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Az iskolánk története röviden

A kiegyezés utáni robbanásszerû fejlõdés következtében a
XIX. század végére Budapest nemcsak az ország ipari centru-
mává, hanem európai világvárossá is növekedett. Lakosainak
száma megközelítette a 900 000-et. Polgárai egyre növekvõ
igényeket támasztottak a székesfõváros tanácsával szemben
minden területen, így a közmûvelõdés és a közoktatás tekin-
tetében is.

A polgárosodás folyamatában bekövetkezett változásokat
Bárczy István a századfordulón felismerte. Miután 1906-ban
Budapest polgármesterévé választotta a Közgyûlés, oktatáspoli-
tikai elképzeléseit iskolaépítési akcióval valósította meg. 

Bárczy és munkatársai a Mária Terézia teret szemelték ki az
egyik új, modern iskola színhelyéül. 1909-ben kezdõdtek meg
az építkezés elõmunkálatai a Mária Terézia téren. Az építkezés
1911 nyarán befejezõdött, szeptemberben 6-6 osztály indításá-
val megkezdte mûködését a fiú- és a leányiskola. Az épületben
kapott helyet a Pedagógiai Szeminárium, amelyet 1912. február
elsején ünnepélyes keretek között avatott fel Bárczy István pol-
gármester. 

Az elsõ világháború okozta visszaesést követõen fel-
lendülés következett. A Nagyteremben tartott bemutató tanítá-
sokra elõre fel kellett iratkozni. A terem minden alkalommal zsú-
folásig megtelt érdeklõdõkkel. Móricz Zsigmond többször volt
bemutató tanításon, a Nyugatban elismeréssel írt a látottakról.

A második világháború nehéz éveiben az Iskola elnépte-
lenedett, 1944 õszén már nem nyitotta ki kapuit. A légitámadá-
sok során az épületet több bombatalálat is érte. 

A harcok megszûntével a romok eltakarítását a testület tag-
jai és az iskola alkalmazottai kezdték meg. Munkájuk ered-
ményeként két földszinti teremben 1945. február 8-án meg-
kezdõdött az alsósok és az óvodások foglalkoztatása. Az épü-
let rendeltetésszerû használata csak 1947-ben indulhatott meg. 
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u. 58-60. sz.) és a Rigó u. 3. sz. alatti épület is a Szent Benedek-
rend birtokába ment át. A nagy Baross utcai telken sportpá-
lyákat, teniszpályákat hoztak létre. A Rigó u. 3. sz. alatt mûködött
a Rendház, valamint egy középiskolai és egy fõiskolai félinterná-
tus. Az elképzelések szerint a Baross utcai telken épült volna fel
egy modern intézet, amelyben középiskolai és fõiskolai interná-
tus is mûködött volna. A szükséges pénzt csak 1939-re sikerült
összegyûjteni. A háborús események miatt az építkezéshez
nem láttak hozzá. 

A Szent Benedek Gimnázium fenntartását az 1948: XXXIII.
törvénycikk rendelkezése folytán az 1947/48-as iskolai év befe-
jezése után az állam vette át. Az intézet az 1948/49-es iskolai év
elejétõl kezdve budapesti VIII. ker. állami Fazekas Mihály Gim-
názium elnevezéssel állami gimnáziumként folytatja mûködését. 

Az ötvenes években a Fazekas Mihály Gimnázium folyama-
tos, állandó átszervezéseket élt át. Elõször koedukált osztá-
lyokat hoztak létre, majd azokat visszabontották fiú- és leány-
osztályokra. A Baross u. 58-60. szám alatti sportudvart elvették
a Fazekastól, oda lakóházat építettek. Ez a Fazekas Mihály Gim-
názium sportéletét jelentõs mértékben visszafej-lesztette.

A Horváth Mihály téren mûködõ Intézet és a Gyakorló Iskola
között egyre szorosabb kapcsolat alakult ki. A pedagógusok
kölcsönösen látogatták a másik intézmény értekezleteit, az új
oktatási elképzelésekkel kapcsolatosan információkat cseréltek.
A Fazekas Mihály Gimnázium 1960-ban gyakorló gimnázium lett,
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Az iskola tanulóinak száma jelentõsen megnövekedett az
1948/49-es tanévre. Ennek eredményeként a továbbképzés is
hamarosan megkezdõdhetett. 1949-ben a Mária Terézia tér új
nevet kapott, ettõl kezdve az iskola neve is megváltozott. Az új
név: Horváth Mihály téri Gyakorló Általános Iskola. 

Az 1956-os események jelentõs szerepet játszottak az
Iskola életében. Az épületet szovjet tüzérségi akna becsa-
pódása miatt komoly pusztítás érte. Csak négy osztály maradt
teljes épségben, de az elsõ idõkben azok sem voltak
megközelíthetõek a lépcsõ leszakadása miatt. A Horváth Mihály
téri épületrész két és fél terem hosszúságban a IV. emelettõl a
földszintig leomlott. A tanítás csak 1957. január 7-én kezdõd-
hetett meg, de a teljes munka beindulásával február 25-éig kel-
lett várni. A következõ években a Gyakorló Iskola eredményesen
mûködött az 1961/62-es tanév végén bekövetkezett változásig.

Az iskola történetben külön fejezetet érdemel a névadó
gimnázium története. Elõdjét, a magyarországi Szent Benedek-
rend alapítójáról elnevezett gimnáziumot 1923 szeptem-
berében nyitották meg, 56 tanulóval. Az elsõ otthona a Mária
Terézia tér 8. sz. alatt lévõ mai iskolaépület volt. A Baross utca
62. sz. alatt lévõ épületben még háborús menekültek laktak.
Ebbe az épületbe az 1925-26.-os iskolai év elején költözött a
gimnázium.

1931. nov. hó 18-án a szomszédos dohányraktár (VIII. Baross
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meghatározó személyisége Genzwein Ferenc volt, aki 1968-ban
lett az iskola igazgatója.

1975-tõl 1995-ig Dr. Tóth Jánosné vezette a Fazekast.
Igazgatói tevékenységére 2004-ben így emlékezik vissza:
„Amikor ide jöttem '75-ben, már az elsõ helyen volt a Fazekas.
Az én szerepem az volt, hogy ezt az elsõ helyet megtartsam.

Tehát nem az elsõ helyre kellett törekedni, mert az Iskola már az
elsõ helyen volt.” Ezt az eredményességet sikerült 20 éven
keresztül fenntartani. Az Iskola tanárait az Intézet vezetõ felü-
gyelõinek, majd vezetõ szaktanácsadóinak egyetértésével
választották ki. Ez volt a szakmai minõség egyik garanciája.

A '80-as évek végétõl kezdve a zsúfolt, öregedõ épület
egyre kevésbé tudta kielégíteni a képzés és a továbbképzés
által támasztott igényeket. 1993 novemberére készült el az
épület felújításának programterve.

Több önkormányzati határozat, különféle elhelyezési és
felújítási tervek, majd azok megvalósulása következtében 1997-
ben megkezdõdött a Horváth Mihály téri épület felújítása, majd
1998-ban a Baross utcai foghíj régóta tervezett beépítése is
megvalósult. Az épület felújítási és bõvítési munkálatait az alsó
tagozat az Üllõi út 76. sz. alatti épületben, a felsõ 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. A nevelõtestület 2000-ben, majd 2005-ben ismételten
Hámori Veronikát választotta igazgatónak. 

Tóth László
igazgatóhelyettes

majd az összeköltözés után létrejött a 12 évfolyamos közös
igazgatású Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium.

Az iskola hírnevét az 1962-ben induló matematika tagozat
alapozta meg. Rábai Imre gyûjtötte össze azokat a tehetséges
diákokat, akik aztán a gimnáziumi tanulmányaik során világhírne-
vet szereztek az iskolának. 1966-ban a nyolctagú magyar diák-
olimpiai csapat a Fazekas matematika tagozatú osztályából került
ki. Öten kaptak aranyérmet: Lovász László, Pósa Lajos, Berkes Ist-
ván, Laczkovich Miklós és Pelikán József. Lovász László már
egyetemista korában kandidátus lett. A Yale Egyetem matemati-
ka professzoraként 1999-ben Wolf-díjat (a matematika Nobeldí-
jának tekintik) kapott, 2001-ben itthon a Corvin láncot vehette
át.

A matematika mellett a hetvenes évek elejére történelem-
bõl, biológiából, idegen nyelvekbõl 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 évektõl kezdve
valamennyi tantárgy, közöttük pl. a magyar nyelv és irodalom is
egyre több eredményt könyvelhetett el.

A versenyeredmények alapján a Fazekast hamarosan az
ország elsõ iskolájának tartották. Ezt a helyét a késõbb elõtérbe
került más szempontok (a felsõoktatásba felvettek részaránya,
nemzetközi és hazai teljesítmények pontrendszerei) alapján is
megtartotta. A Fazekas tanárai kimagasló felkészültségû, nagy-
szerû emberek voltak, akik a tehetséges gyerekeket a nekik való
színvonalon tanították. A Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium nevelõ-oktató tevékenységének elsõ
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A 2003/2004-es tanév legkiemelkedõbb teljesítményei

Ezt az évkönyvet a 2004/2005-ös tanévrõl készítettük. Nem utólag, mint az elõzõ esztendõkben, nem minden eredmény be-
érkezése után, hanem még a folyó tanév vége elõtt, hogy az összeállításunk az évzáróig mindenki kezébe kerülhessen.

Ez a felgyorsulás azonban azzal járt együtt, hogy a 2003/2004-es tanév teljes krónikája kiszorult a sorozatunk-ból. Hogy a hiányt
mérsékeljük, az alábbiakban megörökítjük az elõzõ tanév legkiemelkedõbb teljesítményeit.

