika Diákolimpia, Egyesült Királyság,
Cambridge
Bronzérem
Kiss Eszter 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor
Tóth Emese Anna 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr. Kiss Géza
Kiss Melinda Flóra 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor

felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
III. díj
Nagy Róbert 11.c
felkészítő tanár: dr.Kiss Géza,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor,
dr. Surányi László
Dicséret
Simig Dániel 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr.Kiss Géza
Dicséret
Mezei Balázs 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos
Olasz Országos Matematikaverseny (Cesenatico)

Közép-európai Matematika Diákolimpia, Horvátország
Aranyérem
Ágoston Tamás 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos
Ezüstérem
Nagy Róbert 11.c
felkészítő tanár: dr.Kiss Géza,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor
dr. Surányi László
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
II. díj
Fehér Zsombor 9.c

 Fazekas-évkönyv

Tardos Jakab 11.c aranyérem, maximális pontszámmal
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László,
Pataki János
Kabos Eszter 10.c ezüstérem
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál,
Pataki János
12. magyar csapat, tagjai: Havasi Márton, Janzer Olivér, Nagy
Róbert, Tóth Emese Anna, Zilahi Tamás 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László,
Pataki János
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
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3.

Szakály Marcell 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
1. Fehér Zsombor 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
2. Ágoston Péter 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
3. Gergely Anita 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
4. Tatár Dániel 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
5. Babik Bálint 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
6. Janzer Barnabás 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor
7. Maga Balázs 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
8. Németh Gergely 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
10. Kabos Eszter 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedüs Pál
Nemzetközi Földrajzi Csapatverseny
11. Dzama Demjén László, Tempfli Dóra 10.b
felkészítő tanár: Szabó Júlia
First Lego League Robotépítő Csapatverseny
Budapesti forduló:
2. Kóckásmatyi csapat
Bencsik Ambrus
Fehér Balázs
Kalló Kristóf
Károlyi Péter
Kovács Barbara

10.d
9.c
10.c
9.a
9.b

9.b
9.b
8.c
felkészítő tanár: Karsai Zsuzsanna,
Kalló Bernát
Novemberben részt vettek a lengyelországi (Gdansk) középeurópai regionális döntőn.

Nagy Péter
Rakota Szabolcs
Zarándy Álmos

Egyetemi versenyek:
Eötvös Loránd Fizikaverseny
2. Kalina Kende 2011/c
felkészítő tanár: Horváth Gábor,
Szokolai Tibor,
Csefkó Zoltán
Dicséret Jenei Márk 11.b
felkészítő tanár: Takács Lajos,
Dvorák Cecília,
Szokolai Tibor,
Csefkó Zoltán
A 2011. évi Kürschák József Matematikai Tanulóverseny
eredményei
Dicséretben részesültek:
Ágoston Tamás 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Dobos Sándor,
Pósa Lajos
Janzer Olivér 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László,
Dobos Sándor,
Pósa Lajos
Kalina Kende 2011/c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Hraskó András,
dr. Surányi László
Nagy Róbert 11.c
Fazekas-évkönyv
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felkészítő tanár: dr.Kiss Géza,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor,
dr. Surányi László
Sándor András 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor
Elismerő oklevelet kaptak:
Bunth Gergely 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor
Lenger Dániel 2011/c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Hraskó András,
dr. Surányi László
Papp Roland 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos,
Juhász Péter,
Steller Gábor
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Angol nyelv I. kategória
1. Rónai Eszter Éva, 12.d
felkészítő tanár: Kálvin Krisztina
Ungor Andrea
3. Liska Orsolya, 12.d
felkészítő tanár: Magyar Ildikó
Ungor Andrea
4. Kende Hanna Rebeka, 11.
felkészítő tanár:Jilly Viktor
32. Palasik Róbert, 11. b
felkészítő tanár: Jilly Viktor

Biológia I. kategória
6. Székely Eszter, 11. c
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
29. Szilágyi Csaba, 11. c
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
40. Ács Noémi, 11. c
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
Biológia II. kategória
12. Szabó Márta,12.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
15. Fésűs Luca, 12.a
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
16. Könye Viktor, 12. b
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
21. Hoksza Zsolt, 12.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
22. Lévai Eszter, 12. d
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
Nagy Péter
26. Ferenc Katalin, 12. c
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
Nagy Péter
29. Szilvay András, 12.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
42. Vajk Dóra, 12.c
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
Nagy Péter
Dráma
13. Havasi Zsuzsanna, 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
Filozófia
2. Toronyai Bálint, 12.c
felkészítő tanár: Takács Márta
12. Lajos Mátyás, 12.c
felkészítő tanár: Takács Márta
13. Bunth Gergely, 12.c
felkészítő tanár: Takács Márta
14. Hoksza Zsolt, 12.b
felkészítő tanár: Takács Márta
Fizika I. kategória
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9. Tardos Jakab, 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
16. Nagy Róbert, 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
19. Iglói Gábor, 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
22. Kovács Ármin, 11.b
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
Szokolai Tibor
Takács Lajos
23. Janzer Olivér, 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
27. Agócs Fruzsina, 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
Fizika II. kategória
2. Vona István, 12.b
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
5. Ivánkay Ádám, 12.b
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
9. Sándor András, 12.c
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
11. Márté Balázs, 12.d
felkészítő tanár: Horváth Gábor
12. Ágoston Tamás, 12.c
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
18. Horváth Dániel, 12.d
felkészítő tanár: Horváth Gábor
23. Bunth Gergely, 12.c
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
Csefkó Zoltán
Földrajz
4. Adamis Bence, 11.a
felkészítő tanár: Vizy Zsolt
7. Kliment Kristóf, 11.d
felkészítő tanár: Vizy Zsolt
28. Szetei Dániel, 12.
felkészítő tanár: Vizy Zsolt
Francia nyelv I. kategória
8. Dezsényi Balázs, 12.a
felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin

10. Simon Sebestyén, 12.b
felkészítő tanár: Leányfalvi Gyöngyi
23. Mosa Diána, 12.a
felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
25. Gulyás Barna, 12.a
felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
26. Biricz Bálint, 12.a
felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Informatika I. kategória
4. Hives Áron, 12.d
felkészítő tanár: Pásztor Attila
21. Szente Ákos Levente, 12.d
felkészítő tanár: Pásztor Attila
Fábián Levente
Informatika II. kategória
1. Szenczi Zoltán, 12.c
felkészítő tanár: Korándi Dániel
Pásztor Attila
3. Weisz Gellért, 11.c
felkészítő tanár: Korándi Dániel
Pásztor Attila
4. Havasi Márton, 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
7. Mezei Balázs Ferenc, 12.c
felkészítő tanár: Erben Péter
Pásztor Attila
Richlik-Horváth Katalin
11. Ódor Gergely, 12.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
Erben Péter
Mezei Balázs Ferenc
12. Radnai Balázs, 12.c
felkészítő tanár: Korándi Dániel
22. Iglói Gábor, 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
27. Kiss Eszter, 12.c
felkészítő tanár:Korándi Dániel
Pásztor Attila
38. Nagy Róbert, 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
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Kémia I. kategória
2. Jenei Márk, 11.b
felkészítő tanár: Rakota Edina
dr. Keglevich Kristóf
5. Czipó Bence, 11.c
felkészítő tanár: Albert Attila
6. Székely Eszter, 11.c
felkészítő tanár: Albert Attila
15. Kovács Ármin, 11.b
felkészítő tanár: Rakota Edina
dr. Keglevich Kristóf
27. Ágoston Tamás, 12.c
felkészítő tanár: Rakota Edina
Kémia II. kategória
9. Tihanyi Gergely, 11.b
felkészítő tanár: dr. Keglevich Kristóf
Rakota Edina
10. Papp Márk Ádám, 12.b
felkészítő tanár: Rakota Edina
13. Hoksza Zsolt, 12.b
felkészítő tanár: Rakota Edina
dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó
18. Szilvay András, 12.b
felkészítő tanár: Rakota Edina
21. Eke Csaba, 11.b 11.b
felkészítő tanár: dr. Keglevich Kristóf
Latin nyelv
5. Krähling Katalin, 12.a
felkészítő tanár: Péli Ágota
Magyar irodalom
4. Havasi Zsuzsanna, 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
6. Mosa Diána, 12.a
felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
8. Hajdú Lili, 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
10. Papp Márk Ádám, 12.b
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
11. Krausz Máté, 12.b
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

 Fazekas-évkönyv

12. Godó Kinga Erika, 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
19. Adamis Bence, 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
Magyar nyelv
4. Fenyvessy Borbála, 11.d
felkészítő tanár: Studinger Józsefné
5. Mosa Diána, 12.a
felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
Matematika II. kategória
15. Hoksza Zsolt, 12.b
felkészítő tanár: Dobos Sándor
dr. Surányi László
Pataki János
22. Jenei Márk, 11.b
felkészítő tanár: Orosz Gyula
26. Kovács Ármin, 11.b
felkészítő tanár: Orosz Gyula
49. Talyigás Zsófia, 12.b
felkészítő tanár: Dobos Sándor
Matematika III. kategória
1. Ágoston Tamás, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Táborné Vincze Márta
Dobos Sándor
Pósa Lajos
2. Nagy Róbert, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
3. Sándor András, 12.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Pósa Lajos
Dobos Sándor
4. Tardos Jakab, 11.c
felkészítő tanár: dr. Kiss Géza
Táborné Vincze Márta
dr. Surányi László
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Pósa Lajos
6. Szenczi Zoltán, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Szentmiklóssy Zoltán
7. Janzer Olivér, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
dr. Surányi László
Dobos Sándor
Pósa Lajos
8. Rábai Domonkos, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Beleznay Ferenc
10. Lajos Mátyás, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Beleznay Ferenc
11. Zilahi Tamás, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
dr. Surányi László
Pósa Lajos
12. Ódor Gergely, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Pósa Lajos
Dobos Sándor
Táborné Vincze Márta
14. Kiss Melinda Flóra, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Dobos Sándor
15. Nguyen Milán, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
17. Kiss Eszter, 12.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Dobos Sándor
19. Simig Dániel, 11.c

20.

21.

26.

26.

26.

26.

31.

31.

31.

31.

31.

felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Zahemszky Péter, 11.c
felkészítő tanár: dr. Kiss Géza
Táborné Vincze Márta
Kovács Áron Dániel, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Pósa Lajos
Czipó Bence, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Havasi Márton, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Pósa Lajos
dr. Surányi László
Szilágyi Csaba, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Weisz Gellért, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Pósa Lajos
dr. Surányi László
Ádám Réka, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Agócs Fruzsina, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Rubóczky György
Bunth Gergely, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Táborné Vincze Márta
Pósa Lajos
Dobos Sándor
László Dávid, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
dr. Surányi László
Mezei Balázs Ferenc, 12.c
Fazekas-évkönyv
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felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Pósa Lajos
Tóth Emese Anna, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Pósa Lajos
dr. Surányi László
Dobos Sándor
Máté Áron, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Max Gyula, 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
dr. Kiss Géza
Rubóczky György
Radnai Balázs, 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László
Hegedűs Pál
Pósa Lajos

Német nyelv I. kategória
32. Talyigás Zsófia, 12.b
felkészítő tanár: Dóczy Katalin
Orosz nyelv
2. Bodó Ádám, 12.d
felkészítő tanár: dr. Laczházi Aranka
Pálosi Ildikó
Történelem
6. Palasik Róbert, 11.b
felkészítő tanár: Runda Margit

felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor
Ódor Gergely 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor,
Táborné Vincze Márta
Nagy Róbert 11.c
felkészítő tanár: dr.Kiss Géza,
Táborné Vincze Márta,
Pósa Lajos,
Dobos Sándor,
dr. Surányi László
Janzer Olivér 11.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László,
Dobos Sándor,
Pósa Lajos
Mind az öten képviselik Magyarországot a július 4-16-ig
Argentínában megrendezésre kerülő versenyen.
A Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia Válogatóversenye
1. Hoksza Zsolt 12.b képviseli Magyarországot május 16. és
20. között Oslóban.
felkészítő tanár: Takács Márta
A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia Válogatóversenye

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia Válogatóversenye
Ágoston Tamás 12.c
felkészítő tanár: dr. Surányi László,
Hegedűs Pál,
Táborné Vincze Márta,
Dobos Sándor,
Pósa Lajos
Sándor András 12.c

 Fazekas-évkönyv

2. Dezsényi Balázs 12.a képviseli Magyarországot július 29.
és augusztus 4. között Ljubljanában
Kunfalvi Rezső Fizika Diákolimpiai Válogatóverseny
Kovács Áron Dániel 11.c csapattag a július 15-24-ig Tallinban
megrendezésre kerülő versenyen.
felkészítő tanár: Horváth Gábor
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Nemzetközi Informatika Diákolimpia Válogatóversenye
1. Szenczi Zoltán 12.c
felkészítő tanár: Korándi Dániel,
Pásztor Attila,
Richlik-Horváth Katalin
3. Weisz Gellért 11.c
felkészítő tanár: Korándi Dániel,
Pásztor Attila
4. Havasi Márton 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
Mindhárman utaznak a szeptemberi Diákolimpiára. (Sirmione,
Olaszország)
Közép-európai Informatika Diákolimpia Válogatóversenye
CEOI 4 fős csapatának tagjai:
1.Weisz Gellért 11.c
felkészítő tanár: Korándi Dániel,
Pásztor Attila
2. Havasi Márton 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

(Arpinói Nemzetközi Cicero Verseny)
8. Bácsi András 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota
10. Eke Csaba 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota
Mindketten részvételt nyertek a májusi Diákolimpiára. (Arpino,
Olaszország)
Nemzetközi Német Nyelvi Diákolimpia Válogatóversenye
11. Farkas Edina és Schenk Lola 11.a
felkészítő tanár: Bakuczné Szabó Gabriella
Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny
OÁTV angol nyelv
7. évf.
Ágoston András Iván 7.d
felkészítő tanár: Zanatiné Szántai Ildikó
8. évf.
Borsi Miklós 8.c

CEOI2 csapat tagjai (6-9. helyen a válogatón):

felkészítő tanár: Számadóné Bíró Alice
Pápay Luca 8.d

2. Mezei Balázs 12.c
felkészítő tanár: Erben Péter,
Pásztor Attila,
Richlik-Horváth Katalin
Mindhárman képviselik Magyarországot a júliusi Diákolimpián.
(Tata)

felkészítő tanár: Ungor Andrea

Egyéb tanulmányi, művészeti és
sportversenyek
XXIII. Bátaszéki Matematikaverseny

Országos Angol Nyelvű Középiskolai Földrajzverseny
2. Békés Gáspár 11.a utazik Kölnbe az augusztusi Nemzetközi
Földrajz Olimpiára
felkészítő tanár: Szabó Júlia,
Vizy Zsolt
5. Nagy Bence Kristóf 10.c
felkészítő tanár: Vizy Zsolt
Nemzetközi Latin Nyelvi Diákolimpia Válogatóversenye

5. Hegyi Péter 5.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
8. Tatár Marcell 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
1. Anonymusok
Domokos Mátyás, Fóris Péter, Hegyi Péter, Székely Regő, 5.a
Fazekas-évkönyv
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felkészítő tanár: Dr. Oláh Tibor
Bolyai Matematikai Csapatverseny
7. évf. gimnázium
4. 3+1
Csallóközi Kristóf, Ngo Tan Don, Nguyen Viet Hung, Pham Van
Vinh, 7.c és 7.d
felkészítő tanár: Rubóczky György,
Pluhár Gabriella,
Solti Edit
5. 4 dimenzió
Csitári Nóra, Éles Márton, Glattfelder Hanna, Tóth Viktor, 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György,
Pluhár Gabriella
8. évf. ált. isk.
5. Sárgabögre Görbebögre
Nemes Amadé, Borbás Kristóf, Bátorfi Botond, Sütheő Dániel, 8.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
8. évf. gimn.
1. Akacuki
Szabó Barnabás, Siket Olivér, Kovács Bence, Trinh Tuan Viet, 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
5. Két pápa beszélget
Ludman Levente, Horváth Donát, Szalka Áron, Várgedő Bálint, 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
6. Gonosz háromszögek
Zarándy Álmos, Farkas Domonkos, Csanálosi Balázs, Dobai
Tamás, 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
12. Víz alatti pudinghegesztők
Szick Dániel, Rujp Tamás, Csépke Attila, Borsi Miklós, 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

7. évf.
1. Kovács Benedek 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
10. Csitári Nóra 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
13. Szakács Lili Kata 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
15. Éles Márton 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
34. Temesi András 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
8. évf.
7. Szabó Barnabás 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
Gordiusz Országos Matematika Tesztverseny
9. évf.
3. Fehér Zsombor 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
10. évf.
1. Ágoston Péter 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál
2. Kabos Eszter 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál
9. Homonnay Bálint 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál
Varga Tamás Országos Matematikaverseny

Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
6. évf.
4. Zólomy Kristóf 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
21. Bursics Balázs 6.b
felkészítő tanár: Paróczay József
döntős Dittrich Rebeka 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika

 Fazekas-évkönyv

7/I. kategória
döntős Móritz Dorottya 7.a
felkészítő tanár: Paróczay József
döntős Jánosi Tibor Edward 7.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika
döntős Nguyen Viet Hung 7.d
felkészítő tanár: Rubóczky György
7/II. kategória
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I.díj Lelik Alíz 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
dicséret Bosits Balázs 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
dicséret Mazzag Bálint 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Németh Hanna 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Ngo Tan Don 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Éles Márton 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Csabai Bence 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Gerliczky Bence 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Glattfelder Hanna 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Török Péter 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Bőhm Zsombor 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Kovács Benedek 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Kuchár Zsolt 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
döntős Szakács Lili Kata 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Temesi András 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Olexó Gergely 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Csallóközi Kristóf
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
8/I. kategória
dicséret Szabó Luca 8.d
felkészítő tanár: Fazakas Tünde
döntős Vályogos Anna 8.d
felkészítő tanár: Fazakas Tünde
döntős Bátorfi Botond 8.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
döntős Hosszú Norbert 8.d
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

8/II. kategória
II.díj Szabó Barnabás 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
dicséret Hoang Ly Melinda 8.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
döntős Farkas Domonkos 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
döntős Lajos Hanka 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
döntős Vu Mai Phuong 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
döntős Trinh Tuan Viet 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
döntős Zarándy Álmos 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
döntős Borsi Miklós 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
döntős Szalka Áron 8.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta,
Gyenes Zoltán
Kalmár László Országos Matematikaiverseny
júniusi döntőjébe jutottak:
4. évf.
Farkas Júlia 4.a
Csernák Tamás 10.c
felkészítő tanár: Szakolczai Katalin
6. évf.
Dittrich Rebeka 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Szakály Marcell 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Tatár Marcell 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Bursics Balázs 6.b
felkészítő tanár: Paróczay József
Fazekas-évkönyv
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Babik Barna 6.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
7.évf.
Gerliczky Bence 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
Csitári Nóra 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
Kovács Benedek 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
Szakács Lili Kata 7.c
felkészítő tanár: Rubóczky György
Kuchár Zsolt 7.c
felkészítő tanár: Pluhár Gabriella
8. évf.
Szabó Barnabás 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
Zarándy Álmos 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta
Arany Dániel Országos Matematikai Tanulóverseny
9. évf. II. kat.
2. díj Árvai Adolf 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
2. díj Molnár Lili 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
2. díj Tamás Csongor 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
I. dicséret Kovács Máté 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
I. dicséret Várkonyi Ádám 9.d
felkészítő tanár: Orosz Gyula
döntős Bajnok Anna 9.d
felkészítő tanár: Paróczay József
döntős Demeter Dániel 9.d
felkészítő tanár: Orosz Gyula
döntős Györgypál Zsolt 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
döntős Hegel Patrik 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
döntős Iványi Blanka 9.d

162 Fazekas-évkönyv

felkészítő tanár: Paróczay József
döntős Rakota Szabolcs 9.b
felkészítő tanár: Kiss Géza
9. évf. III. kat.
3. díj Janczer Barnabás 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
I.dicséret Fehér Zsombor 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
I.dicséret Jenei Adrienn 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
II.dicséret Weisz Ambrus 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
döntős Babik Bálint 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
döntős Bíró János 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
döntős Göde Ábel 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
döntős Khayouti Sára 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
döntős Kovács Lilla 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
döntős Mócsy Miklós 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
döntős Pohl Péter 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
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döntős Virág-Tulassay Zsolt 9.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor,
Gyenes Zoltán
10. évf. II.kat.
döntős Csordás Gábor 10.d
felkészítő tanár: Solti Edit
döntős Halász Máté 10.b
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
10.évf. III.kat.
1. díj Homonnay Bálint 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos
1. díj Nagy Bence Kristóf 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos
3. díj Ágoston Péter 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál,
Vincze Márta
3. díj Csernák Tamás 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál
3. díj Török Mihály 10.c
felkészítő tanár: Nemecskó István,
Urbán János,
Pluhár Gabriella,
Hraskó András
dicséret Kalló Kristóf 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András, Hegedűs Pál
döntős Béky Csenge 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Pluhár Gabriella
döntős Gehér Boglárka 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Pluhár Gabriella
döntős Kabos Eszter 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos
döntős Kutasi Kristóf 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,

Pluhár Gabriella
döntős Machó Bónis 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál
döntős Maga Balázs 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Hegedűs Pál,
Pósa Lajos
döntős Németh Ilona 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Pluhár Gabriella,
Hegedüs Pál
döntős Papp Gergely 10.c
felkészítő tanár: Hraskó András,
Pluhár Gabriella,
Hegedüs Pál
Medve Szabadtéri Matekverseny
Kismedve kat.
1. Csitári Nóra, Kovács Benedek, Németh Hanna 7.c
7. Ngo Tan Don 7.c, Nguyen Viet Hung 7.d,
Tran Bach Khoa(Radnóti Gyakorló Gimnázium)
10. Glattfelder Hanna, Lelik Alíz, Tóth Enikő Sára 7.c
Nagymedve kat.
2. Fehér Zsombor, Janzer Barnabás, Virág-Tulassay Zsolt 9.c
26. Csitári Nóra, Kovács Benedek, Németh Hanna 7.c
Jegesmedve kat.
5. Simon Kornél 11.b, Sulyok Bendegúz 11.b, Zilahi Tamás 11.c
11. Csigi Máté 10.c, Ngo Tan Dai 10.c, Török Mihály 10.c
18. Mócsy Miklós 9.c, Badacsonyi I. András 9.c, Érsek Laura 10.c
Országos Logikaverseny
1. Hegyi Péter 5.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Öveges József Országos Fizikaverseny
döntős Szabó Barnabás 8.c
felkészítő tanár: Szokolai Tibor
Fazekas-évkönyv
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döntős Szabó Luca 8.d
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
döntős Zarándy Álmos 8.c
felkészítő tanár: Szokolai Tibor
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny
9. évf.
1. Fehér Zsombor 9.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
1. Janzer Barnabás 9.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
9. Virág Tulassay Zsolt 9.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
20. Öreg Botond 9.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
33. Györgypál Zsolt 9.b
felkészítő tanár: Horváth Gábor
35. Babik Bálint 9.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
41. Kovács Máté 9.b
felkészítő tanár: Horváth Gábor
10.évf.
7. Tatár Dániel 10.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
30. Majoros Péter 10.b
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
33. Csernák Tamás 10.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
36. Maga Balázs 10.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
39. Tossenberger Tamás 10.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