Nemzetközi és egyetemi versenyek

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia aranyérem Pach Péter Pál 12.c
Felkészítõ tanárok: Hraskó András, Surányi László, Fazakas Tünde

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia aranyérem Rácz Béla András 12.c
Felkészítõ tanárok: Hraskó András, Surányi László, Fazakas Tünde, Pósa Lajos

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia ezüstérem Hubai Tamás 12.c
Felkészítõ tanárok: Hraskó András, Surányi László

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia ezüstérem Kocsis Albert Tihamér 12.c
Felkészítõ tanárok: Hraskó András, Surányi László, Fazakas Tünde

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia ezüstérem Paulin Roland 10.c
Felkészítõ tanárok: Táborné Vincze Márta, Hraskó András

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia aranyérem, különdíj Kómár Péter 11.b
Felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia aranyérem Horváth Márton 12.c
Felkészítõ tanár: Horváth Gábor

Nemzetközi Fifozófiai Diákolimpia részt vett Kemény Gábor 12.a
Felkészítõ tanár: Kiss Anna

Nemzetközi Fifozófiai Diákolimpia bronzérem Kovács Dávid 12.a
Felkészítõ tanár: Kiss Anna

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia ezüstérem Rácz Béla András 12.c

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia ezüstérem Hubai Tamás 12.c
Felkészítõ tanár: Dénes Balázs
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Nemzetközi Orosz Nyelvi Diákolimpia ezüstérem Nyoma Tímea 11.d
Felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

Nemzetközi Orosz Nyelvi Diákolimpia bronzérem Bognár Zsófia 12.d
Felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet
Arpinói Nemzetközi Cicero Verseny részt vett Szlepák Júlia 11.b
Felkészítõ tanár: Péli Ágota

Eötvös Loránd Fizikaverseny 1. Horváth Márton 12.c
Felkészítõ tanár: Horváth Gábor

Eötvös Loránd Fizikaverseny 2. Kómár Péter 11.b
Felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Eötvös Loránd Fizikaverseny 3. Backhausz Ágnes, elõzõ 12.c
Felkészítõ tanár: Horváth Gábor

Eötvös Loránd Fizikaverseny dicséret Balogh László, elõzõ 12.c
Felkészítõ tanár: Horváth Gábor

Kürschák József Matematikaverseny 1. Hubai Tamás 12.c
Felkészítõ tanárok: Hraskó András, Surányi László

Kürschák József Matematikaverseny 2. Rácz Béla András 12.c
Felkészítõ tanárok: Hraskó András, Surányi László, Fazakas Tünde, Pósa Lajos



Antal Péter

Hat évig járt iskolánkba, a
speciális matematika tagoza-
tos osztályba. Szelíd, csendes
fiú, de az osztályban minden-
ki tudta, hogy õ a legerõsebb. 
Az iskola énekkarának oszlo-

pos basszusa, a Fazekas- és
C-s hangversenyek meghatá-
rozó szereplõje. Iskolai hang-
versenyeinknek éveken át a
mûsorvezetõje is volt. 

Szertágazó érdeklõdése a nyelvek, az irodalom és a mû-
vészetek felé is elvezette, de a természettudományos tárgyakat
sem mellõzte. A Hermann Ottó biológiaversenyen nyolcadikos
korában az országos döntõbe jutott, ahol prezentációja olyan
sikert aratott, hogy tanulmánya a Természetbúvár címû folyóirat-
ban is megjelenhetett. A 11. tanévben az OKTV-n a magyar nyelv
tárgyból VI. helyezést ért el.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen tanul, építészmérnöki szakon.

Backhausz Ágnes

12 éven át volt iskolánk tanulója, nyolc évig az általánosban,
majd a speciális matematika tagozaton. Noha nem igyekezett
középpontban lenni, mégis meghatározó személlyé vált az
osztályban. Tanulmányi és emberi téren is magas mércét jelölt ki
s élt meg a mindennapokban. Az Implom Helyesírási Verseny

országos döntõjébe jutott. A
KöMaL "B" pontversenyében
három éven át a díjazottak kö-
zött volt. 
Legjelentõsebb versenyered-

ményeit az érettségi évében
érte el: a francia OKTV-n IV., a
fizika OKTV-n II. lett. 2004 õ-
szén az Eötvös Loránd Fizi-
kaversenyen III. díjat kapott.
Jelenleg az ELTE matematikus

hallgatója.

Balogh László

Egy kis Békés megyei faluból
érkezett 14 évesen a Fazekas
speciális matematika tagozatú
osztályába. Akkor még nem
sejtette, hogy négy év múlva
Tajvan fõvárosában a Nemzet-
közi Fizikai Diákolimpián a Ma-
gyarországot képviselõ csapat
legjobbjaként ezüstérmet ve-
het majd át. 
Fegyelmezett logikája, világos

érvelése, szabatos stílusa a tanulmányi versenyeken szép ered-
ményekhez vezetett. A fizika OKTV-n a 11. évfolyamon negyedik,
a 12.-ben a hatodik, a matematika OKTV-n az érettségi évében
harmadik lett. Az Eötvös Loránd Fizikaversenyen az utóbbi há-
rom évben minden alkalommal dicséretet kapott. 

A négy év alatt mindig lelkesen vett részt a vízi és
kerékpáros túrákon, és társainak is gyakran sietett segítségére.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem mérnök-fizikus hallgatója.

Baráth Zsuzsanna

1998-ban kezdte meg középiskolai tanulmányait a társa-
dalomtudományi tagozaton, majd két évfolyam elvégzése után
egy évig külföldön tartózkodott. 2001-tõl kapcsolódott be a
11.A osztály közösségébe és munkájába. Angolból felsõfokú, la-
tinból középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett. Az osztály-
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Fazekas érdemérmeseink 2004-ben



váltás csak megerõsítette hu-
mán érdeklõdését.
2003-ban a mûvészettörté-

net OKTV-n II. helyezést ért el. 
Kitûnõen érettségizett, majd

2003 szeptemberétõl az ang-
liai Lancaster egyetemén tanult
jogot, de családi okok miatt
hazajött. 
2004 szeptemberében kez-

di meg egyetemi tanulmányait
a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem é-

pítészméröki karán, ezzel egyidejûleg, halasztással az ELTE BTK
mûvészettörténet szakán.

Béres Brigitta

A társadalomtudományi tago-
zatú D osztály német nyelvi
csoportjának tanulója volt. Kö-
telességtudó, egyszersmind
színes egyéniség; a feladatait
mindig a teljességre töre-
kedve, szívvel-lélekkel látta el.
Elsõsorban az idegen nyelvek
körében ért el tiszteletre mél-
tó eredményeket; részt vett
pl. a tagozatos csoport né-

metországi, nürnbergi cserekapcsolataiban, valamint az aacheni
IZOP Institut "Jugend-Schule-Wirtschaft" elnevezésû pályázatára
küldött anyag elkészítésében. A német nyelvbõl felsõfokú, az
angolból középfokú nyelvvizsgát tett. Tizenegyedikes korában
megnyerte a német nyelvi OKTV-t a II. kategóriában. 

Négy éven át megbízható, lelkes tagja volt a gimnáziumi
vegyeskarunknak. Kitûnõ eredménnyel érettségizett.

Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi karának német sza-
kos hallgatója.

Bisztray Márta

2003-ban kitûnõ érettségivel fejezte be középiskolai tanul-
mányait a társadalomtudományi tagozatú 12.A osztályban. 

Gimnáziumi évei alatt arra tö-
rekedett, hogy minden tan-
tárgyból a lehetõ legjobb
eredményt érje el: végig kitû-
nõ bizonyítványa mellett szak-
tárgyi dicséretek sokaságát
kapta. Németbõl felsõfokú,
angolból középfokú C típusú
nyelvvizsgát szerzett.  
Kiemelkedõ versenyeredmé-

nyei közül csak a legfonto-
sabbakat említjük: az Arany
Dániel Matematikaversenyen

kilencedik osztályosként a döntõbe jutott, a következõ évben
4. lett. A legjobbak között szerepelt a KöMaL feladatmegoldó
versenyén. A Horváth Mihály Történelemversenyen 5. lett. Két al-
kalommal került be a Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny
döntõjébe: 4., illetve 22. helyet szerzett. Tizedik osztályosként
õ képviselte iskolánkat az Édes Anyanyelvünk Verseny országos
döntõjében. Az Arany János Irodalmi Versenyen a 9. és 10. évfo-
lyamon is arany minõsítést szerzett. A magyar irodalom OKTV-n
12. helyezett lett. 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász
szakára maximális pontszámmal került, jelenleg részt vesz az
egyetem Intenzív Módszertani Programjában.

Bokor Mihály Bence

Gimnáziumunk 12.B osztályá-
nak természettudományos ta-
gozatán érettségizett. Kiemel-
kedõ tanulmányi sikereket el-
sõsorban matematikából ért
el, már felsõ tagozatos korától
kezdve. 2001-ben az Arany
Dániel Matematikaversenyen
országos döntõbe jutott;
2003-ban ugyanebbõl a 
tárgyból az OKTV 27. helye-

zettje volt. 2002-ben a Természet Világa címû folyóirat matema-
tikai pályázatán különdíjat nyert. Írása megjelent a Europe and
the World címû kiadvány legjobb mûveinek válogatásában is.

Német nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tett.
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Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem elsõéves hallgatója.

Csajbók Hajnalka

A társadalomtudományi tago-
zatú D osztály német nyelvi
csoportjának tanulója volt.
Érett gondolkodásával és ér-
zésvilágával, felelõsségteljes
magatartásával, megfontolt és
mélyrõl jövõ megnyilatkozá-
saival kezdettõl tekintélyt szer-
zett magának mind tanulótár-
sai, mind tanárai körében. Ké-
pességei, ambíciói elsõsor-

ban az irodalomhoz vonzották. Versmondó és Kazinczy ver-
senyeinken eredményesen szerepelt, iskolai és fõvárosi ren-
dezvényeken is közremûködött. Az Arany János Irodalmi Ver-
senyen tizedikes korában arany fokozatú minõsítést nyert; az
OKTV-n magyar irodalomból tizenegyedikesként a középdön-
tõbe jutott, az érettségi évében a döntõ 13. helyezettje lett.

A német nyelvbõl felsõfokú nyelvvizsgát tett. Kitûnõ ered-
ménnyel érettségizett.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanul tovább.

Fazekas Katalin

A társadalomtudományi tan-
tervû 12.A osztály tanulójaként
érettségizett 2003-ban kitûnõ
eredménnyel. Érdeklõdése
elsõsorban az irodalom és a
nyelvek felé irányult. Késõbbi
sikereit az iskolai évfolyam-
versenyeken alapozta meg:
irodalomból elsõ, illetve má-
sodik helyezett lett. Tizedik
osztályosként az Arany János

Irodalmi Verseny országos döntõjébe jutott. A 11. évfolyamon
angol nyelvbõl és irodalomból az OKTV középdöntõjében
szerepelt. 2003-ban a magyar irodalom OKTV-n 12. helyezést
ért el. Jilly Viktor tanár úr angol nyelvû tévémûsorának állandó

közremûködõje volt. Angolból felsõfokú, francia nyelvbõl kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerzett.

Az ELTE Bölcsészettudományi karának magyar-francia sza-
kos hallgatója.

Fésûs Szilvia

2003-ban végzett a 12.B osz-
tály természettudományi ta-
gozatán.
Már az általános iskolában is

kiemelkedõ eredményeket ért
el matematikából, fizikából,
földrajzból és magyar nyelv-
bõl. A Zrínyi Ilona Országos
Matematikaversenyen minden
évben döntõbe jutott, és
többször is kiemelkedõ he-

lyezést ért el. A Mikola Sándor Országos Fizikaversenyen 2000-
ben 26. helyezett volt. 2003-ban a biológia OKTV 6. helyén
végzett. 