Szabó Panna 10.a ezüst diploma
felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs
döntős Grund Anna Borbála 9.a
felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya
döntős Balogh Viktória 10.d
felkészítő tanár: Studinger Józsefné
Megírország
Vers kategória:
1. Kozma Leila Gabriella 12.d
2. Bass Judit 8.d
Humor kategória:
1. Biricz Bálint 12.a
2. Seres Lili Hanna 12.a
3. Nyitrai Berdin Bianca 2011/c
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
fővárosi forduló:
1. Virág-Tulassay Ádám 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
országos döntő:
Emlékéremmel az első tízben, felkészítő tanára egyike a három,
szintén emlékéremmel díjazott pedagógusnak.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
Németh Flóra 7.b
felkészítő tanár: Studinger Józsefné
fővárosi forduló: 3.hely
Kárpát-medencei döntő: 15-17.hely
Bendegúz NyelvÉSZ Verseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
3. Ágoston Tamás 12.c
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
6. Bunth Gergely 12.c
felkészítő tanár: Dvorák Cecília
19. Országos Arany János Irodalmi Verseny
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megyei döntő
2. Csitári Nóra 7.c
felkészítő tanár: Petz György
4. Mazzag Bálint 7.c
felkészítő tanár: Petz György
5. Éles Márton 7.c
felkészítő tanár: Petz György
5. Földvári Tamás 7.b
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felkészítő tanár: Studinger Józsefné
6. Németh Hanna 7.c
felkészítő tanár: Petz György
döntős Takács Gábor 7.b
felkészítő tanár: Studinger Józsefné
Monetary – a Magyar Nemzeti Bank országos közgazdasági csapatversenye
1. Nguyen Milán, Sándor Áron és Toronyai Bálint 12.c
felkészítő tanár: Runda Margit
Régen volt? Hol is volt? Országos Történelmi Vetélkedő
1. Dezsényi Balázs és Dinai Fanni 12.a
felkészítő tanár: Ujvári Pál
Fővárosi Horváth Mihály Történelmi Tanulmányi Verseny
Török hódoltság és együttélés Magyarországon
1. Gáspár Kristóf 10.a
felkészítő tanár: F. Tóth Zoltán
11. Komolafe Kareem 10.a
felkészítő tanár: F. Tóth Zoltán
13. Meleg András 9.d
felkészítő tanár: Runda Margit
14. Gellért Áron 10.a
felkészítő tanár: F. Tóth Zoltán
A kereszténység bevezetése és elterjesztése Magyarországon
2. Merényi Péter János 10.d
felkészítő tanár: Runda Margit
10. Szarka Nikolett 10.d
felkészítő tanár: Runda Margit
Horváth Mihály Fővárosi Tehetséggondozó és
Múzeumbarát Történelemverseny
5. évf.
I. Fábián Bernát 5.a
III. Pardi Boglárka 5.a
dicséret Katona Viktória 5.a
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
6.évf.

I.

Babik Barna 6.a
Bakos Zsófia Kata 6.a
Nádor András 6.a
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
II. Csepregi-Horváth Júlia 6.b
Dittrich Rebeka 6.a
Halász Hanna 6.b
Kiss Anna Boglárka 6.a
Pogáts Márton Ferenc 6.b
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
III. Folyovich Péter 6.b
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
kiemelt dicséret
Bodonyi Simon 6.a
Tatár Marcell 6.a
dicséret
Csepregi Borbála 6.a
Csordás Zsófia 6.a
Kónya Sárma 6.b
Móré Judit 6.a
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
7. évf.
I. Beke Áron 7.a
felkészítő tanár: Foki Tamás
II. Bőhm Zsombor 7.c
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda,
Runda Margit
III. Imre Sára 7.b
Jánosi Tibor 7.b
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
Kovács Zsófia 7.a
Strausz András 7.a
felkészítő tanár: Foki Tamás
kiemelt dicséret
Faragó Virág 7.a
Somlói-Fazekas Luca 7.a
felkészítő tanár: Foki Tamás
8. évf.
Csepregi-Horváth Dániel 8.c
felkészítő tanár: Bihari Péter
Mozaik Országos Történelem Tanulmányi Verseny
1. Hegyi Péter 5.a
Fazekas-évkönyv
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felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
Bókay Árpád Országos Biológiaverseny
5-6. évf.
10. Szakály Marcell 6.a
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
döntős Tatár Marcell 6.a
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
döntős Nádor András 6.a
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
7-8. évf.
4. Szabó Luca 8.d
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
döntős Szepesházi Balázs 7.b
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
döntős Végh Dóra 7.b
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
Dr. Árokszállássy Zoltán Országos Biológia-Környezetvédelmi Verseny
I. kat.
6-10. Zahemszky Dániel 9.b
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna
14-16. Sümegi Ambrus 10.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
II. kat.
3.
Eke Csaba 11.b
felkészítő tanár: Nagy Péter
8-9.
Benkő Zsolt 11.b
felkészítő tanár: Nagy Péter
20-21. Szilvay András 12.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
24-26. Lévai Eszter 12.d
felkészítő tanár: Nagy Péter,
Erős-Honti Julianna
XXI. Természet-Tudomány Diákpályázat
I. díj

Draskóczi Ádám 10.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
I. díj és Hargittai-díj Tempfli Dóra 10.b
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felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny
I. kat.
16.
Öreg Botond 9.c
felkészítő tanár: Szabó Júlia
II. kat.
13.
Tempfli Dóra 10.b
felkészítő tanár: Szabó Júlia
16-17. Dzama Demjén László 10.b
felkészítő tanár: Szabó Júlia
16-17. Ivánczi Márton 10.b
felkészítő tanár: Szabó Júlia
Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny
fővárosi forduló:
15.
Beke Áron Kristóf 7.a
felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter
16.
Kovács Bence 8.c
felkészítő tanár: Vizy Zsolt
Nemes Tihamér Országos Programozói Verseny
1. korcsoport:
2. Zarándy Álmos 8.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
2. korcsoport:
3. Weisz Ambrus 9.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila,
Dankovics Attila,
Weisz Ágoston
16. Németh Gergely 10.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila,
Dankovics Attila
döntős Kiss Péter 10.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
döntős Kalló Kristóf 10.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
döntős Papp Gergely 10.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila,
Papp László
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döntős Babik Bálint 9.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny
2. korcsoport
18. Vári-Kakas Andor
felkészítő tanár: Kiss Eszter
4. korcsoport
12. Weisz Ambrus 9.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny
2. Merényi Péter János 10.d
felkészítő tanár: Péli Ágota
9. Póti Botond 10.b
felkészítő tanár: Péli Ágota
dicséret Halász Máté 10.b
felkészítő tanár: Péli Ágota
II. Rákóczi Ferenc Latin Fordítási Verseny
5. Meréyni Péter János 10.d
felkészítő tanár: Péli Ágota
Budapesti Népdaléneklő Verseny
Tóth Enikő Sára 7.c arany minősítés
felkészítő tanár: Ney Andrea,
Tőry Csaba
II. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny
közép-magyarországi régiós döntő
13. Ludasok
Farkas Zsombor 7.b, Jeszenszky Ádám 7.b, Hulzebos Dorina 8.b
felkészítő tanár: Breinichné Horváth Andrea
Éneklő Ifjúság
Alsós kórus - Arany minősítés
karvezető: Bolesza-Váradi Andrea

Felsős kórus – Kiemelt arany minősítés, arany diploma
karvezető: Breinichné Horváth Andrea
Gimnáziumi kórus – Arany minősítés
karvezető: Németh Sándor és Tőri Csaba
Tarnóczy László népdalfeldolgozásának előadásáért BoleszaVáradi Andrea külön elismerő oklevelet és Breinichné Horváth
Andrea Terényi Ede műveinek kimagasló előadásáért karnagyi
díjat kapott.
Hevesy György Országos Kémiaverseny
7. évf.
4. Szakács Lili Kata 7.c
felkészítő tanár: Albert Attila
6. Török Péter 7.c
felkészítő tanár: Albert Attila
8. Lelik Alíz 7.c
felkészítő tanár: Albert Attila
8. évf.
2. Szabó Luca 8.d
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
döntős Szabó Barnabás 8.c
felkészítő tanár: Szakmányné Rákóczi Melinda
döntős Zarándy Álmos 8.c
felkészítő tanár: Szakmányné Rákóczi Melinda
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
9. évf.
1. Janzer Barnabás 9.c
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
2. Öreg Botond 9. c
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
3. Fehér Zsombor 9.c
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
10. Fülöp Áron 9.b
felkészítő tanár: Albert Attila
14. Kis-Illés Gergely 9.b
felkészítő tanár: Albert Attila
15. Molnár Lili 9.b
felkészítő tanár: Albert Attila
26. Árvai Adolf 9.b
felkészítő tanár: Albert Attila
Fazekas-évkönyv
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10. évf.
4. Sümegi Ambrus, 10.b
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
14. Majoros Péter, 10.b
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
21. Vincze Daniella, 10.d
felkészítő tanár: dr. Keglevich Kristóf

Sporteredmények 2011/2012.
Az 1848-as szabadságharc emlékére rendezett
kegyeleti váltófutás
Általános iskolás lányok (A csapat)
Bálint Dominika
8.b
Bíró Kincső
6.a
F. Tóth Anna
9.a
Leél-Őssy Réka
7.a
Móricz Dorottya
7.a
Németh Flóra
7.b
Németh Szomja
7.b
Simon Annamária
8.d
Somogyi Barbara
8.b
Südi Anna
8.b
Sümegi Kinga
8.b
Szalka Sára
6.a
Szentkirályi Dóra
7.a
A csapat az első helyen végzett.
felkészítő tanár: Barati Krisztina,
Tóthné Horváth Gabriella
Általános iskolás lányok (B csapat)
Bálint Réka
6.b
Berkovics Fanni
5.b
Csitári Nóra
7.c
Fóris Anna
8.a
Györkő Dóra
6.b
Hűvös Anna
8.a
Kalmár Sára
6.a
Kiss Anna
6.a
Kósa Anna
7.b
Nagy Eszter
5.a
Ngo Hanh Nikolett
8.b
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Újvári Eszter
8.c
Vokó Lili
8.a
A csapat a harmadik helyen végzett.
felkészítő tanár: Barati Krisztina,
Tóthné Horváth Gabriella
Általános iskolás (IV. korcsoportos) fiúk
Badacsonyi András
9.c
Bácskai Bence
5.b
Csepreghy-Horváth Dániel
8.c
Farkas Zsombor
7.b
Fehér Zsolt
8.d
Jeszenszky Ádám
7.b
Kaliszky Zsolt
9.a
Kovács Bertold
8.d
Matuz András
7.d
Szekeres Kristóf
7.d
Várkonyi Ádám
9.d
Várgedő Bálint
8.c
A csapat a harmadik helyen végzett.
felkészítő tanár: Nagy Pálné,
Tamás Gábor,
Tóthné Horváth Gabriella,
Visontai Miklós
Gimnáziumi lány csapat
Berkovics Beáta
11.a
Erdős Georgina
10.b
Ferencz Katalin
12.c
Fésűs Luca
10.a
Grund Borbála
9.a
Leskó Mariann
11.c
Rausch Eszter
11.d
Rendek Dorottya
12.b
Szabó Márta
12.b
Tatai Krisztina
12.a
Talyigás Zsófia
12.b
Újlaki Katalin
9.b
Vajk Dóra
12.c
A csapat az első helyen végzett.
felkészítő tanár: Barati Krisztina,
Tóthné Horváth Gabriella
Gimnáziumi fiú csapat
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Kőhegyi Balázs
10.b
Liber Csaba
11.a
Lux Zoltán
12.b
Max Gyula
11.c
Meleg András
9.d
Ódor Gergely
12.c
Sándor András
12.c
Sulyok Bendegúz
11.b
Szilvay András
12.b
Tamás Kristóf
11.b
Túri Tamás
11.d
Vermes Brúnó
12.b
Zolcsák ádám
12.b
A csapat a negyedik helyen végzett.
Felkészítő tanár: Nagy Pálné, Tamás Gábor, Visontai Miklós
Atlétika - mezei futás diákolimpia:
III. korcsoportos lányok
Balog Laura
5.a
Berkovics Fanni
5.b
Kalmár Sára
6.a
Szalka Sára
6.a
Vásárhelyi Panna
5.a
Budapesti döntő: 3. hely
felkészítő tanár: Tóthné Horváth Gabriella,
Nagy Pálné
IV. korcsoportos lányok
Bíró Kincső
6.a
F. Tóth Anna
9.a
Németh Flóra
7.b
Südi Anna
8.b
Vásárhelyi Petra
8.b
Budapesti döntő: 1. hely
Országos döntő: 6. hely
felkészítő tanár: Tóthné Horváth Gabriella
V. korcsoportos lányok
Grund Borbála
Hernold Eszter
Nagy Flóra
Rausch Eszter