Angol és német nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tett.
Gimnáziumi tanulmányai során is mindig kitûnõ eredményt ért el.

Az iskolai énekkar oszlopos tagja. 
Jelenleg a Semmelweis Egyetem elsõéves hallgatója.

Freész Katalin

Gimnáziumi tanulmányait kitû-
nõ eredménnyel végezte,
majd kitûnõen érettségizett a
társadalomtudományi tagoza-
tú 12.A osztály diákjaként.
Számtalan iskolai versenynek
volt eredményes résztvevõje.
A Mikola- és Lóczy-versenyek
második fordulójába jutott;
2000-ben a Lóczy Lajos Or-
szágos Földrajzverseny 12.

helyezettje lett. 2001-ben a Vas Megyei Pedagógiai Intézet
országos történelmi tantárgyi versenyén 12. helyezést szerzett.
Magyar irodalomból két alkalommal is az OKTV középdön-
tõjébe került; 2002-ben a döntõben a 14. helyet szerezte meg.
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Angolból felsõfokú, latin nyelvbõl középfokú C típusú
nyelvvizsgával rendelkezik. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem
szakos hallgatója.

Herczegh Attila

Négy évig járt a speciális ma-
tematika tagozatos osztá-
lyunkba. Minden tantárgyból
egyenletesen kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtott. A kitûnõ
bizonyítvány mellett sokol-
dalúságát igazolja, hogy az
osztálya iskolabajnokságot
nyert focicsapatának, valamint
a c-s hangversenyeken az é-
nekkarnak is vezéregyénisége

volt. A 11. tanévben — meghívottként — részt vett Olasz-
országban az ottani OKTV-nek megfelelõ országos verseny
döntõjében. Az érettségi évében a matematika OKTV-n 10. he-
lyezést ért el, ugyanebben az évben franciából is az OKTV or-
szágos döntõjébe jutott.

Jelenleg az ELTE matematikus hallgatója.

Kiss Demeter

A speciális matematika tago-
zatos osztályban érettségi-
zett. Csendes fiú, érdeklõdési
területe fõként a matematika
és a fizika. Szívós elszántság-
gal dolgozott a nehezebb
problémák megoldásán is, a
KöMaL "A" pont-versenyében
az élmezõnyben végzett. Az
OKTV-n matematikából a tize-
negyedik évben 7., a tizenket-

tedikben 6., fizikából tizenegyedikesként 10. lett. 
Tokióban a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián ezüst-

érmet szerzett. 2003 õszén a Kürschák József Matematika-
versenyen elsõ díjat kapott.

Jelenleg az ELTE matematikus hallgatója.

Kollár Dániel

Hat évig járt iskolánkba, a
speciális matematika tago-
zatos osztályba. Imponáló
szorgalommal érte el kiváló
tanulmányi eredményeit. A 
tanórákon kívüli programok 
egyik meghatározó részvevõ-
je volt. Többek között neki is
kö-szönhetõ, hogy a kosár-
labda mellett a röplabdaélet is
fel-virágzott iskolánkban, kivá-

ló közösséget kovácsolva. Az osztályban elsõk között szerzett
nyelvvizsga bizonyítványt. Késõbb is bizonyította jó nyelvér-
zékét: 11.-ben a francia OKTV-n 4. lett.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem hallgatója.

Láng Júlia

2003-ban végzett a 12.B osz-
tály biológiai tagozatán.
Már az általános iskolában is

kiemelkedõen szerepelt a
Kaán Károly Természetismereti,
valamint a Herman Ottó Bio-
lógiai Versenyen. 2000-ben a
Teleki Pál Országos Földrajz-
verseny döntõjébe jutott, az
Irinyi János Országos Kémia-
versenyen a 23. helyezett lett.

Angol és francia nyelvbõl is felsõfokú nyelvvizsgát tett.
Osztályának példamutató magatartású és szorgalmú tagja

volt, a gimnáziumi tanulmányai során mindig kitûnõ bizonyítványt
kapott.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Vegyészmérnöki karának elsõéves hallgatója.

Lengyel Zoltán

2003-ban végzett a 12.B osztály természettudományi
tagozatán.

A Fazekas Mihály Tanulmányi Versenyen matematikából,
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kémiából és fizikából ért el
elsõ és második helyezéseket.
2003-ban az OKTV-n bioló-
giából a 9. helyezen végzett.
Az angol nyelvbõl középfokú
nyelvvizsgát szerzett. A gim-
náziumi tanulmányai során
mindig kitûnõ eredményt ért
el.
Jelenleg a Budapesti Mûszaki

és Gazdaságtudományi Egye-
tem Villamosmérnöki karának
elsõéves hallgatója.

Molnár Ágnes

Általános iskolai tanulmányait is a Fazekasban végezte; 1999-
tõl a társadalomtudományi tagozatú A osztály diákja volt, s itt
érettségizett kitûnõ eredménnyel. A magas színvonalú tanulás
mellett sokat tett az iskolai diákélet megújításáért, vett részt a
különféle fazekasos táborok szervezésében és mûködte-
tésében, közremûködött a külföldi cserekapcsolatok ápo-
lásában is. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
német nyelvbõl két alkalommal a döntõ résztvevõje volt. Német
nyelvbõl felsõfokú, angolból középfokú C típusú nyelv-vizsgát
tett.

Az ELTE TTK matematika-német szakpár tanárszakos hall-
gatója.

Nagy Eszter

Felsõ tagozatos kora óta a Fazekas diákja volt. Középiskolai
tanulmányait a társadalomtudományi tagozaton végezte; a 12.A
osztályban érettségizett kitûnõ eredménnyel. 

Érdeklõdése elsõsorban az irodalomra, a mûvészettörté-
netre és a nyelvek elsajátítására irányult. Angol és olasz nyelvbõl
középfokú nyelvvizsgát tett. Az Arany János Irodalmi Verseny
2000. évi országos döntõjében elsõ helyezést és egyben arany
minõsítést szerzett. Magyar irodalomból kétszer jutott az OKTV
középdöntõjébe, mûvészettörténetbõl az országos döntõ
résztvevõje volt. Sikeresen szerepelt a Festival d'Italiano nem-
zetközi olasz fordítási versenyen. 2003-ban olasz nyelvbõl az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen III. helyezést ért el.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-olasz szakos
hallgatója.

Nagy Zoltán

12 éven át volt iskolánk ta-
nulója, nyolc évig az általános-
ban, majd a speciális matema-
tika tagozaton. Hamar elkö-
telezte magát a matematika
mellett, a KöMaL pontverse-
nyében nyolcadikosként a
gyakorlatok kategóriájában
második, a következõ két
évben a "B" pontversenyben
harmadik, majd elsõ volt. Az

utolsó két évben az "A" pontversenyben is a legjobbak között
végzett. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt a 9. és a 10.
tanévében is megnyerte. Az OKTV-n tizenegyedikes diákként
matematikából nyolcadik, fizikából ötödik lett. A tokiói Nem-
zetközi Matematikai Diákolimpián dicséretben részesült. 2003
õszén a Kürschák József Matematikaversenyen elsõ díjat ka-
pott.

Jelenleg az ELTE matematikus hallgatója.

Novoszádek Nóra

A társadalomtudományi tago-
zatú A osztály diákjaként vé-
gezte középiskolai tanulmá-
nyait; 2003-ban kitûnõ éret-
tségi vizsgát tett. Németbõl
felsõfokú, angol nyelvbõl kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerzett.
Tizedik évfolyamos tanulóként
az Arany János Irodalmi Ver-
senyen ezüst minõsítést ka-
pott.

2000-ben az Implom helye-sírási verseny fõvárosi elsõ
helyezettje volt, a következõ esztendõben a Kárpát-medencei
döntõben negyedik helyezést ért el, s elnyerte „A legjobb toll-
bamondást író diák” címet. 
A 2001/2002-es tanévben az Országos Középiskolai Tanul-
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mányi Versenyen magyar irodalomból 5. helyezett lett. 
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának elsõ évfolyamos

jogász szakos hallgatója.

Prekopcsák Zoltán

Hat évig járt iskolánkba, a speciális matematika tagozatos
osztályba. Az iskolai tanulmányokon kívül 1994 óta intenzíven
kosarazik, a MAFC csapatában. Tagja a korosztályos bajnokságot
megnyerõ csapatnak, és így már 16 éves korában a felnõtt csa-
patba is meghívást kapott. Harmadikos gimnazista korában már
NB II-es mérkõzéseken játszhatott, jelenleg az elsõ osztályú
országos bajnokságban játszik. Az iskolában is a legmagasabb
nívóra törekedett; akaratereje, önfegyelme és páratlan logikai
képessége méltán vívta ki társai és tanárai elismerését. Tizen-
egyedikben a matematika OKTV-n III. helyezést ért el.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem informatika szakos hallgatója.

Rabóczky Bence

1998-ban kezdte meg kö-
zépiskolai tanulmányait a tár-
sadalomtudományi tagoza-
ton; a  kilencedik évfolyam el-
végzése után elnyerte a bajor
állam ösztöndíját, és egy évig
Németországban tanult. Visz-
szatérése után került a társa-
dalomtudományi tagozatú
10.a osztályba. Mindhárom
évben kitûnõ tanulmányi e-

redményt ért el, s ezt megismételte az érettségi vizsgán is. A
Fazekas-versenyen történelembõl egyszer elsõ, két alkalommal
második helyezett lett. Angol és német nyelvbõl felsõfokú
nyelvvizsgát tett. 

A 2002/2003-as tanévben az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen magyar nyelvbõl 8. helyezést szerzett.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának elsõ évfolyamos
jogász szakos hallgatója.

Rácz Éva

Négy évig járt a speciális ma-
tematika tagozatos osztá-
lyunkba. Nem könnyû annak,
aki 14 éves korában kollégista
lesz, és hirtelen a fõváros for-
gatagában találja magát. Évát
ez arra sarkallta, hogy bizo-
nyítson: minden tantárgyból
egyenletesen kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtott. Emberi
helytállásból is jelesre vizsgá-

zott.
Az osztályában tanított angol és francia mellett önszorga-

lomból megtanult németül is, felsõfokú nyelvvizsgát szerezve.
Kiegyensúlyozott és alapos volt minden területen. Matema-
tikából és fizikából biztos OKTV döntõs volt, a tizenegyedik
tanévében fizikából IX. lett.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem mérnök-fizikus hallgatója.