9.a
10.b
10.a
10.d

Budapesti döntő: 3. hely
csapatvezető: Tóthné Horváth Gabriella
VI. korcsoportos lányok
12.a
Fésűs Luca
12.c
Kiss Eszter
12.c
Vajk Dóra
12.a
Vásárhelyi Luca
Budapesti döntő: 4. hely
csapatvezető: Barati Krisztina
Úszás diákolimpia
II. korcsoport, lány
Híves Katica
2.b
50 méteres mellúszás
Budapesti döntő: 1. hely, Országos döntő: 2. hely
50 méteres gyorsúszás
Budapesti döntő: 2. hely
felkészítő tanár: Barati Krisztina
II. korcsoport, fiú
Ganzer Simon
3.a
50 méteres gyorsúszás
Budapesti döntő: 8. hely
felkészítő tanár: Barai Krisztina
V. korcsoport, lány
Nagy Fruzsina
11.d
100 méteres mellúszás
Budapesti döntő: 1. hely
Országos döntő: 1. hely
felkészítő tanár: Antalné Popp Krisztina
Kosárlabda diákolimpia
V. korcsoportos fiúk (serdülők)
9.d
Farkas Bence
10.b
Kőhegyi Balázs
10.b
Krémer Balázs
11.a
Líber Csaba
9.d
Meleg András
10.b
Németh Gábor
9.c
Talyigás Gergely
9.b
Tamás Csongor
Fazekas-évkönyv
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10.d
10.d
9.b

edző: Tóth Kim Móricz
VI. korcsoportos fiúk (ifik)
Ivánkai Ádám
12.b
Líber Csaba
11.a
Mátá Áron
12.c
Max Gyula
11.c
Nagy Róbert
11.c
Németh Gábor
10.b
Tárkányi Domonkos
11.d
Tran Minh Phuc
11.c
Varga Péter
11.d
Budapesti döntő: 3.hely
edző: Tóth Kim Móricz
Labdarúgás diákolimpia
III-IV. korcsoportos lányok
Bálint Dominika
8.b
Bálint Réka
6.b
Berkovics Fanni
5.b
Németh Flóra
7.b
Németh Hanna
7.c
Nyíri Dóra
8.a
Ujvári Eszter
8.c
Budapesti döntő: 2. hely
csapatvezető: Tóthné Horváth Gabriella

Sportmászás diákolimpia
III. korcsoport, lány
Kalmár Sára
6.a
Országos döntő: 6. hely
testnevelő tanár: Tóthné Horváth Gabriella
VI. korcsoport, fiú
Farkas Tamás
11.b
Országos döntő: 1. hely
testnevelő tanár: Nagy Pálné
Tollaslabda diákolimpia
VI. korcsoport, lány
Leskó Mariann
11.c
Budapesti döntő: 1. hely, Országos döntő: 1. hely
testnevelő tanár: Antalné Popp Krisztina
Alpesi sí diákolimpia
III. korcsoport, lány
Bita Krisztina
5.a
Országos döntő: 5. hely
testnevelő tanár: Nagy Pálné
IV. korcsoport, fiú
Érsek Ákos
7.d
Országos döntő: 5. hely
testnevelő tanár: Nagy Pálné
Evezés diákolimpia

Pesti Srác Kupa
Gimnáziumi lány csapat
Csomó Dana
10.a
Érsek Laura
10.c
Ferenczi Kinga
10.b
Hajdú Lili
11.a
Hegedűs Fanni
10.d
Rausch Eszter
10.d
Talyigás Zsófia
12.b
A csapat a 2. helyen végzett.
csapatvezető: Antalné Popp Krisztina
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IV. korcsoport, lány
Leél- Őssy Réka
7.a
Országos döntő: 6. hely
testnevelő tanár: Barati Krisztina
Karate diákolimpia
IV. korcsoport lány
Toró Lilla
8.a,
Országos döntő: 1. hely
testnevelő tanár: Barati Krisztina
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Sakk diákolimpia
Gimnáziumi fiú csapat
Ngo Tan Don
Farkas Szabolcs
Kalmár Miksa
Zilahi Tamás
Budapesti döntő: 2. hely
Országos döntő:
csapatvezető: Tamás Gábor
VIVICITTA VÁROSVÉDŐ FUTÁS 2012.
Résztvevők száma: 735 fő.
A mozgósítási versenyt 5. alkalommal nyerte meg az iskolánk.

Budapesti labdarúgó diákolimpia - 2. helyezett lány csapat

Válogatás a tehetséggondozó szakkör munkáiból.
Szakkörvezető: Póczos Valéria
Fazekas-évkönyv
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Érdemérmesek 2011.
Backhausz Tibor
A speciális matematika tagozatos 12.c
osztályban érettségizett az elmúlt tanévben. 2010-ben az Eötvös-versenyen 2.
díjat kapott. 2011-ben a KöMaL A pontversenyében 2. lett. 2010-ben és 2011ben a filozófia OKTV-n 7. helyezést szerzett. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából 2010ben 14., 2011-ben 13. 2010-ben a filozófia diákolimpián bronzérmes lett, 2011ben dicséretben részesült.
Jelenleg az ELTE TTK elsőéves matematika szakos hallgatója.

172 Fazekas-évkönyv

Balási Szabolcs
A speciális matematika tagozatos 12.c
osztályban érettségizett 2011-ben. Négy
éven át kitűnő tanuló. Közösségért végzett munkája kiemelkedő. 2010-ben a fizika OKTV-n 22. helyezést ért el. 2011ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen fizikából 10. lett. Matematikából mindkét évben az országos döntőbe jutott.
Tanulmányait a BME Villamosmérnöki
Karán folytatja.

Balogh Annamária
Iskolánk társadalomtudományi tagozatos osztályában végzett.
Mind szakmailag, mind emberileg kiemelkedő tagja volt osztályának és a
Fazekasnak. Végig kitűnő bizonyítványa
mellett 2011-ben 19. helyezést ért el a
francia OKTV-n. Angolból felsőfokú,
francia nyelvből középfokú vizsgát tett.
Mások segítése, megértése, felkarolása
mindig fontos volt számára. A Magyar
Vöröskereszt önkéntes munkatársa öt
éve, rendszeres szervezője véradásoknak. Tanulmányait a New York University Abu-Dzabiban épült kampuszán
folytatja. Az európai nyelvek és a történelem mellett közgazdaságtant, pszichológiát és arab nyelvet szeretne elsősorban tanulni.
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Tizenegyedik osztályban a kémia OKTVn 16. helyezést ért el. Ugyanebben a tanévben részt vett Göteborgban az Európai Uniós Természettudományi Diákolimpián (EUSO), ahol csapata 3. helyezést ért el, így felkészültségüket aranyéremmel jutalmazták. Tizenkettedikben
a kémia OKTV-n 9. helyet ért el, és részt
vett a kémiai diákolimpiai csapat válogatóján. Kitűnő eredménnyel érettségizett.
Jelenleg a Cambridge-i Egyetem vegyész szakos elsőéves hallgatója.

Kalina Kende
Iskolánk négy évfolyamos természettudományi tagozatos osztályában végzett.
Már a középiskolai évek előtt megmutatkozott kiemelkedő tehetsége a természettudományok iránt, számos általános
iskolásoknak szervezett verseny döntőjén ért el eredményeket. Gimnáziumban
a kilencedik évfolyamon a Lóczy Lajos
Földrajzversenyen országos 7., az Irinyi
János Kémiaversenyen országos 14., a
Mikola Sándor Fizikaversenyen 28.
helyezést ért el. Érdeklődése nem csak a
természettudományokra terjedt ki, még
ebben az évfolyamban a Horváth Mihály
Történelemversenyen 2. helyezést ért el.
Tizedik osztályban a Lóczy Lajos Földrajzversenyen szintén 7. helyezést ért el,
a Horváth Mihály Történelemverseny 8.
helyezettje lett, és bejutott az Irinyi János
Kémiaversenyen döntőjébe. 2008 decemberében Koreában képviselte Magyarországot a Nemzetközi Természettudományi Diákolimpián (IJSO), ahonnan aranyéremmel tért haza.

A speciális matematika tagozatos osztályban érettségizett az elmúlt tanévben. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményei 2010ben: matematikából negyedik, kémiából ötödik, biológiából első helyezés.
2011-ben az OKTV-n biológiából tizenharmadik, matematikából harmadik,
kémiából ötödik, fizikából első. 2010-

ben az Eötvös-versenyen 2. díjat kapott.
A Közép-Európai Matematikai Diákolimpián 2009-ben ezüst, 2010-ben aranyérmet szerzett. 2011-ben a nemzetközi
matematikai diákolimpián Hollandiában bronzérmet nyert.
Jelenleg az ELTE TTK elsőéves matematika szakos hallgatója.

Kiss Robin
A speciális matematika tagozatos 12.c
osztályban érettségizett 2011-ben.
Az iskolai énekkar megbízható tagja
négy éven át. 2011-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen filozófiából a 19. helyezést érte el, a matematika OKTV-n 12. lett. 2011-ben a nemzetközi filozófiai diákolimpiára utazó kéttagú magyar csapatba került, dicséretben
részesült.
Jelenleg az ELTE Informatikai Karán programtervező informatikusnak tanul.

Fazekas-évkönyv
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Lenger Dániel
körének és énekkarának is a tagja volt és
számos előadásban láthattuk. Kilencedik
osztályban a Kitaibel Pál Nemzetközi Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi
Tanulmányi Verseny 6. helyezettje, majd a
rákövetkező évben a 2. helyezettje lett.
Kilenc-, tíz- és tizenegyedikes korában
tagja volt iskolánk csapatának a Csapody Vera Budapesti Természetvédelmi Vetélkedőn, ahol mindháromszor első helyezést értek el.
Tízedik osztályban részt vett a Természet
Világa Természet-Tudomány Diák-pályázatán, ahol „Önálló kutatások, elméleti
összegzések” kategóriában első helyezést ért el, és megkapta a legjobb eredményt elért lányoknak odaítélt Hargittai-

Hat évig volt iskolánk tanulója, a hat évfolyamos általános tagozatú D osztály diákjaként végezte tanulmányait. Évekig az
USA-ban élt családjával, ott is kezdte el az
általános iskolát. 2005-ben sikeres felsőfokú állami nyelvvizsga bizonyítványt szerzett és még ugyanabban az évben emelt
szintű érettségi vizsgát is tett. Kiváló
nyelvtudását a Debate-versenyeken kamatoztatta: tagja volt a Debut budapesti
döntőjében részt vett csapatnak, majd ezt
követte két nemzetközi verseny Szlovéniában és Isztambulban. A 11. osztály
végén német nyelvből, 12. osztály végén
pedig francia nyelvből szerzett középfokú
nyelvvizsgát. A nyelvtanulás mellett sikeresen szerepelt a fizika OKTV döntőjében:
12. évfolyamosként a 23. helyen végzett.
Tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, érettségi bizonyítványa is kitűnő.
Szervezője volt a 2009/2010-es tanévben
az iskolai gólyatábornak.
Jelenleg a BME TTK első éves fizika szakos
hallgatója.
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A speciális matematika tagozatos osztályban érettségizett. 2009-ben a Kürschák József Matematikaversenyen harmadik díjas lett. A KöMaL B pontversenyében 2011-ben harmadik. Az OKTV-n
2010-ben matematikából harmadik,
2011-ben fizikából 18, matematikából
első. 2011-ben a Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyen első díjat és
különdíjat kapott maximális pontszámú
dolgozatáért. A Közép-Európai Matematikai Diákolimpián 2010-ben ezüstérmet szerzett.
Jelenleg az ELTE TTK elsőéves matematika szakos hallgatója.