Skrapits Melinda

Nyolcadikos korában meg-
nyerte a Fazekas-alapítvány
nyílt tanulmányi versenyét
magyar nyelv és irodalomból.
Érdeklõdésének megfelelõen
középiskolai tanulmányait a
társadalomtudományi tagoza-
tú A osztályban végezte, s
tett kitûnõ érettségi vizsgát
2003-ban. Részvevõje volt az
Arany János Irodalmi Verseny

országos döntõjének. Angol és spanyol nyelvbõl középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. 

A 2001/2002-es tanévben az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen magyar irodalomból 4. helyezett lett. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-spanyol sza-
kos hallgatója.
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Szabó Viktória

Tizenegy évig volt a Fazekas
diákja, s már általános isko-
lásként kiváló eredményeket
ért el: kétszer nyerte meg a
Horváth Mihály történelem-
versenyt, gyõzött a Bod Péter
Könyvtárhasználati Versenyen,
nyolcadikos korában az Or-
szágos Általános Iskolai Tanul-
mányi Versenyen is elsõ he-
lyezett lett angol nyelvbõl. 

Középiskolai tanulmányait a társadalomtudományi tagozatú
A osztályban végezte, mindvégig kitûnõ minõsítéssel, majd
érettségizett 2003-ban kitûnõ bizonyítvánnyal. Angol és német
nyelvbõl felsõfokú vizsgát tett. Állandó résztvevõje volt Jilly
Viktor tanár úr angol nyelvû tévésorozatának. Az Arany János
Irodalmi Versenyen az országos döntõbe jutott. 

A 2001/2002-es tanévben az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen magyar irodalomból elsõ lett, az angol nyelv-
bõl pedig 4. helyezést szerzett. Mindezek következtében teljes
felvételi mentességgel lett az ELTE Bölcsészettudományi Karának
magyar-angol szakos hallgatója.

Tábor Áron

12 éven át volt iskolánk tanu-
lója, nyolc évig az általános-
ban, majd a speciális mate-
matika tagozaton. Megbízha-
tósága és lelkiismeretessége
példa volt társai és tanárai
szemében is. Az összes —
gyakran embert próbáló —
kiránduláson és expedíción
számíthattunk rá. A KöMaL "B"
pontversenyében a 10. és 11.

osztályban 4., majd 3. lett. A fizika "P" versenyben is kétszer
kapott díjat, tizenegyedikben 9., majd az érettségi évében 3.
volt. Tizedikes korában meghívottként részt vett az olaszországi
OKTV-nek megfelelõ verseny döntõjében; angolul írt dolgozata
a 12. legjobb lett az összesereglett 300 diák nemzetközi

mezõnyében. 
A 11. tanévében történelembõl az egyik legjobb pálya-

munkával jutott az OKTV döntõjébe, ugyanígy döntõs volt
matematikából és fizikából, mindkettõbõl 14. lett.

Jelenleg az ELTE matematikus hallgatója.

Tóbiás Áron

A társadalomtudományi tago-
zatú 12.A osztály diákjaként
érettségizett az elmúlt tanév-
ben kitûnõ eredménnyel. Kü-
lönleges érdeklõdést tanúsí-
tott a nyelvek iránt: angolból
felsõfokú, franciából és latin-
ból középfokú C típusú nyelv-
vizsgával rendelkezik. Kiemel-
kedõen szerepelt az Ókortu-
dományi Társaság Ábel Jenõ

Latinver-senyén, Olaszországban a magyar csapat tagja volt a
nemzetközi "Cicero" latin fordítási verseny arpinói döntõjében.
Tizenegyedik évfolyamos diákként az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen magyar nyelvbõl 15. helyezést szerzett,
latinból az országos döntõben 16. lett.

Sokrétû érdeklõdését is mutatja, hogy jelenleg a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász hallgatója.

Tulogdi Áron

2003-ban végzett a 12.B osz-
tály természettudományi ta-
gozatán.
Már az általános iskolában is

kiemelkedõ eredményeket ért
el matematikából és fizikából.
2000-ben az Irinyi János Kö-
zépiskolai Kémiaverseny 29., a
Mikola Sándor Országos Fizi-
kaversenyen 9. helyezettje
volt. A Csapody Vera Fõvárosi

Természetismereti Vetélkedõ iskolai csapatának tagjaként tizedik,
tizenegyedik és tizenkettedik osztályos korában is elsõ he-
lyezést ért el. 2002-ben a biológia OKTV-n 17., 2003-ban 4. lett.
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Angol és olasz nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát szerzett.
Gimnáziumi tanulmányai során mindig kitûnõ eredményt ért el.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnöki karának elsõéves hallgatója.

Valkó Orsolya 

2003-ban végzett a 12.B osz-
tály biológiai tagozatán.
Már az általános iskolában is

kiemelkedõen szerepelt a
Kaán Károly Természetismereti,
a Herman Ottó Biológiai és az
Arany János Magyar Nyelvi
versenyeken, háromszor or-
szágos 2., egyszer 3. és egy-
szer 7. helyezést ért el.
Sikeres szereplését a tanul-

mányi versenyeken a Fazekas Gimnáziumban is folytatta. Kilen-
cedik osztályosként megnyerte a Kitaibel Pál Országos
Biológiaversenyt, a 10. osztályban ugyanezen a versenyen 10.
lett. A Csapody Vera Fõvárosi Természetismereti Vetélkedõ isko-
lai csapatának tagjaként három éven át mindig elsõ helyezést ért
el. Háromszor jutott a Bugát Pál Természetismereti Verseny
országos döntõjébe, ahol egy 6. és egy 11. helyezést szerzett.

A Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyen 2001-ben 16.
lett. 2002-ben az Országos Diákvegyész Napokon csapattár-
saival együtt a Szerves- és Biokémiai Szekció elsõ helyezettje
lett. Ugyanebben az évben a Kutató Diákok Országos
Konferenciáján a Biológiai Szekcióban, valamint a Kilencedik
Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó kiállításon is
különdíjat kapott. 2003-ban a biológia OKTV 5. helyezettje lett.
A nyelvtanulásban is kitûnt, 10. osztályosként a Festival D'Italiano
országos olasz nyelvi verseny élõbeszéd kategóriájában az elsõ
lett, 12. osztályosként az olasz nyelvi OKTV 2. helyén végzett.
Angol és olasz nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tett.

A sikeres versenyszereplõk körében is kimagasló eredmé-
nyei mellett is megõrizte derûjét és szerénységét, és így tár-
sainak mindig méltó példát mutat.

Jelenleg a Debreceni Tudományegyetem biológus hallgató-
ja.

Varsányi Kata

Tizenkét évig volt a Fazekas
diákja; általános iskolás korá-
ban a Varga Tamás Matema-
tika-, valamint a Teleki Pál Föld-
rajzverseny döntõjének részt-
vevõje volt, a Horváth Mihály
Történelemverseny 2. helye-
zettje lett. Gimnáziumi tanul-
mányait a társadalomtudo-
mányi tagozatú A osztályban
folytatta, s 2003-ban kitûnõ

minõsítéssel érettségizett. Angolból felsõfokú, latinból közép-
fokú nyelvvizsga tulajdonosa. Tizedik évfolyamos tanulóként az
Arany Dániel Matematikaverseny döntõjének résztvevõje volt. 

Az OKTV-n 2002-ben az angol nyelvi verseny 10. he-
lyezettje lett, 2003-ban magyar irodalomból ért el 6. helyezést. 

Eötvös-kollégista, az ELTE Bölcsészettudományi Karának an-
gol-portugál szakos hallgatója.

Veres Anna

A társadalomtudományi ta-
gozatú 12.A osztály tanuló-
jaként érettségizett 2003-ban
kitûnõ minõsítéssel. Tanul-
mányi eredményeit a Fazekas-
versenyeken alapozta meg,
elsõsorban magyar nyelv és
irodalom, valamint történelem
tantárgyakból. 2001-ben az
Arany János Irodalmi Verseny
országos döntõjébe jutott.

2002-ben angolból felsõfokú, 2003-ban németbõl középfokú
C típusú nyelvvizsgát szerzett. 

2003-ban irodalomból is, magyar nyelvbõl is az OKTV
középdöntõjébe került; továbbhaladásra a nyelvtant választot-
ta, s végül magyar nyelvbõl az elsõ helyen végzett.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-angol szakos
hallgatója.
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Visnovitz Péter

Általános iskolai tanulmányait
is a Fazekasban végezte, majd
gimnáziumban a társadalom-
tudományi tagozat A osztá-
lyába járt, ahol kiváló tanul-
mányi eredményeket ért el, és
érettségizett kitûnõ minõsítés-
sel. Angolból felsõfokú, orosz
nyelvbõl középfokú nyelv-
vizsgát tett. Nyelvi felkészült-
ségét, vitakészségét Jilly Viktor

tanár úr angol nyelvû tévémûsoraiban is kamatoztatta. Az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Versenyen magyar irodalomból
és angol nyelvbõl a középdöntõ résztvevõje volt, orosz nyelv-
bõl pedig a döntõbe jutott.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-kommuniká-
ció szakos hallgatója.
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12.a

8.b

8.a
A 2004-ben végzett osztályok

Osztályfõnök:
dr. Jóvér Béláné

Osztályfõnök:
Studinger Józsefné

Osztályfõnök:
Fazekas Attiláné
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12.b

12.c

12.d

Osztályfõnök:
dr. Riedel Miklósné
Hobinka Ildikó

Osztályfõnök:
Hraskó András

Osztályfõnök:
dr. Kelecsényiné 
Molnár Katalin



Osztályfõnök: 
Jencsikné Végh Adrienn, 
magyar, matematika, testevelés,
környezetismeret

Napközis tanító:
Gondos Lászlóné

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Garamvölgyi Béla, rajz
Váradi Andrea, ének-zene

1. Borbás Kristóf
2. Csépányi Anna Katalin
3. Ferenczi Dávid
4. Hajzer Petra
5. Horváth Donát
6. Hûvös Anna
7. Latóczki Gábor
8. Lótos Ádám
9. Ludman Levente
10. Nemes Amadé
11. Nyíri Dóra
12. Nyitrai Berdin Dominik
13. Pataki Beáta Csilla
14. Potocsni Klaudia
15. Sütheõ Dániel
16. Szalka Áron
17. Tarnóczi Nóra
18. Tikk Benedek
19. Toró Lilla Réka
20. Tóth Zsófia
21. Ujvári Eszter
22. Várgedõ Bálint
23. Varsányi Csenge
24. Veres Renáta Antónia
25. Vokó Lili
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1.a
Osztályaink és tanáraik 
a 2004/2005-ös tanévben