Molnár Anna
A Fazekas Mihály Gimnázium négy évfolyamos természettudományi tagozatos
osztályának végzett tanulója. Tanulmányai középpontjában a biológia állt, de
érdeklődése kiterjedt a humán- és művészeti tantárgyakra is, iskolánk színjátszó

díjat is. Tizenegyedikesen indult a Dr.
Árokszállásy Zoltán Országos Biológia és
Környezetvédelmi Versenyen, ahol 11-12.
helyezést szerzett. A tizenkettedik évfolyamon az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológiából 18. helyezést ért el. 2009/10-es tanévben elnyerte
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a KutDiák Esszépályázat - Orvostudományi szekció Különdíját, ugyanebben a
tanévben az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny első
díját nyerte el. Nevéhez kötődik az iskolai projektnapon egy komplett madárvédelmi program megszervezése és az
iskolánk udvarán élő japánakác tudományos feldolgozása és emléktáblájának
(Diószegi Sámuel emlékfa) felavatása.
Nemzetközi versenyeken is eredményesen szerepelt, részt vett az EU Fiatal Tudósok Versenyén (EUCYS) és a Nemzetközi
Tudományos Börzén (Intel ISEF) is.
Jelenleg az ELTE elsőéves biológus hallgatója.
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kilencedik, francia nyelvből tizenötödik
helyezést szerzett.
Tanulmányait elsőéves egyetemi hallgatóként a BME Villamosmérnöki Karán
végzi.

Pálya Fanni

Nagy Attila Zoltán

Tizenkét évig volt iskolánk tanulója.
Középiskolai négy évét a természettudományi tagozaton végezte. Nemcsak szorgalmával, széleskörű érdeklődésével és
tehetségével, hanem kedvességével is
felhívta magára a figyelmet. Mint az első
nyolc évben, a gimnázium négy éve alatt
is osztályának motorja volt. Társait lelkesítve vett részt minden közösségi programban. Az iskolai ünnepélyeken évről-

A speciális matematika tagozatos 12.c
osztályban érettségizett az elmúlt tanévben.
Négy éven át kitűnő tanuló. Közösségért végzett munkája kiemelkedő.
2011-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen angol nyelvből

évre szívesen hallgattuk versmondását.
Biológiai érdeklődését mutatja, hogy már
általános iskolás korában bejutott a Bókay Árpád Országos Biológia Verseny országos döntőjébe. A biológia mellett
azonban számos más területen jeleskedett. Tizedikes korában az Eötvös József

Országos Középiskolai Szónokverseny
közép-magyarországi fordulóján második, országosan a nyolcadik helyezést
érte el. Tizenkettedikesként az Édes
Anyanyelvünk Nyelvhasználati Versenyen fővárosi első helyezést szerzett és az
országos döntőbe került.
Kilencedik és tízedik osztályos korában az
Arany Dániel Országos Matematika Verseny második fordulójába jutott, tizenkettedikes korában pedig a biológia
OKTV középdöntőse lett.
Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát
tett, kitűnő bizonyítvánnyal érettségizett.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának elsőéves hallgatója.

Rózsa Anett

Iskolánk társadalomtudományi tagozatos osztályában végzett. Érdeklődése
kezdettől fogva a történelem és a művészetek, azon belül az ókori művészetek és az egyiptológia iránt volt meghatározó, de az idegen nyelvek is érdekelték: olasz és angol nyelvekből tett köFazekas-évkönyv
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zépfokú nyelvvizsgát. A sport is fontos
volt számára: futóversenyeken és röplabdabajnokságokon nagy sikerrel szerepelt, a futball is közel állt hozzá. A művészettörténet OKTV-n 9. helyezést ért
el, tagja a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaságnak, rendszeres résztvevője művészeti kiállításoknak. Tervei között szerepel, hogy önkéntesként dolgozik a
Szépművészeti Múzeum programjain
és részt vesz ásatásokon. Segítőkészsége sokat jelentett osztályközösségének
formálásában.
Jelenleg az ELTE bölcsészkarának hallgatója, ahol egyiptológia szakirányban
folytatja majd tanulmányait.

Sárog Noémi

Iskolánk társadalomtudományi tagozatos
osztályában végzett. Érdeklődése elsősorban
a humán tárgyak felé irányult, de sokoldalú
tevékenysége más területen is sikereket hozott. A 2007/2008-as tanévben bejutott az
Arany János Irodalmi Verseny döntőjébe, a
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fővárosi szavalóversenyen 5. helyezést ért el.
2010-ben a művészettörténet OKTV-n 17.
helyezést, a magyar irodalom OKTV-n 25.
helyezést ért el, 2011-ben a magyar irodalom
OKTV-n 12. lett. A Magyar Asztronautikai
Társaság "A jövő űrhajózása" című esszépályázatán különdíjat kapott. A latin és a német
nyelv tanulásán kívül – mindkettőből középfokon nyelvvizsgázott – nagy figyelmet szentelt osztályának és iskolájának, a közösségi
élet egyik irányítója és segítője lett. A hazai
cserkészet aktív résztvevője, emberi tartása,
példamutató, önzetlen viselkedése ösztönzőleg hatott barátaira, osztálytársaira is.
Tanulmányait jelenleg az ELTE pszichológia
szakán folytatja.

Varga Nátán

A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium négy évfolyamos természettudományi tagozatán végzett az elmúlt tanévben.
Logikus, gyors gondolkodású, véleményét nyíltan, tisztán, kulturáltan megfo-

galmazó diák. A kilencedik évfolyamon
részt vett az Arany Dániel Matematikaversenyen, ahol a döntőbe jutott.
Ugyanebben a tanévben az Irinyi János
Középiskolai Kémiaversenyen országos
9., majd a tizedik osztályban szintén 9.
helyezést ért el. Tizenegyedik évfolyamos korában matematikából az OKTV-n
10., kémiából 26. lett. Tizenkettedikben
a kémia OKTV-n 18. helyezett volt.
Kitűnő eredménnyel érettségizett. Angolból felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. A
következő tanévben Prágában az International Baptist Theological Seminary-n
tanul, majd Szegeden folytatja tanulmányait molekuláris bionika szakon vagy
Amerikába megy vegyészetet tanulni.

Visnovitz Márton

12 évet töltött a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban, és a négy
évfolyamos természettudományi tagozaton érettségizett kitűnő eredménnyel.
Hetedik osztályban a Horváth Mihály
Történelemverseny első helyezettje lett.
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Ötödiktől nyolcadik osztályig, majd a
gimnázium 12. évfolyamán kitűnő bizonyítványa volt. Humán- és természettudományos műveltsége kiemelkedő.
Tízedik osztályban a Fővárosi Középiskolai Informatikai Alkalmazói Versenyen első helyezést ért el, és a Nemes
Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Verseny 5. helyezettje lett. Tizenegyedikben bejutott a matematika OKTV második fordulójába és
az informatika OKTV-n 23., majd tizenkettedikben 21. helyezést ért el. Angol
és orosz nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett, majd angol és orosz emelt szintű érettségit szerzett, orosz nyelvből
pedig az OKTV 11. helyét nyerte el az
utolsó tanévben.
Három évig weblapkészítő szakkört tartott a Fazekasban, elkészítette iskolánk
Informatikai Versenyjelentkezési Rendszerét, részt vett a Fazekas „Együtt tanítunk” pályázatán és az orosz nyelvű énekes fellépéseken is.
Jelenleg az ELTE Informatikai Kar Programtervező Informatikus BSc szakának
elsőéves hallgatója.
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Jelenleg az ELTE TTK elsőéves matematika szakos hallgatója.

Weisz Ágoston
A speciális matematika tagozatos osztályban érettségizett az elmúlt tanévben. A KöMaL B pontversenyében 2008ban negyedik, 2009-ben második, 2010ben első helyezést szerzett. Az informatikai S-pontversenyben 2009-ben harmadik, 2010-ben hatodik lett. Az informatika OKTV-n 2010-ben 11. A matematika OKTV-n 2010-ben döntőbe jutott,
2011-ben 14 helyezést szerzett. 2011ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián Thaiföldön bronzérmet nyert.
Fazekas-évkönyv
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Ballagás

A és B osztályos tanulóként mindössze 4 tanévet jártam a
Fazekasba, szerencsésebb évfolyamtársaink ezt 6 évig tehették.
Már mások vagyunk, mint akik megilletődötten, talán kissé szertelenül álltunk itt az első tanévnyitón. Biztosan mondhatom,
hogy ez a 4-6 év átformált bennünket, nemcsak úgy, mint egy
általános kamaszkor, nemcsak felnőttünk mi itt. Fazekasos diákokként nemcsak korban, érettségben, de szellemileg és kulturálisan is átformálódtunk. Az intézmény szellemisége és benne
tanáraink és diáktársaink hatására, akik folyton-folyvást ébren tartották kíváncsiságunkat, mindennap újat mutattunk egymásnak.
Ez a zseniális ebben az iskolában, hogy egy olyan közösségben
nőhettünk föl, ahol nem kínos érdeklődni, hanem értékes, ahol a
tájékozottság nem a perifériára sodor, de a középpontba terel.
Megtanultunk egymásra odafigyelve létezni, a közös erőfeszítést
élménnyé érlelni. Jó úgy végigmenni a folyósón, jó úgy végignézni az évfolyamon, hogy tudom, itt vannak közöttünk a jövő orvosai, kutatói, mérnökei, matematikusai, közgazdászai, tanárai, fordítói, hogy a többi jeles szakmát ne is említsem! Büszkeség tölt el,
akárhányszor tudatosul ez bennem. Ám ezt a büszkeségérzetet
rendszerint nagyon hamar felváltja a csodálat, a szeretet, a hála,
hogy köztük élhettem, élhetek.
Centenáriumi ballagó osztályokként még intenzívebben érezzük,
hogy valamilyen hagyomány, történelem részesei, egyúttal foly-
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tatói vagyunk. Különleges érzés tudni, hogy mindennapi erőfeszítéseink egy eszme építői, hogy versenyeredményeink egy
legenda ébren tartói. A hétköznapokban azonban nem ezt jelenti számunkra a fazekasosság, nem történelmi illusztrációk
vagyunk, még csak mesehősök sem. Nyüzsgő, szerető közösség
vagyunk, akik nem mellékesen a Fazekas épületében találtunk
egymásra. Egy életünket átlelkesítő érzés ide bejönni, itt lenni…
Ottlik Géza szavaival élve „rejtett, lappangó, megbízható boldogság ez, velük lenni”.
Szeretném megköszönni az évfolyam nevében tanáraink több
éves munkáját, odafigyelését. Azt a példaértékű lelkesedést,
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mellyel szakmájuk és a világ iránt soha nem lohadó érdeklődéssel fordultak, mellyel kíváncsiságunkat nemcsak kielégítették, de
fokozták is. Nem tantárgyi ismereteket kaptunk csupán, de kulturális élményeket, széles látókört is. Szeretném megköszönni a
világokat, amelyeket megnyitottak előttünk.
És szeretnénk megköszönni az osztály- és tanulmányi kirándulásokat, a terepgyakorlatokat. A családias légkört, a törődő gondoskodást. Legtöbbünk szakmai orientációja az elmúlt 4-6 évben
alakult ki, tanórák, szakkörök hatására. Tanáraink így a jövőnket is
megalapozták.
S szeretnénk megköszönni szüleinknek, akik annak idején támogatták felvételizésünket, és az következő években is mellettünk
álltak.
Előttünk vannak még az érettségi vizsgák, középfokú tanulmányaink szellemi fináléja. Kitartást és finom kávékat kívánok minden társamnak az elkövetkező másfél hónapra!
Remélem, a jövőben is sokat találkozunk majd! Bár térben és időben eltávolodunk, hiszem, hogy az ilyesmi el nem múlik!
Köszönjük a figyelmet!
(Mosa Diána 12. a)

Nguyen Milán
Tisztelt Igazgatónő, Tisztelt Tanárok és jelen levő Diákok!
Megannyi érzés, emlék és gondolat merült fel bennünk, hogy az
jószerével nem is kifejezhető egy ember által, éppen ezért ma, itt,
ketten szeretnénk búcsúzni a kedves tanári kartól.
Adám Réka
Az elmúlt 4-6-7-12 évben, melyet itt tölthettünk, megszámlálhatatlan sok élménnyel és tudásanyaggal lettünk gazdagabbak.
Mindenki számára más-más pillanatok maradtak meg.
Nguyen Milán
A tanároknak biztos nem olyan különleges ez a ballagás, hiszen
évente megrendezésre kerül, nekünk viszont ez az egy van az
életünkben, ezzel zárul le az a szakasz, melynek kezdetére biztosan sokan, élénken emlékszünk vissza, a napra, mikor csillogó
szemű Fazekasosok lettünk.
Adám Réka
Mosollyal az arcunkon emlékszünk vissza a már 7. osztályban kezdődő zivataros fizikaórákra, a sok tanári segítségre, melyet földrajzon kaptunk. Informatikaórán megtanultuk, hogy lehet még
színesebbé tenni az órákat, kémián pedig azt, hogy a külső rendezettség belső rendet takar. Nyelvóráinkon is rengeteg nevetésben volt részünk.
Nguyen Milán
Örvendezve emlékszünk vissza a legendás barátságra testnevelésen, s arra hogyan tanultunk alkotni rajzon. A magyar órákon
kulturális nevelésben részesülhettünk, több tanárral is megbirkóztunk.
Adám Réka
Matematika tagozatosok lévén matekóráinkon is több dolgot
elsajátíthattunk. Megtanultunk csendesebben kiabálni, megtaFazekas-évkönyv
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nultuk mik a kutya kötelességei. Megküzdöttünk negatív fejű sárkányokkal, s megtudtuk: csak arról érdemes beszélni, amiről
nehéz.
Nguyen Milán
Nosztalgiával emlékszünk vissza az osztályfőnökünkkel eltöltött
közös kirándulásokra, s reméljük a mi generációnk lesz az első,
amelyik igazolja, hogy az emberek igenis tanulnak a történelemből.
Adám Réka
Örömmel fogadtuk azokat a visszajelzéseket, miszerint szerteágazó tudásra törekszünk a matematika szeretete mellett. Nagyon
szeretnénk, ha távozásunk után is ez a kép maradna meg rólunk.
Próbáltunk minden téren eleget tenni az elvárásoknak, reméljük
sikerült ezt megvalósítanunk az évek alatt. Szívesen vettünk részt
az órákon, de nem csak azért, amit ott tanultunk, hanem egy-egy
személyesebb beszélgetésért, melyekben a tanárok által részesülhettünk.
Nguyen Milán
Nem tisztán tudást kaptunk. Szemléletet, nevelést ajándékoztak
nekünk, talán azt is elmondhatjuk: megtanultuk felhasználni
gondolkodásunk. Mindezekért és az elmúlt évek munkájáért, a
belénk fektetett energiáért és időért, a sok segítségért, amit nem
csak egy egység részeként, de személyre szólóan is kaptunk, szeretnénk köszönetet mondani a 2012.c osztály nevében.

Tisztelt Igazgatónő, Tisztelt Tanárok!
Mi mindannyian – tanárok és diákok egyaránt – járunk itt, a százéves falak között, mindössze öt-tíz perceket töltve a folyosókon.
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Az óráról-órára, teremből-terembe történő rohanást mindössze
egy-egy rövid beszélgetés, egy baráti kézfogás, üdvözlés szakítja
meg, de most annyit töltünk egyhuzamban elődeink tablói alatt
járva, mint amennyit csak egy hét alatt szoktunk – ugyanis ez a
nap egyedülálló minden diák életében: ma vízre szállunk.
Ma itt hagyjuk a szigetet; egyként bontunk vitorlát, pedig nem
vagyunk egyformák.
Van, aki az itt töltött négy, esetleg tíz-tizenkét év alatt, mint Babits
gazdája, házát bekerítve őrizte értékeit, míg néhányan byroni
spleenbe burkolózva járták az épületet. Mások azonban mindenfelé nyitott szemmel tekintettek, még ha néha meg is változott a
világ felé mutatott arcuk.
De mégis: egy és ugyanazon lépcső márványfokait koptattuk, s
az épület sárga színe sem fakul soha ki emlékeikben. Az idő linearitása ettől függetlenül felbomlik, egy íz, egy hang, egy illat, vagy
egy szín az, ami végül megmarad, s felidézi az események megállíthatatlan folyamát.
De a feltartóztathatatlan áradat akármilyen deltával is torkollik a
tengerbe, a forrás nem változik, örökre közös marad. Ez az, amit
mindannyian, egyfajta hamuba sült pogácsaként viszünk magunkkal a hosszú útra. Ez az, mely észrevétlenül lett sajátunk: talán csak most érezzük a súlyát tanáraink belénk fektetett türelmének, figyelmének.
A sok Charybdis, mely mostantól ránk vár, feltehetőleg más irányba tereli hajóinkat, s majd ha már a szél járása sem lesz ismerős,
egyszer majd partra szállunk, levonjuk vitorlánkat – többnyire

09_ballagas:Layout 1

2012.06.05.

12:49

Oldal 181

egyedül. De ha a világ bármely táján szembejön velünk egy régi,
ismerős arc, tudjuk majd: egykor közös volt a mi kikötőnk.
Krausz Máté 2.b
Kedves Tanáraink!
Az utolsó évben sokat gondolkodtunk azon, milyen emléket
hagyhatnánk magunk után. Tablónk megtervezése hosszas
közös töprengést, ötletelést, talán ki merem jelenteni: vitatkozást
eredményezett osztályunkban. Úgy érzem, mind a folyamat,
mely elvezetett a döntésig, mind maga a döntés, a fa motívuma
sikeresen jelképez minket. Mindannyian mások vagyunk, akár
különféle fák leveleinek, terméseinek is tűnhetnénk, de bármily
különleges, esetenként nehéz élmény volt is az itt töltött hat év,
mindvégig tudtuk: mégis egy helyhez tartozunk, együtt, egységben alkotunk egy közösséget. Ez, és sok más egyéb is járhatott
fejünkben, akár tudatosan, akár tudattalanul a kérdéses motívum

ténetekben táltosnak nevezett tudással rendelkező ember tudja
megmászni, mindenki más eltéved az ágai között.
Nem csupán a tudás megszerzését jelképezi azonban a fa,
hanem az ezzel járó változást, növekedést, fejlődést is. Időbeli és
térbeli változás szimbóluma is egyben. Aki megmássza, a tudattalantól jut el a tudatosig, az anyagitól a szellemiig, s – reményeim szerint – így tettünk mi is. A cél, célunk a fa tetején váró kiteljesedés, és bár ennek elérése természetesen még nem a mai nap
történik meg, bízunk abban, hogy az itt töltött hat év alatt közelebb kerültünk hozzá.
Az iskola volt az anyaföld, a gyökérzet, mely táplált, s segített a
szellemi tartományokba jutni. Ez képezi az alapot, egyben azonban a múltat is; a jövő, a tervek, terveink pedig a levelek. S e levelek, termések rengeteg különféle jövőképet, életutat mutatnak,
hisz mint már említettem, sokfélék vagyunk mi magunk is, mindannyian más és más irányban indulunk most a kiteljesedést
keresvén.
A közös eredet, vagyis a törzs azonban örökre, elválaszthatatlanul
összeköt minket, nem csak egymással, de a gyökereinkkel is.
Lehetünk mi az elszálló levelek, de mondhatjuk Rilke szavaival
élve tanárainknak, iskolánknak: „hajnal vagyok, harmat vagyok,
ámde te vagy a Fa”.
Rónai Eszter Éva 2.d
Töri-, matek-, rajz-, nyelvtanárok,
Kerámiák, köcsögdudák,
Könyvtárosok és csillagászok,
Vegyétek szívem búcsúját!
Nem vágok hozzá bús pofát,
Ha könnyem csorran, elkenem,
De mit tagadjam, sok pupák,
Hiány ül majd a lelkemen.
Tisztelt Igazgatónő! Kedves Tanáraink!

kiválasztásakor. Ihletet adhattak a Margit-sziget tölgyei, vagy az
Üllői-úti fák, bár helyettük mi csupán a Horváth Mihály tériektől
kérdezhettük:„Hova repül az ifjuság?”
Mindannyian ismerjük az Édenkert fáját és a magyar népmesék
toposzaként az égig érő fát, vagy azt, amelyiken arany alma
terem. A közös bennük az, hogy mindegyik a tudást, annak ígéretét hordozza. Az életfát pedig csupán a táltos, vagy a későbbi tör-

A pillanat, amelyet nem is olyan régen még annyira vártunk,
most, hirtelen elérkezett. Itt állunk: ballagók, akiket már csupán
pár hétnyi tanulás és számonkérés választ el attól, hogy elmondhassuk: középiskolai tanulmányainkat elvégeztük. Mégis, ahogy
Varró Dániel írja, a hiány nyomja a lelkünket.
Nem könnyű itthagyni a Fazekast. Nehéz elszakadni attól a helytől, ahol igazából felnőttünk. Hiányozni fognak az itt töltött évek,
tanáraink, diáktársaink, a barátságok, az öröm és a bánat könnyei,
Fazekas-évkönyv
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a sikerek és a kihívások.
Van azonban, ami még e fájó űrnél is tovább elkísér. Hiszen itteni tanáraink nem pusztán ismerettel vérteztek fel bennünket,
hanem mindazzal, ami a „fazekasosság” valódi, örök érvényű
jelentése: tudásvággyal, szorgalommal, felelősséggel, elfogadással és nyitottsággal. A tanítás mellé személyes segítséget, a tudás
mellé bölcsességet is kaptunk.
Itt állunk: ballagók, az önálló élet küszöbén. Nemsokára mindannyiunk nyomába eredhet saját álmainak, követheti saját életcélját. Mindennek fényében rendkívül megtisztelő, hogy a
Kedves Tanáraink életcélja nem más, mint a mi tanításunk.
Köszönjük a belénk fektetett energiát; köszönjük az átadott, erős
alapokat, amelyekre a jövőben bátran támaszkodhatunk.
Ahogyan a szívünkben érzett hiány számára ellensúlyt jelent az
a rengeteg érték, amellyel itt gazdagodtunk, úgy mi is abban
reménykedünk, hogy akár csak a legkisebb mértékben, de
nekünk is sikerült építő hatással lennünk az iskola, a minket tanítók és a minket segítők életére.
Tisztelt Igazgatónő! Kedves Tanáraink!
A 12.a osztály, hálával a szívében, búcsúzik.
Dezsényi Balázs 12.a