1. Bálint Dominika
2. Borbás Bence
3. Csepregi-Horváth Dániel
4. Damu Dániel
5. Farkas Klaudia
6. Garát Péter Zsombor
7. Herczeg Nikoletta
8. Horváth Eszter Judit
9. Horváth Míra Alida
10. Jenõvári Miklós
11. Kardos Éva
12. Kiss Henriett
13. Kiss Nikoletta
14. Kovács Bence
15. Kovács Sarolta
16. Magyar Nóra
17. Nagy Dóra
18. Oláh Örsi Anna
19. Somogyi Barbara
20. Südi Anna
21. Szûcs Tamás
22. Tárnok Tamás
23. Trinh Tuan Viet
24. Umathum Dóra
25. Vásárhelyi Petra
26. Winkler Tamás Ábel

Osztályfõnök:
Csájiné Knézics Anikó, 
magyar, matematika,
környezetismeret

Napközis tanító:
Bíró Zsuzsa

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Katona Kata, rajz
Tóthné Horváth Gabriella,
testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene
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1.b
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1. Babik Bálint
2. Bakos Bence
3. Balogh Tamás
4. Dragán Petra
5. Fazekas István
6. Gellai Gábor
7. Halász Bálint
8. Iványi Blanka
9. Jencsik Szilárd
10. Jenei Adrienn
11. Károlyi Péter
12. Kerekes Dóra
13. Kóbor Demeter
14. Kókay Mercédesz
15. Kovács Barbara Nóra
16. Mándoki Sára
17. Mók Julianna Sára
18. Oláh Krisztina
19. Pálinkó Johanna
20. Stella Ágoston
21. Számadó Eszter
22. Szegedi Zsófia
23. Széplaki Anna
24. Tóth Máté Dániel
25. Turcsányi Szabolcs
26. Venczl László
27. Vokó Boldizsár
28. Zahemszky Dániel

Osztályfõnök:
Kálmán Kata, 
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
környezetismeret

Napközis tanító:
Kántorné Ágh Edit

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Nagy Pálné, testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene
Zele János, rajz

2.a



1. Ágoston Rita
2. Bézsenyi Ádám
3. Budavári Bálint
4. Fehér Balázs
5. Imre Lili
6. Jávorszky Natasa
7. Kalmár Miksa
8. Kiss Krisztián
9. Kurucz Petra
10. Nádor Anna
11. Nagy Péter
12. Nyeste Dávid
13. Oláh Gabriella
14. Palasik Zsófia
15. Rakota Szabolcs
16. Samuels Lili
17. Sebestyén Kornél
18. Sólyom Anna Barbara
19. Szécsi Péter
20. Szendrei Gábor
21. Talyigás Gergely
22. Tamás Csongor
23. Tóth Marcell
24. Török Tímea
25. Varga Zsófia

Osztályfõnök:
Szilágyiné Oravecz Márta, 
magyar nyelv és irodalom, 
matematika, környezetismeret

Napközis tanító:
Nikodém Mihályné

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Antalné Popp Krisztina,
testnevelés
Garamvölgyi Béla, rajz
Váradi Andrea, ének-zene
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2.b



Osztályfõnök:
Szakolczai Katalin, 
magyar nyelv és irodalom, 
matematika, környezetismeret

Napközis tanító:
Szabolcsné Krasznay Rózsa

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Földessy Katalin, német
Hosszú Erzsébet, angol
Tóthné Horváth Gabriella,
testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene
Zele János, rajz

1. Arató Máté 
2. Bácskai Mihály
3. Balla Dorka Orsolya

(magántanuló)
4. Berndt Mihály András
5. Csomó Dana
6. Daradics Noémi
7. Dóczy Orsolya
8. Farkas Levente
9. Ferenczi Kinga Kitty
10. Gulyás Márton Bálint
11. Hernold Eszter
12. Holló Bence
13. Iván Zoltán Bertalan
14. Kámán Kristóf
15. Kiss Péter
16. Lovas Anna
17. Malcsiner Eszter
18. Müller Dániel
19. Nagy Zsófia
20. Pfeiffer Dániel
21. Rickert Anna Flóra
22. Sebestény Arthur

(magántanuló)
23. Takács Zalán
24. Talpai Kristóf

(magántanuló)
25. Tatár Dániel
26. Vásárhelyi Dalma
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3.a



1. Bacsu Dóra
2. Bálint Zsombor
3. Balogh Viktória
4. Csepregi-Horváth Zsófia
5. Fábián Milán Miksa
6. Gyuris Fanni Fruzsina
7. Halász Máté
8. Horváth Marcell André
9. Jéger Rebeka
10. Karvaly Balázs Tamás
11. Kili Zsanna
12. Kiss Krisztina
13. Krausz Dániel
14. Kutfej Bence
15. Laky Anna Dóra
16. Nagy Dorottya
17. Roszkos Márton
18. Sándor Botond
19. Strausz Anna
20. Szabó Panna Réka
21. Tomopulosz Alexandra
22. Tompai Anita Boglárka
23. Tóth-Pál Zsófia Beáta
24. Török Anna
25. Vida Mónika Ruth
26. Zsoldos Szabina Erika

Osztályfõnök:
Szilvásiné Turzó Ágnes, 
magyar nyelv és irodalom,
matematika, környezetismeret

Napközis tanító:
Horváth Gabriella

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Földessy Katalin, német
Katona Kata, rajz
Morrison Cecily, angol
Tóthné Horváth Gabriella,
testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene
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Osztályfõnök:
Temesvári Miklós, 
magyar nyelv és irodalom,
matematika, környezetismeret

Napközis tanító:
Fehérvári Zoltánné

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Csath Judit, angol
Földessy Katalin, német
Garamvölgyi Béla, rajz
Tóthné Horváth Gabriella,
testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene

1. Bari Nándor
2. Blahó Kristóf
3. Bocskay Borbála Fruzsina
4. Csepregi Katalin Anna
5. Csörgits Éva
6. Dékány Tamás
7. Essõ Zsuzsanna
8. Farkas Edina Éva
9. Feledi Anna Laura
10. Gulácsi Camilla Amy
11. Hamar Veronika
12. Horog Hunor
13. Kende Hanna Rebeka
14. Koczka Zsanett Márta
15. Kovács Dániel
16. Kumi Zsófia
17. Lucz Tamás Soma
18. Oláh Tibor
19. Orbán Lilla Flóra

(magántanuló)
20. Ottlakán Liza Laura
21. Pálinkó Lili
22. Schindler Ádám Ottó

(magántanuló)
23. Szabó Veronika Ilona
24. Talpas József
25. Varga Zsolt László
26. Zahemszky Péter
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1. Árpási Márton Bendegúz
2. Berkovics Beáta
3. Boross Katalin
4. Brenner Dorottya Csenge
5. Danka Annamária
6. Éles Dorottya
7. Havasi Zsuzsanna
8. Jakucs Rita Mónika
9. Ketler Tamás Bálint
10. Lóber Alexandra
11. Magyar Gábor István
12. Máthé László
13. Max Gyula Félix
14. Melcher Petra
15. Nagy Kristóf Dániel
16. Palasik Róbert
17. Párkányi Tamás Attila
18. Semkou Afrodite
19. Szilassy Dorottya
20. Sziráki Zsófia
21. Takács Artúr Bendegúz
22. Tamás Kristóf Simon
23. Tarnóczi Eszter
24. Virágh Gergely

Osztályfõnök:

dr. Kivovicsné Horváth Ágnes,
magyar nyelv és irodalom,
matematika, környezetismeret

Napközis tanító:
Turcsányiné Bacsák Kata

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Földessy Katalin, német
Morrison Cecily, angol
Sipos Endre, rajz
Tóthné Horváth Gabriella,
testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene
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Osztályfõnök:
Studinger Józsefné, 
magyar nyelv és irodalom

Napközis tanár:
Galata Hajnal

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Barlai Gáborné, német
Breinich Miklósné, ének-zene
Csíkné Karsai Zsuzsanna,
technika
Gálné Domoszlai Erika, 
természetismeret
Hosszú Erzsébet, angol
Kovács Csongorné, matematika
Nagy Pálné, testnevelés
Sipos Endre, rajz
Tamás Gábor, testnevelés
Vancsisin Gáborné, 
történelem

1. Bali Polett
2. Bálint Patrícia
3. Balogh Sára
4. Csordás Eszter
5. Dora Fanni Réka
6. Fésüs Lilla
7. Fridrich Gábor
8. Gaál Benjámin
9. Gál Ibolya
10. Hajzer György
11. Horák Emma Róza
12. Karvaly Bence Ádám
13. Kiss Eszter
14. Kiss Fanni Júlia
15. Kovács Dóra
16. Malcsiner Petra
17. Máté Áron Imre
18. Mészáros Viktória
19. Nagy Norbert
20. Oláh Sámuel
21. Serfõzõ Virág
22. Sipka Bence
23. Szabolcs Dominika
24. Szabó Panna
25. Szenczi Zoltán
26. Szetei Dániel
27. Varsányi Csaba
28. Vásárhelyi Luca
29. Vidaházy Viktória
30. Zolcsák Ádám
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5.a



1. Balogh Péter
2. Bánfalvi Eszter
3. Bánhidi Tamás
4. Dubla Krisztina
5. Jenõvári Márton
6. Karáth Eszter
7. Király Balázs
8. Kiss Bernadett
9. Korándi Dávid József
10. Krausz Máté
11. Lantos Sára
12. Lippai Zoltán
13. Matolcsy Márk
14. Mándoki Réka
15. Mezõsi Zoltán
16. Mók Marcell
17. Nguyen Milán
18. Pálinkás Réka Ildikó
19. Petz Mátyás Barnabás
20. Semkou Penelope
21. Szente Ákos Levente
22. Talyigás Zsófia
23. Tárnok Róbert
24. Tóth Bence
25. Töklincz Tamara
26. Üllei-Kovács Zsuzsanna
27. Vajk Dóra
28. Varsányi Bence
29. Veres Balázs
30. Visontai Szilvia

Osztályfõnök:
Vizy Zsolt, természetismeret

Napközis tanár:
Gondos Judit

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Breinich Miklósné, ének-zene
Csíkné Karsai Zsuzsanna,
technika
Földessy Katalin, német
Jakucs Erika, matematika
Katona Kata, rajz
Laczkó Ágnes, angol
Nagy Pálné, testnevelés
Oláh Tibor, magyar nyelv és 
irodalom
Tamás Gábor, testnevelés
Vancsisin Gáborné,
történelem
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Osztályfõnök:
Csíkné Karsai Zsuzsanna, 
technika, informatika

Napközis tanár:
Laczkó Melinda Anna

Az osztályban tanítanak:
Breinich Miklósné, ének-zene
Foki Tamás, történelem
Földessy Katalin, német
Gálné Domoszlai Erika, 
természetismeret
Garamvölgyi Béla, rajz
Kovács Csongorné, 
matematika
Laczkó Ágnes, angol
Nagy Pálné, testnevelés
Oláh Tibor, magyar nyelv és
irodalom
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés

1. Balási Szabolcs
2. Balla Panna Judit

(magántanuló)
3. Bari Márton
4. Bittner Zsófia
5. Bognár Zsófia
6. Borbély Lotte
7. Hargittai Natália
8. Hemrik Mónika
9. Hernold Fruzsina Ildikó
10. Horváth Alina Mónika
11. Jakab Dorottya
12. Jókai Mátyás
13. Juhász Orsolya
14. Kende Sára Noémi
15. Kiss Boldizsár
16. Leél-Õssy Zsolt
17. Lux Zoltán
18. Máthé Boglárka
19. Miszori Norina

(magántanuló)
20. Molnár Erik
21. Mórocz Rita
22. Nyitrai Berdin Bianca
23. Oppitz Krisztián
24. Pálya Fanni
25. Pintér Emília Szilvia
26. Prok Tamás
27. Schindler Péter

(magántanuló)
28. Simkó Eszter
29. Szilvai Zoltán
30. Szirmai Danuta
31. Veress József
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1. Ágoston Petra
2. Backhausz Tibor
3. Balog Barbara
4. ifj. Beleznay Ferenc
5. Branyiczki Imre Bálint
6. Bujdosó Levente
7. Burány Veronika
8. Daradics Barnabás
9. Dénes Benjámin
10. Fehérvári Tekla
11. Felföldi Alexandra
12. Helmeczi Krisztián
13. Hepp Gréta
14. Kántor Barnabás Donát
15. Ketler Anna Dorottya
16. Kiss Dorottya Diána
17. Li Xiang
18. Mátyás Flóra Mária
19. Nagy Attila Zoltán
20. Nagy János

(magántanuló)
21. Patai Evelin
22. Streit Krisztián
23. Szabó Borbála
24. Szabó Panna
25. Szendrei Dóra
26. Szentkirályi Péter
27. Sziráki András
28. Takács Anna Franciska
29. Torhosi Dóra
30. Vándor Zsófia
31. Végsõ Tamás
32. Visnovitz Márton
33. Vitályos Laura

Osztályfõnök:
Bécsy Lászlóné, 
természetismeret

Napközis tanár:
Ráthonyi Anita

Az osztályban tanítanak:
Eperjesi Ágnes, technika
Balkovitzné Cynolter Magda,
magyar nyelv és irodalom
Breinich Milósné, ének-zene
Csíkné Karsai Zsuzsanna, 
technika, informatika
Földessy Katalin, német
Hosszú Erzsébet, angol
Katona Kata, rajz
Nagy Pálné, testnevelés
Rubóczky György, matematika
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés
Vancsisin Gáborné, 
történelem
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Osztályfõnök:
Kovács Csongorné, 
matematika

Napközis tanár:
Lapis Péterné

Az osztályban tanítanak:
Bakuczné Szabó Gabriella,
német
Balkovitzné Cynolter Magda,
magyar nyelv és irodalom
Breinich Miklósné, ének-zene
Csíkné Karsai Zsuzsanna,
technika
Dvorák Cecília, fizika
Foki Tamás, történelem
Gálné Domoszlai Erika, 
biológia
Katona Emese, informatika
Dr. Kovács Ivánné, kémia
Laczkó Ágnes, angol
Nagy Pálné, testnevelés
Tóthné Horváth Gabriella,
testnevelés
Vizy Zsolt, földrajz
Zele János, rajz

1. Bakos Patrik
2. Benyó Boglárka
3. Czentnár Simon
4. Farkas Dániel
5. Fábián Zalán
6. Fehér Tamás
7. Fekete Fruzsina
8. Hajdú Molnár Róza
9. Haraszti Luca

(magántanuló)
10. Hulesch Máté
11. Kakas Márton Péter
12. Kárász Balázs
13. Király Balázs
14. Kováts Megyesi Bálint
15. Költõ Nóra
16. Környei Zoltán
17. Ladóczki Fanni
18. Molnár Anna
19. Monhor Hubert
20. Oláh Eszter
21. Orbán Gergely

(magántanuló)
22. Peák Luca
23. Rauschenberger János
24. Slezák Tibor
25. Soós Olivér Ádám
26. Székely Áron
27. Szendy Viktória
28. Tóth Tamás
29. Turcsányi Réka Mária
30. Vantal Gergely
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1. Apembe Axel Ryan
2. Antal Márk
3. Bakocs Alexandra
4. Bánhidi Eszter
5. Bárány Ambrus 
6. Diallo Alfa
7. Ellenrieder Péter
8. Fekete Andrea
9. Gellai Béla
10. Guger Norbert
11. Hacsek Zsófia
12. Holló Balázs
13. Kecskés Barnabás
14. Király Anna
15. Kiss Gábor
16. Klézli Anikó
17. Lányi Tamara
18. Lerch Lívia
19. Nagy Nándor Levente
20. Novák János
21. Nyirõ Péter
22. Okányi András
23. Orosz Ambrus
24. Pató Anna
25. Sipos Katalin
26. Tóth Balázs
27. Tóth Brigitta
28. Tóth Gergõ
29. Valér Máté
30. Varga Attila Mátyás

Osztályfõnök:
Jakucs Erika, matematika

Napközis tanár:
Lapis Péterné

Az osztályban tanítanak:
Bakuczné Szabó Gabriella,
német
Breinich Miklósné, ének-zene
Csíkné Karsai Zsuzsanna,
technika
Gálné Domoszlai Erika,
biológia
Garamvölgyi Béla, rajz
Hosszú Erzsébet, angol
Katona Emese, informatika
dr. Kovács Ivánné, kémia
Nagy Pálné, testnevelés
Oláh Tibor, magyar nyelv és 
irodalom
Sándor Zsolt, fizika
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés
Vancsisin Gáborné, 
történelem
Vizy Zsolt, földrajz
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Osztályfõnök:
Fazakas Tünde, matematika

Napközis tanár:
Lapis Péterné

Az osztályban tanítanak:
Albert Attila, kémia
Blénessy Gabriella, informatika
Czene Zsuzsa, angol
Dénes Balázs, informatika
Horváth Gábor, fizika
Hosszú Gyula, történelem
Kálvin Krisztina, angol
Nagy Pálné, testnevelés
Ney Andrea, ének-zene
Petz György, magyar nyelv és
irodalom
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés
Vizy Zsolt, földrajz
Zele János, rajz
Zimmermann Júlia, biológia

1. Aujeszky Tamás
2. Bohus Kinga
3. Budai Ákos
4. Dinh Hoangthanh Attila
5. Do Nghia
6. Fülep Csilla
7. Gyenes Bertalan
8. Hosszú Ádám Tamás
9. Konkoly Csaba
10. Kora János
11. Kovács Kristóf
12. Mezõ Dániel
13. Misnyovszki Péter
14. Pozsgay Bálint
15. Réti Dávid
16. Romhányi Gergely
17. Schindele Kornélia
18. Szalai Zsófia
19. Szigetvári Áron
20. Szirmay-Kalos Barnabás
21. Szórádi Márk
22. Török Lajos Dániel
23. Vámos Anna Barbara
24. Varga Bálint
25. Wagner Zsolt
26. Zolcsák Zita
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1. Balog Márta
2. Budai Dávid
3. Bursics Klára
4. Csulak Emese
5. Debreczeni Dániel
6. Farkas Nóra
7. Geda Márton
8. Györbiró Csilla
9. Hamod Csenge
10. Horváth Viktória
11. Kiss Eszter
12. Körmendy Judit
13. Liska Szilvia
14. Lovas Klára
15. Major Ádám
16. Molnár Enikõ
17. Mórász Balázs
18. Moravcsik Áron
19. Németh Róbert Ádám
20. Ódor Dániel
21. Páldi Flóra
22. Révész Márton
23. Somodi Andrea
24. Szebedy Bence
25. Szicherle Patrik
26. Telek Gergely
27. Varga István
28. Vásárhelyi Zsófia

Osztályfõnök:
dr.  Andó Józsefné, biológia

Napközis tanár:
Lapis Péterné

Az osztályban tanítanak:
Blénessy Gabriella, informatika
Csíkné Karsai Zsuzsanna, 
technika
Dénes Balázs, informatika
Dvorák Cecília, fizika
Jakucs Erika, matematika
Kálvin Krisztina, angol
dr. Kelecsényi László, magyar
nyelv és irodalom
Ney Andrea, ének-zene
Orosz Gyula, matematika
dr. Riedel Milósné, kémia
Sipos Endre, rajz
Szabó Júlia, földrajz
Tamás Gábor, testnevelés
Tamási Gergely, angol
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés
Vancsisin Gáborné, történelem
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Osztályfõnök:
Gálné Domoszlai Erika, 
biológia

Az osztályban tanítanak:
Balkovitzné Cynolter Magda,
magyar nyelv és irodalom
Barlai Gáborné, német
Csíkné Karsai Zsuzsanna, 
technika
Garamvölgyi Béla, rajz
Katona Emese, informatika
Rubóczky György, matematika
Solti Edit, matematika
Szabó Júlia, földrajz
Szabó Szabolcs, kémia, fizika
Számadóné Bíró Alice, angol
Tamás Gábor, testnevelés
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés
Vancsisin Gáborné, 
történelem
Váradi Andrea, ének-zene

1. Barna Lili
2. Bodzay Lilla
3. Bognár Ádám
4. Bozsoki Dániel
5. Bujk Zsuzsa
6. Csáji Kata
7. Csanya Ildikó
8. Hegedûs Dániel 
9. Horváth Anna
10. Horváth Erika
11. Horváth Kristóf
12. Horváth Márk
13. Horváth Mihály
14. Klimaj Judit
15. Ladóczki Bence
16. Lengyel Péter
17. Megyes Nóra Anna
18. Merényi Márton
19. Miklós Gabriella
20. Prágai Zsófia
21. Steiner Noémi
22. Szalay István Bence
23. Tóth Mai Dóra
24. Veress Dóra
25. Wéber Mátyás
26. Zsoldos Károly Levente
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1. Barta Diána
2. Bognár Dániel
3. Branyiczki Réka
4. Egyed Dorottya
5. Essõ Katalin
6. Gégény Alexa
7. Horváth Bence
8. Iván Szandra Barbara
9. Jasik Zsófia
10. Jenei Kristóf Bence
11. Jenõvári Tamás Zoltán
12. Kármán Dávid
13. Kerekes János
14. Kiss Barnabás Márton
15. Kupper Benedek
16. Majláth Eszter
17. Melcher Alexandra
18. Nagy Márton
19. Nemes-Jeles Laura
20. Nguyen Phuong Thu
21. Pap Enikõ Nikolett
22. Pintér Attila
23. Sallai László András
24. Szabó Sarolta Édua
25. Szlepák Bálint
26. Talpai Szabolcs

(magántanuló)
27. Tankó Gabriella Zsuzsanna

Osztályfõnök:
Vancsisin Gáborné, 
történelem

Az osztályban tanítanak:
Bécsy Lászlóné, földrajz
Blénessy Gabriella, informatika
Csíkné Karsai Zsuzsanna, 
technika
Dóczy Katalin, német
Hosszú Erzsébet, angol
dr. Kovács Ivánné, kémia
Paróczay József, matematika
Sándor Zsolt, fizika
Sipos Endre, rajz
Solti Edit, matematika
Studinger Józsefné, magyar
nyelv és irodalom
Tamás Gábor, testnevelés
Tóthné Horváth Gabriella, 
testnevelés
Váradi Andrea, ének-zene
Zimmermann Júlia, biológia
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Osztályfõnök:
Balkovitzné Cynolter Magda,
magyar nyelv és irodalom

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Bihari Péter, történelem
Blénessy Gabriella, informatika
Dénes Balázs, informatika
Garamvölgyi Béla, rajz
Hraskó András, matematika
Jilly Viktor, angol
Ney Andrea, ének-zene
Rubóczky György, matematika
Szabó Szabolcs, kémia
Székely Réka, angol
Szokolai Tibor, fizika
Tamás Gábor, testnevelés
Vizy Zsolt, földrajz
Zimmermann Júlia, biológia

1. Bartha Zsolt
2. Bíbok Attila
3. Bóra Eszter
4. Cserne Klára
5. Danka Miklós
6. Farkas Márton
7. Fazekas Barbara
8. Grósz Dániel
9. Gröller Márta Zsuzsanna
10. Heinczinger Ádám
11. Horváth Anikó
12. Horváth Eszter
13. Jókai Árpád
14. Káldi Tamás
15. Kalló Bernát
16. Károlyi Gergely
17. Karsa Anita
18. Kornis Kristóf
19. Kupcsik Réka
20. Marsal Béla
21. Peák Bálint
22. Petz Tamás
23. Sára Tamás
24. Scheffer Zoltán
25. Szabó Dávid
26. Szõke Nóra Gabriella
27. Tomon István
28. Trinh Quang Tung
29. Varga Viktor
30. Véges Márton
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1. Balogh Máté
2. Bebesi Ádám
3. Buda Mihály
4. Deák Péter
5. Döbrei Gábor
6. Garbai Ádám
7. Gazdag Dániel
8. Gyetvai Attila
9. Hajas Gergely 
10. Hiller Gábor
11. Irmalós Borbála
12. Kardos András
13. Kárpáti Csenge
14. Kerekes Gábor
15. Keresztesi Kata
16. Kéri Krisztián
17. Kiss Marcell
18. Kiss Péter
19. Kovács Dániel
20. Ladóczki Bence
21. Lendvai Lénárt
22. Nyersbakó Gergely
23. Ormay Krisztina
24. Sólyom Barnabás
25. Szûcs Réka
26. Tóth Zsolt
27. Várgedõ Zsuzsanna Szilvia

Osztályfõnök:
Számadóné Bíró Alice, 
angol nyelv

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Breinich Milósné, ének-zene
Csíkné Karsai Zsuzsanna, 
technika
Foki Tamás, történelem
Katona Emese, informatika
dr. Müllner Erzsébet, biológia
Morrison Cecily, angol
Orosz Gyula, matematika
Paróczay József, matematika
dr. Riedel Miklósné, kémia
Sipos Endre, rajz
Szabó Júlia, földrajz
Szokolai Tibor, fizika
Turcsányi Márta, magyar nyelv 
és irodalom
Visontai Miklós, testnevelés
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Osztályfõnök:
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin,
magyar nyelv és irodalom, 
francia nyelv

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Dóczy Katalin, német
Dvorák Cecília, fizika
Fabók Ágnes, angol
Füzesséry Zoltánné, olasz
Garamvölgyi Béla, rajz
Hosszú Gyula, történelem
dr. Kovács Ivánné, kémia
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Nagy Ildikó, angol
Nagy Pálné, testnevelés
Ney Andrea, ének-zene
Pataki János, matematika
Pogáts Ferenc, matematika
Szabó Júlia, földrajz
Szilágyi Erzsébet, orosz
Zimmermann Júlia, biológia

1. Balássy Kinga
2. Bujk András László
3. Feinek Georgina Mária
4. Gortva Tibor
5. Haraszti Judit
6. Hirdi Antal Emánuel
7. Horváthy Sára
8. József Zsófia
9. Koczó Dávid
10. Kollár Csilla
11. Macsali Réka
12. Milán Dorottya
13. Németh Gábor
14. Németh Luca Anna
15. Olajos Eszter Ajna
16. Pallagi Tamás Péter
17. Révész Kinga
18. Sándor Eszter
19. Stella Balázs
20. Szabó Nóra
21. Szalai Lilla Ilona
22. Székely Tímea
23. Szilvay Máté
24. Tamás Viktória
25. Tóth Boldizsár
26. Tóth Olivér István
27. Török Zsófia
28. Varga Borbála Emese
29. Várnagy Rita Klára
30. Vastag Zsuzsa
31. Vitályos Fanny Ilona
32. Wölfinger Maximilián
33. Zathureczky Vilmos Miklós
34. Zhu Sha Sha
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1. Ambrovics Ágnes
2. Antal László
3. Dobó Imre
4. Dobos Attila Balázs
5. Dojcsár József
6. Erdei Gergõ
7. Fehér Csaba
8. Imre Anita
9. Jakab Dániel
10. Kakrik Erik
11. Kárpáti Zsolt Soma
12. Kis Márta
13. Kómár Anna
14. Láng Teodóra
15. Makumi Wanjagi Attila
16. Meisel Anna
17. Mikó Norbert
18. Mórocz Veronika
19. Mucsi Márton
20. Nagy Kinga
21. Németh Fruzsina Anna
22. Petõ Róbert
23. Rácz Róbert
24. Salamon Soma
25. Skopál Attila
26. Somogyvári Márk
27. Spohn Márton
28. Szabó Bálint Gergely
29. Szegõ Tamás
30. Tihanyi Benedek
31. Török Péter
32. Vitos Noémi

(magántanuló)

Osztályfõnök:
dr. Müllner Erzsébet, biológia

Az osztályban tanítanak:
Bécsy Lászlóné, földrajz
Blénessy Gabriella, informatika
Dénes Balázs, informatika
Dobos Sándor, matematika
Dóczy Katalin, német
Dvorák Cecília, fizika
Füzesséry Zoltánné, olasz
dr. Kelecsényiné Molnár
Katalin, francia
Kiss Géza, matematika
Laczkó Ágnes, angol
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Nagy Pálné, testnevelés
Ney Andrea, ének-zene
dr. Riedel Miklósné, kémia
Studinger Józsefné, magyar
nyelv és irodalom
Szabó Szabolcs, kémia
Székely Réka, angol
Szilágyi Erzsébet, orosz
Újvári Pál, történelem
Visontai Miklós, testnevelés
Zele János, rajz
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Osztályfõnök:
Csath Judit, angol nyelv

Az osztályban tanítanak:
dr. Beleznay Ferenc, 
matematika
Horváth Gábor, fizika
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin,
francia nyelv
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Nagy Pálné, testnevelés
Ney Andrea, ének-zene
Oláh Tibor, magyar nyelv és 
irodalom
Sipos Endre, rajz
dr. Surányi László, matematika
Szabó Júlia, földrajz
Szabó Szabolcs, kémia
Tamás Gábor, testnevelés
Újvári Pál, történelem

1. Balázs Nikolett
2. Balogh Diána
3. Bayer Péter
4. Bereczky Nikolett
5. Borbás Emese
6. Dancsó Péter
7. Eisenberger András
8. Fischer András Dávid
9. Hõnich Ágnes Kata
10. Jelinek Réka
11. Kara Márton
12. Kárpáti Dániel
13. Kecskeméti Szabolcs
14. Kenéz Gergely
15. Kiss Benedek
16. Kiss Viktor
17. Korándi Dániel József
18. Korsós Diána
19. Kovács Balázs
20. Kozics György
21. Kozma Bálint
22. Latkóczy Dóra
23. Lovász László
24. Maródi Mátyás
25. Mersits László
26. Nagy Gergely Gábor
27. Pongrácz Ádám
28. Réfi Dávid
29. Szabó Levente
30. Szijártó Gábor
31. Szilágyi Áron
32. Szilágyi Sándor
33. Szirmai Péter
34. Tóth Mánuel
35. Vásárhelyi Bálint Márk
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1. Asztalos Péter
2. Bátovszki Ágnes
3. Benyó Veronika Magdolna
4. Czentnár András
5. Farkas Zsófia
6. Filep Mária
7. Fischer Bálint Dániel
8. Garamvölgyi Csaba
9. Halmi Bálint
10. Hunyadi Krisztina Júlia
11. Iványi Tamás
12. Kálmán Bálint Dénes
13. Kántor Judit Ágota
14. Katona Dániel
15. Katona Dávid
16. Kerekes Andrea
17. Kiss Boglárka
18. Kiss Donát
19. Kovács Anita
20. Lendvay Zsófia
21. Martin Andrea Katalin
22. Oláh Dorottya
23. Osikovicz Edit Ágnes
24. Pálinkás Petra
25. Pallos Noémi
26. Preiner Ildikó
27. Sárvári Kinga Fanni 

(magántanuló)
28. Sövény Bálint
29. Szabó Miklós
30. Szigeti Flóra Márta
31. Szõke Johanna
32. Tóth Nóra
33. Török Tamás Miklós

Osztályfõnök:
F. Tóth Zoltán, történelem

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Barlai Gáborné, német
Bécsy Lászlóné, földrajz
Czene Zsuzsa, angol
Dóczy Katalin, német
Dvorák Cecília, fizika
Fabók Ágnes, angol
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Ney Andrea, ének-zene
Péli Ágota, latin
dr. Riedel Miklósné, kémia
Solti Edit, matematika
Szászné Simon Judit, 
matematika
Szilágyi Erzsébet , orosz
Turcsányi Márta, magyar nyelv 
és irodalom
Visontai Miklós, testnevelés
Zele János, rajz
Zimmermann Júlia, biológia
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Osztályfõnök:
Albert Attila, biológia, kémia