182 Fazekas-évkönyv

Ballagásotokra (12. d) – néhány gondolat útravalónak
Eltelt hát mind a hat év – néhányatoknak kicsit kevesebb vagy
több. Csak ti vagytok a megmondhatói, mit tanultatok tőlünk és
a Fazekastól. Mi, tanárok is csak sejtjük még, mit tanultunk
Tőletek. A jó iskola nem csak azt mutatja meg, mit vár el diákjaitól, hanem azt is, mit tud nekik nyújtani. Bízom benne, hogy sok
és nektek tetsző útravalót kaptatok tőlünk, de tartok attól, hogy
sok mindent nem kaphattatok meg itt, és ez a„sok minden”valószínűleg máshol sem kerülhetett volna a tarisznyába. Anthony de
Mello jezsuita szerzetes gondolatával élve: azzal, hogy szétszedtétek, elemeztétek a rózsa szirmait, még nem fedezhettétek fel a rózsa
szépségének titkát.
Mondják, ha dolgokat akarunk megismerni, tanulni kell. Ha másokat, bölcsnek kell lennünk. Ha önmagunkat akarjuk megismerni,
meg kell világosodnunk. Mindehhez olykor egy élet munkája is
kevés.
Nem árt tudni, és itt ismét a szerzetes gondolataival élek, hogy
amitől féltek, ami elől menekültök, amitől el szeretnétek futni, de
az is, amire vágytok, ami után sóvárogtok – mind bennetek van.
Ezért hát a továbbiakban – itt már az ismert Kennedy-beszéd
analógiájára – ne azt kérdezzétek, mit ad nekem ez az ország, ez a
világ, hanem azt, mit tudok én hozzátenni a világhoz, amivel több,
jobb és szerethetőbb lesz.
A tanórákon észrevehettétek, hogy sokféle emberi-szakmai igazság létezik, számtalan ösvény vezet - gyakran ugyanoda. Ám az
ember gyakran összekeveri az igazságot a biztonságérzettel.
Apám mindig azt mondta: fiam, becsüld azoknak az embereknek a
társaságát, akik az igazságot keresik, de óvakodjál azoktól, akik azt
állítják, hogy megtalálták. Az emberek nagy része időnként ugyan
belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és
továbbmegy. A technika, a tekintély és a pénz bűvöletében lubickoló modern, „jóléti” ember kényelmes: könnyen emészthető,
kompakt eszméket követ, elfogadja, hogy igényeit, ízlését mások
határozzák meg, alárendeli magát ilyen-olyan gazdasági-politikai
érdekeknek, Erich Fromm szavaival szólva, birtokolni akar és nem
létezni.
Valóban, nehéz dolog a szabadság,
mert egyedül maradhatsz döntéseiddel, véleményeddel,
mert utadat magadnak kell kitaposnod és végigjárnod,
mert a felelősség a tied és nem háríthatod másra,
mert nem hatalmi utasításra, hanem együttműködésre késztet,
mert nem ad kész válaszokat problémáidra,
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mert folytonos alkotásra, kibontakoztatásra, megértésre ösztönöz,
mert nem enged elbújni mások és magad elől, hanem szembenéz veled.
Egy kedvenc példázattal búcsúzom:*
Li, a kínai filozófus olvassa a Biblia első angol fordítását Jakab
király korából. A Káin-történetben ez áll: „Körülvesz téged a
bűnök tengere, de te uralkodjál rajta!” Később kezébe kerül a
Biblia amerikai fordítása, ahol ezt olvassa:„A bűnök tengere vesz
téged körül, de te uralkodni fogsz rajta”. Li megdöbben: ez az
emberiség egyik alapszövege. Az egyik fordításban parancs,
(uralkodjál rajta) a másikban jóslat (uralkodni fogsz rajta). Nem
lehet közöttük ekkora eltérés! A család bölcseihez fordul, akik
egyetértenek vele. Nincs más hátra, meg kell tanulniuk héberül. A
vénemberek nekilátnak. Először egy rabbitól tanulnak, azután
egy orientalistától. Két év tanulás után kinyitják az eredeti szöveget és a szemükbe tűnik egy szó:„timsel”, ami többek között azt is
jelenti, hogy„lehetőség”. S akkor megértik, hogy nem parancsról,
nem is jóslatról van szó. Az Úr valójában így szól Káinhoz:
„Körülvesz téged a bűnök tengere, de én megadom neked a lehetőséget, hogy uralkodj rajta.”
Remélem, ha a mindentudáshoz nem is, de a lehetőséghez közelebb jutottatok. És ezt ne felejtsétek szüleiteknek is megköszönni…
Szervusztok…
F. Tóth Zoltán

tettetek engem egyéni felvetéseitekkel, újszerű megközelítésekkel, néha egy-egy termékeny tévedéssel mondanivalóm átgondolására. Gyakran emlékeztettetek engem, amikor akár véletlenszerűen elejtett mondatomat kőbe vésett igazságként hallottam
tőletek vissza vagy olvastam egy témazáróban, személyes felelősségemre.
Kérem, vegyétek komolyan a megszólítás „kedves” jelzőjét. valóban kedvesek voltatok kulturáltságotokkal, viselkedésetekkel, a
tanítványi szerep keretien túlnövő –talán nem tévedek – rokonszenvetekkel. lehettem olykor lehangolt, fáradt, óráinkra mindig
kedvvel mentem, és úgy is távoztam. Nem emlékszem kapcsolatunkban bántó konfliktusokra. A fiúk nem fogják zokon venni, ha
a lányoknak külön is köszönöm az eleganciát, az ápoltságot, a
mozdulatokat, az arckifejezéseket, röviden: variációkat egy témára, amelyek jótékonyan átszínezték óráinkat.
Balázs jókívánságokkal búcsúzott, s én is ezt teszem. A felsorolás
a végtelenbe nyúlna, ezért arra jutottam, hogy azt kívánom:
legyetek boldogok. Más kérdés: mit értsünk boldogságon?
Bizonyára nem először halljátok tőlem: ha egy fogalom, jelenség
értelmezésénél gondjaink támadnak, forduljunk az ókori görögökhöz. („Már a régi görögök is tudták…”) Arisztotelész azt

* Részlet Popper Péter: Felnőttneklenni c. munkájából (2000, Saxum)
Ballagási búcsúztató 2012/12.a
Kedves Tanítványaink!
Kedves Tanítványaim!
Búcsúztatójában Dezsényi Balázs hangsúlyosan említette és
köszönte társai nevében is a mi tanári szerepünket. Én is ezt
teszem a másik oldalról: köszönöm nektek, hogy tanítványaink
voltatok a szó klasszikus értelmében. Megvolt bennetek az igény
a megismerésre és a befogadásra. Elhittétek, hogy a szó legtágabb értelmében értékeket közvetítünk, s mindezt a ti személyiségetek formálása érdekében tesszük. Azzal, hogy tanítványaink
voltatok, lehetővé tettétek, hogy mi hivatásunk gyakorlói lehessünk. Tanár és tanítvány bonyolult kölcsönös viszonyában olykor
szerepeink összeolvadtak, már-már felcserélődtek. Sokszor készFazekas-évkönyv
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mondja: „A boldogság nem állapot, hanem cselekvés.”
Továbbgondolva: az ember a boldogságot nem kapja készen,
azért napról napra meg kell küzdeni, saját boldogságunk a
mások boldogsága által teljesedhet ki.

Nem szeretnék azok hibájába esni - találkozhattatok ti is ilyesmivel – akik olyan eszményeket állítsanak elénk követendőként,
amelyekről teljes biztonsággal állítható, hogy sohasem valósíthatók meg. (Sőt hirdetőik gyakran éppen ellenkező elvek szerint
élnek.) A boldogsághoz közhelyszerűen szokták gyakorta hozzáfűzni:„A pénz nem boldogít.” Nem hiszem, hogy ezt így el kellene
fogadnunk. Ember mivoltunk, civilizációnk egyik alapja, hogy az
ember javakat és tevékenységeket tud cserélni, s e cseréknek
nincs hatékonyabb közvetítője, mint a pénz, a pénzgazdálkodás.
De szomorú világ lenne, ha életünknek (benne boldogságunknak) egyetlen narratívája, értelmezési kerete lenne: a pénz. Nem
vallási fundamentalisták parancsait, nem életidegen gondolkodók utópiáit, nem erőszakos népboldogítók kiáltványait ás
különböző színű könyveit akarom idézni a boldogsághoz vezető
utakról, hanem komoly objektív tévedések empirikus méréseiből
leszűrt gondolatokat. Például Kopp Mária professzorasszonyt
(nemrég távozott közölünk), akinek kutatócsoportja az orvostudomány és a szociológia módszereivel, hosszú számsorokkal
bizonyítja, hogy a kiegyensúlyozott élet, egészség és a boldog
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legfontosabb forrása a család, a gyermekvállalás, és az életminőséget leginkább az„érzelmi kapcsolati tőke”befolyásolja.
De idézhetem az ENSZ által megrendelt tanulmánykötegeket a
világ boldogságáról (World Happiness Report), amelyben a világ
néhány nagy egyetemének mértékadó közgazdászai mutatják ki,
hogy a jövedelem és a boldogság között kevésbé szoros a kapcsolat, mint a boldogság és az emberi kapcsolatok között, s kiemelik a társadalmi bizalom és a kreatív munka szerepét.
Bizonyítják, hogy a boldogság társadalmi szinten objektíven mérhető. „bruttó nemzeti boldogságról” (gross national happiness)
írnak, amelyet legalábbis egyenrangú mutatónak tartanak a
GDP-vel. Ha nektek boldogságot kívántam, azt valamilyen
módon az elmondottakkal összhangban tettem.
Talán furcsa lesz az alapvetően intellektuális képzést folytató iskolában, Jung, a nagy pszichológus egyik gondolatát idézni most:
„A túlzásba vitt értelem, ’s a diktatúrák közös vonása, hogy uralmuk alatt elnyomorodik az egyéniség.” De akár József Attila Ars
poeticá- ja s benne a sortöredék: „…az értelemig és tovább…”
Hogy mi lehet a boldogságkeresésben ez a„tovább”? Aki közületek vallásos, az talán a transzcendenciában találja meg, mások a
tudattalan mélyrétegeiből érkező sugalmazásban, ismét mások
az ösztönökben, az érzelmekben.
Minden ballagási búcsúztató elérkezik oda, amikor az időről esik
szó. Én is ezt teszem, de nem azért, mert a búcsúztatóra szánt időkeretet alighanem már túlléptem, s magam érzem a rendezvényszervezők aggódó tekintetét. És azért sem, mert ti most valószínűleg érzitek az idő nyomását szokatlan öltönyök, kosztümök,
cipők és nyakkendők szorításában, tetemes tömegű virág súlya
alatt. Hanem azért, mert ez talán az első olyan esemény életetekben, amikor az idő szorítását tudatosan átélitek. József Attila
Arany Jánosról írt emlékversében így méltatja a nagy költőelődöt: „Homokot kötöttél, a futó időt.” Nem kell Arany Jánoséhoz
mérhető művekkel gátat szabnunk az idő múlásának, csak emlékezni és az emlékeket elmondani. Ezért, amikor most mindannyiunk nevében búcsút mondok nektek, arra kérlek, idézzétek fel
néha az itt töltött éveket, s mondjuk ötven év múlva, amikor a
Fazekas fennállásának 150. évfordulóját ünnepli - hitem szerint
nem kevesebb eredmény felmutatásával és nem kisebb méltósággal, mint most a centenáriummal – emlékezettek meg akkor
rólunk is, akik titeket tanítva, veletek együtt munkálkodva hozzátettük részünket az iskola teljesítményéhez.
Isten veletek!
Ujvári Pál
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Kedves 12c, vagy immár: 2012c!
Sok minden véget ér ma, számotokra is, számunkra is.
Remélem, hogy minden nyűg és terheltség ellenére alapjában jó
emlékekkel ér véget számotokra is, mint a számunkra. Bízom
benne, hogy ti is olyan jól éreztétek magatokat e négy-hat év
alatt, mintmi, akik itt a másik oldalon állunk, legalábbis látszólag.
Mert hogy magamról beszéljek: ritkán éreztem ilyen jól magamat
egy osztállyal. Kevés ilyen szeretetre méltó, jó kedélyű társasággal találkoztam. Az első benyomásom is az volt, és ez az évek
során sosem változott, hogy csupa nyitott tekintet van velem
szemben. Talán annyira természetes ez nektek, hogy nem is tudjátok, milyen nagy érték. Ezért nem volt akkora súlya a letolásoknak, amikor nem csináltátok meg a HFS-t, vagy a HF-t. Mert nem
tud igazán dühös lenni az ember ilyen nyílt tekintetű emberekre,
akikről tudja, hogy alapjában számíthat rájuk. Ha idén már nem
is, de az előző három évben sokszor mondtam, hogy nincs óvóbácsi képesítésem – s ez csak 90%-ban volt tréfa, 10%-ban valóban a talán túlzottan is gyermeki viselkedéseteknek szólt. Mert
tényleg nem volt még ilyen, időnként kifejezetten gyermekien
viselkedő osztályom. De volt ennek egy pozitív oldala is, amit
nem árt kimondani: ritka az az osztály, ahol ilyen bizalmat, hogy
úgy mondjam biztos bizalmat érez az ember. Talán ezért is van,
hogy nem volt még osztály, amelyik ilyen folyamatosan a szemembe mondta volna az aktuális minősítéseit. Akár pozitív, akár
negatív minősítéseit. Ez is ennek a bizalomnak a másik oldala.
Utoljára tegnap kaptam feddést, hogy milyen makacs vagyok.
Persze kitől mástól, mint az egyik legmakacsabb osztálytársatoktól.
De vállalom. Persze makacsság is kétféle van: az egyik annak a
makacssága, aki neveli és kérdezi önmagát és ettől nem engedi
eltéríteni magát, a másik annak a makacssága, aki nem akarja kérdezni önmagát, így ragaszkodik önmagához.
Én nagyon szerettem a kérdéseiteket, néha a legváratlanabb
oldalról. Ide tartozik az is, hogy több osztályban kértek már amolyan beszélgetős szakkört, de eddig ti vagytok az egyetlen osztály, amelyik a témáját is kitűzte, és amelyik két évig ki is tartott
emellett. (Gyakran meg is kaptam a magamét, hogy én elkalandozok a témától.) Számomra ez azért is volt nagy élmény, mert
annak idején még a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején pont egy ilyen jellegű szakkört tartottam itt évekig és ettől
kaptam kedvet a tanításhoz. Most, harminc év után újra visszajött
ez a kezdeti élményem, és ezt nektek köszönhetem. Mondtam

már nektek, de nem győzöm ismételni: Franz Baader szerint az
ifjúság azt jelenti: közel lenni a kezdethez. És az idő paradoxonja,
hogy nemcsak távolítani tud a kezdettől (ahogy Heidegger véli),
mert a múló idő valóban csak távolít tőle, de az igazán történő
idő közelíteni is tud hozzá.
A ballagás és az érettségi: határátlépés. Ilyenkor nagyon intenzíven jelen tud lenni az egész elmúlt időszak. Azt viszont még
inkább csak sejtitek, hogy milyen nagy változás kezdetét jelenti a
mai nap. Nem azért, amit mondani szoktak, hogy „kezdődik a
nagybetűs élet”, mert az még nem kezdődik.
Hanem azért, mert egy nagyon-nagyon szerves életforma szűnik
meg. Mondom: ezt ma még nem kell éreznetek. Amikor mi ballagtunk – ennek már 45 éve – pár barátommal a ballagás előtt
elhatároztuk, hogy mi aztán nem fogunk meghatódni, hiszen a
mi barátságunk erősebb annál, mintsem hogy egy ilyen ballagás
változtasson rajta. És valóban nem változtatott rajta, sőt talán
még erősebbé tette, mégis: a ballagáson azért nagyon meghatódtunk. A búcsú mégiscsak búcsú.
Milyen életforma az, ami eddig adva volt számotokra és amitől
most búcsút vesztek? Egy fantasztikusan gazdag, sokoldalú életet jelentő életforma volt ez. Talán észre sem vettétek, hadd soroljam el azt, amit én a legjobban láttam belőle – más tanár nyilván
mást sorolna. Sok-sok lehetőség volt itt együtt és ti nem haboz-
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tatok élni vele. Együtt volt számotokra tanulás, kötelesség, a
közös stratégia, hogy hogyan lehet elkerülni, vagy teljesíteni,
s emellett a barátságok,
a szerelmek,
a sport, a foci,
a játékok,
az egész éves készülés a cés hangversenyekre – az utolsót már
döntő többségében ti magatok állítottátok össze –
az izgalmas beszélgetések
időről és öröklétről,
az érzésekről, hogy vajon megfogalmazhatók-e,
fizikáról és szellemről,
arról, hogy mi létezik igazán,
vallásról és világnézetről,
és mondom: más tanár nyilván sok mást is hozzátenne ehhez. És
még nem is említettem azt a soksok versenyeredményt, amit
csakúgy mellesleg felhalmoztatok. Mert a legfontosabb mégiscsak ez: az életnek, a létezésnek sok-sok izgalmas oldala együtt és
szervesen volt jelen anélkül, hogy ezért az egységért túlzott erőfeszítést kellett volna tennetek. A közeg adva volt, elég volt, hogy
nyitottak voltatok mindenfelé. Persze ez a nyitottság, ez a barátságosság mindennel szemben, ami szembejön, önmagában is
nagyszerű érték. És nagyszerű, hogy ilyen gazdag életet tudtatok
élni. De érdemes mintegy szemlét tartani fölötte, mert az a közösségi életforma, ami mindezt természetesen együtt és életben tartotta, ma véget ér. És a jövőben már sokkal tudatosabban kell
akarnotok és szerveznetek, ha azt akarjátok, hogy az életnek ez a
gazdagsága továbbra is megmaradjon, ha nem akarjátok, hogy
a kötelesség, a külső feladatok elnyomják a belső érdeklődést.
Mert az a bizonyos nagybetűs élet, amiről ilyenkor beszélni szoktak, ezzel a veszéllyel van tele. És kívánom nektek, hogy legyen

meg bennetek a makacsság, hogy ne engedjetek a külső nyomásnak. Mint már mondtam: kétfajta makacsság van: az egyik
annak a makacssága, aki neveli és kérdezi önmagát és ettől nem
engedi eltéríteni magát, a másik annak a makacssága, aki nem
akarja kérdezni önmagát, így ragaszkodik önmagához. Találjátok
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ki, melyikre gondolok, amikor azt mondom, hogy legyen meg
bennetek a makacsság. A barátságok, amik e hat vagy négy év
alatt kialakultak, talán a legnagyobb kincsek: ezek tudják a legnagyobb erőt adni, hogy legyen erőtök az előbbi fajta makacssághoz, az önmagatokkal való szembenézés, az önmagatok kérdezésének makacsságához. Hogy ne a külső, hanem a belső feladataitok szerint tudjatok élni. Ehhez kívánok nektek sok erőt. És ha
bármiben szükségetek van ránk: mi itt vagyunk és mindig szívesen látunk titeket. Nemcsak a sok jó emlék miatt, amit tőletek
kaptunk. Bár azok is mindig „beválthatók” segítségre, ha szükségetek van rá.
Surányi László
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Hajdú Lili (11.a) felvétele

SZÍNEK

TALÁLKOZÁSI PONT

Sátoros ég. Kék távoli visszhang,
árad a lelkem.
Penderedek e pongyola pitypang,
málna-melegben.
Táncol a rét. Szél hajlik a dombon,
szökken a tájon.
Fűpalotában fekszem. Eloldom
szöcske-magányom.

Már íze van a könnyű légnek
- a nyelvem alatt hordom.
Világos illatok kísérnek,
ülök a dombon.

Nem csend ez. Több. Maga a lényeg,
- én végre belefogytam.
Idő és Tér sodródnak széles
keréknyomokban.

Köszöngetnek a fák. Én intek.
Repedezik a kéreg.
Egy pillantás, tiszta tekintet:
magamba érek.

Találkozási pont. Kijárat.
Se fájdalom, se szégyen.
Tökéletes szimmetriában
vagyok. Középen.

F. Tóth Zoltán
Megint tavasz. A sejtjeimben
megindul lassan, itt-ott
a hallgatás, megsejtve minden
csodát és titkot.
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F. Tóth Zoltán
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Kerekes Gábor felvétele

Szegedy-Maszák Blanka (1.b) felvétele

Karvaly Balázs (10.a) felvétele

Fazekas-évkönyv

189

09_ballagas:Layout 1

2012.06.05.

12:49

Oldal 190

Tartalom
Százéves a Fazekas
Iskolánk történetének főbb állomásai,
Tanárok és tanítók az elmúlt száz évben
Iskola a Horváth Mihály téren
Hobinka Ildikó: Harminc év után
Kende György: Testnevelés– anno –
A Mihály-napi gála programja
Hoffmann Rózsa: A 100 éves Fazekas üdvözlése
Pálinkás József: Örök értékek ünneplése
Hámori Vera: Ünnepi köszöntő
Részletek a százéves évforduló kapcsán megjelent
cikkekből
Kumin Viktória: Szenvedély és csábítás a
Fazekasban
Budapest Főváros Önkormányzat sajtójából
Ötven éves a matematika tagozat
Hámori Veronika megnyitó beszéde
Surányi László: Kavics-terem avató, és tárlatnyitó
A Fazekas nap előadói és témái
Neumann Attila: Megemlékezés Kavics tanár úrról
Király Júlia: Egy messzinek tűnő világ
Gyenes Zoltán: Beszámoló a Kavics Kupáról
Draskóczi Ádám: Kis Kavics Kupa
Elismerés
Emlékezet
Babits Éva
Takács Lajos
Alsósok világa
Erre jártunk
Jártak nálunk
Mi írtuk
Élet a Fazékban
Víg napok
Lúdas Matyi
Versenyek
Tanítók együtt
Alsós osztályképek

190 Fazekas-évkönyv

4
4
6
12
16
18
20
22
24
27
27
29
31
31
32
36
45
47
48
50
52
53
53
54
55
55
58
60
65
67
69
71
72
75

A Fazekason is túl
Szabó Gyula 10.b: Biciklitúra a f elvidéken
Kémiatábor
Farkas Edina 11.a: Nürnberg Calling
Agócs Fruzsina 11.c: Tanulmányi kirándulás–CERN
Kollár Liliána, Grund Ágnes 11.d: Bécsi kirándulás
Számadóné Bíró Alice: Két Comenius-projekt
Bíró Viktória, Jakab Anikó 8.d: A Visit to Budapest
Pápay Luca 8.d: Trip to Vácrátót
Ungor Andrea: Comeniusos csoport Vácrátóton
Dezsényi Balázs 12.a: Euroscola-nap
Kőrösi Péter 9.d: Németországi utazás
F. Tóth Zoltán: Gyerekek féltek-e
Le Journal de la l’Ile de laReunion
Schallinger Zorka 6.b: Isztambulban a színjátszó kör
Tokár Gábor: Csehországi vitaverseny
Nguyen Noémi: Singapure
Iglói Gábor 11.c: Szingapúriak Budapesten
Diákmunka
Petz György:Ami a kéz fejében jár
Katona Kata: Garázs projekt
Ungor Andrea: Halloween a Fazekasban
Striker Balázs 6.b: Boldi
Richlich Horváth-Katlin: Együtt tanítunk pályázat
Biricz Bálint 12.a: Pók és Papók fia vagyok én
Vásárhelyi Petra 8.d: A Fény élete
Nguyen - Sándor - Toronyai 12.c: A Monetary
Tempfli Dóra 10.b: Püspökfürdő tavirózsái
Osztályképek
Kiemelkedő versenyeredmények
Érdemérmesek
Ballagás
Diákok búcsúbeszédei
Tanárok búcsúbeszédei
F. Tóth Zoltán– versek

84
84
86
88
88
90
92
92
93
94
96
98
98
99
101
102
103
107
110
110
111
112
113
114
115
115
116
117
122
150
172
178
178
182
188

2012_borito:fazekas evkonyv borito

2012.06.05.

13:39

Oldal 1

ÉVKÖNYV
2 01 1 /1 2