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Barlai Gáborné, német
Bécsy Lászlóné, földrajz
Dóczy Katalin, német
Fabók Ágnes, angol
Gömöry András, biológia
Hosszú Gyula, történelem
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Ney Andrea, ének-zene
Paróczay József, matematika
Péli Ágota, latin
Petz György, magyar nyelv és
irodalom
Sipos Endre, rajz
Székely Réka, angol
Szilágyi Erzsébet, orosz
Takács Lajos, fizika, matematika
Tamás Gábor, testnevelés

1. Abonyi Bence
2. Barta Nóra
3. Béres Nóra Judit
4. Borbély Ede
5. Bornemissza Péter
6. Ellenrieder Gergely
7. Fundelits István
8. Gyöngyösi Ádám
9. Hardy Vajk Máté
10. Horváth Anna
11. Illés Máté
12. Irmalós Zsuzsanna
13. Jenõvári Ádám
14. Klimaj Zoltán
15. Kocsis Marcell Miklós
16. Kostyák Zsigmond
17. Kozma Márton Mihály
18. Marton Péter
19. Meszéna Balázs
20. Mezei Pál Dániel
21. Mirzahosseini Arash
22. Molnár Bálint
23. Nagy Ádám Miklós
24. Németh Balázs Tamás
25. Nigicser Bálint
26. Nyemecz Fruzsina
27. Paál Gergely
28. Pálfy Gyula
29. Pesti Szilárd
30. Ridzi Júlia Ágnes
31. Schalkhammer Tibor
32. Somodi Balázs Norbert
33. Spekker Ádám
34. Szántó Balázs
35. Szép Tamás
36. Varga Ádám Péter
37. Zsbán Marcell
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1. Balambér Dávid
2. Balogh Ádám
3. Baranyai János Attila
4. Beck Zoltán
5. Bohus Péter
6. Boka Gábor
7. Csaba Ákos
8. Dudás László
9. Dücsõ Márton
10. Fegyveres György
11. Fischer Richárd
12. Györgyi Péter
13. Hujter Bálint
14. Jónás Lilla
15. Károlyi Márton
16. Kisfaludi-Bak Sándor
17. Kokavecz János
18. Kónya Gábor
19. Kornis Bence
20. Kovács Noémi Alexandra
21. Kutas Péter
22. Laczák Lili Eszter
23. Miklós Rozália
24. Mózer Katalin Viktória
25. Nagy Csaba
26. Németh Dorián
27. Pusztai Tamás Lajos
28. Radnai András
29. Szabó István
30. Szabó Zsolt
31. Szegvári Gábor
32. Szilágyi Dániel
33. Tóth Balázs
34. Tran Thanh Diem Quynh

Osztályfõnök:
Dobos Sándor, matematika

Az osztályban tanítanak:
Albert Attila, kémia
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Dialloné Runda Margit,
történelem
Horváth Gábor, fizika
dr. Kelecsényiné Molnár Katalin,
francia
dr. Kelecsényi László, magyar
nyelv és irodalom
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Ney Andrea, ének-zene
Pataki János, matematika
Sipos Endre, rajz
Szabó Júlia, földrajz
Szabó Teréz, angol
Szászné Simon Judit, 
matematika
Visontai Miklós, testnevelés
Zanatiné Szántai Ildikó, angol
Zimmermann Júlia, biológia
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Osztályfõnök:
dr. Osztovits Szabolcs, 
magyar nyelv és irodalom

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Bakuczné Szabó Gabriella,
német
Barlai Magdolna, olasz
Csernyus László, szociológia
Dénes Balázs, informatika
Dialloné Runda Margit,
történelem
Dóczy Katalin, német
F. Tóth Zoltán, történelem
dr. Horváth Antal, angol
Horváth Gábor, fizika
Katona Kata, rajz
Morrison Cecily, angol
Péli Ágota, latin
Seres Fanny, francia
Szabó Szabolcs, kémia
Szilágyi Erzsébet, orosz
Tamás Gábor, testnevelés
Tamási Gergely, angol
Thiry Imréné, matematika
Ungár István, ének-zene
Zimmermann Júlia, biológia

1. Balogh Judit Anikó
2. Baranyai Dávid
3. Bujk Béla
4. Csizmazia László
5. Csúzi Richárd
6. Debreczeni Dávid
7. Fang Xin
8. Fodor Kata
9. Hajdú Anna
10. Huss Dániel
11. Kálló Balázs István
12. Kendeffy András 
13. Keresztes Dénes
14. Kokavecz Eliza Lina
15. Kovács Gabriella
16. Laczkó Zsuzsanna
17. Lestyán Szilvia
18. Muzsnay Ágnes
19. Nagy Orsolya
20. Nagy Szabolcs Balázs
21. Orbán Ágnes
22. Pallos Tamás
23. Petõ Zoltán Zsolt
24. Rédai Zsuzsanna
25. Sárvári Anna
26. Szenti Alexandra
27. Szipli Bernadett
28. Szücs Gergely
29. Thürmer Marianna
30. Váradi Gábor
31. Varga Júlia Zsuzsa
32. Varsányi Péter
33. Zemen Orsolya
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1. Bacsi Tibor
2. Bakos Zsófia
3. Bartha-Balogh Kinga
4. Busai Ágota
5. Deák András
6. Dorogi Bence
7. Fábián Gábor
8. Ferrari Dante László
9. Fóris Borbála
10. Garami Anett
11. Haraszti Réka
12. Horváth Tamás
13. Kabódi László
14. Kirst Enikõ
15. Láng Andrea
16. Lázár Balázs
17. Mácsai Ákos
18. Mohácsi István
19. Nagy Veronika
20. Németh Veronika
21. Prusinszki Gábor
22. Szabó Mátyás
23. Szatmári Márta
24. Szekerka Milán
25. Szentpétery Zsófia
26. Szulágyi Kovács József
27. Tóth Zsuzsanna Rita
28. Ujházy Noémi
29. Varga István
30. Váradi Zsófia
31. Völgyi Anna

Osztályfõnök:
Dialloné Runda Margit,
történelem

Az osztályban tanítanak:
dr. Andó Józsefné, biológia
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Bakuczné Szabó Gabriella,
német
Barlai Magdolna, olasz
Dénes Balázs, informatika
Dóczy Katalin, német
Gömöry András, biológia
Hámori Veronika, matematika
Kálvin Krisztina, angol
Katona Kata, rajz
Laczkó Ágnes, angol
Oláh Tibor, magyar nyelv és
irodalom
Péli Ágota, latin
dr. Riedel Miklósné, kémia
Seres Fanny, francia
Solti Edit, matematika
Szabó Szabolcs, kémia
Szilágyi Erzsébet, orosz
Tamási Gergely, angol
Tóth László, fizika
Ungár István, ének-zene
Visontai Miklós, testnevelés
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Osztályfõnök:
Táborné Vincze Márta, 
matematika

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Babits Éva, magyar nyelv és 
irodalom
Csath Judit, angol
Dénes Balázs, informatika
Foki Tamás, történelem
Gömöry András, biológia
Horváth Gábor, fizika
Hraskó András, matematika
Katona Kata, rajz
Ney Andrea, ének-zene
Seres Fanny, francia
Szabó Szabolcs, kémia
Számadóné Bíró Alice, angol
Tamás Gábor, testnevelés

1. Bakonyi Kolos
2. Balla Bettina Claudia
3. Bartalos Balázs
4. Berinkei Péter 

(magántanuló)
5. Csata Árpád
6. Csizmadia János
7. Erdélyi Márton
8. Fejes Endre
9. Holló László
10. Hülber Tímea Nóra
11. Keresztesi Luca
12. Kis Gergely
13. Kóczán Ádám
14. Koszta Botond
15. Kovács Judit
16. Kõhalmi István
17. Megyesi Péter
18. Mirk Katinka
19. Molnár András
20. Nguyen Mai Dong
21. Paulin Roland
22. Pozsgay Benedek
23. Révész Zoltán
24. Sütõ-Nagy Márton
25. Tornyai Árpád
26. Turjányi Bernadett
27. Umann Dorottya
28. Várgedõ Lajos
29. Vékony Csaba
30. Veres Gábor
31. Wágner Dorottya
32. Zöld Zsófia
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1. Balogh Renáta
2. Branyiczki Dóra
3. Csonga Péter
4. Éder Márton Andor
5. Evellei Kata
6. Galambos László
7. Grill Tünde
8. Giczi Soma
9. Haidekker Bence
10. Halász Nikolett
11. Jankovics Krisztina
12. Kádár Zsófia
13. Ludmann Ágnes
14. Maulik Nikolett
15. Molnár Tamás
16. Molnárfi Katalin
17. Németh Anna
18. Nyerges Zsófia Zsuzsanna
19. Pataki Petra
20. Pétervári János
21. Somogyi Hedvig
22. Somosi Ágnes
23. Szalai István
24. Tomsics András
25. Tóth Gabriella Rita
26. Tóth Kim Móric
27. Ungi Attila
28. Vágó Péter
29. Zöldi Eszter
30. Zsolt Beatrix

Osztályfõnök:
Szentesné Péter Orsolya, 
magyar nyelv és irodalom

Az osztályban tanítanak:
dr. Andó Józsefné, biológia
Bakuczné Szabó Gabriella,
német
Barlai Magdolna, olasz
Bihari Péter, történelem
Csernyus László, szociológia
Dénes Balázs, informatika
Dialloné Runda Margit, 
történelem
Dóczy Katalin, német
dr. Horváth Antal, angol
Horváth Gábor, fizika
Jilly Viktor, angol
Katona Kata, rajz
Morrison Cecily, angol
Nagy Pálné, testnevelés
Péli Ágota, latin
Pogáts Ferenc, matematika
Seres Fanny, francia
Solti Edit, matematika
Szabó Szabolcs, kémia
Szilágyi Erzsébet, orosz
Szokolai Tibor, fizika
Tamás Gábor, testnevelés
Ungár István, ének-zene
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Osztályfõnök:
Paróczay József, matematika

Az osztályban tanítanak:
dr. Andó Józsefné, biológia
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Blénessy Gabriella, informatika
Dénes Balázs, informatika
Dóczy Katalin, német
F. Tóth Zoltán, történelem
Füzesséry Zoltánné, német,
olasz
Garamvölgyi Béla, rajz
Jilly Viktor, angol
Kiss Anna, filozófia
Laczkó Ágnes, angol
Ney Andrea, ének-zene
dr. Osztovits Szabolcs, magyar
nyelv és irodalom, 
médiaismeret
Péli Ágota, latin
Seres Fanny, francia
Szabó Teréz, angol
Szilágyi Erzsébet, orosz
Turcsányi Márta, magyar nyelv
és irodalom
Visontai Miklós, testnevelés
Zele János, rajz

1. Ács Mariann
2. Bajnok Júlia
3. Bali Zsanett
4. Balogh Andrea
5. Balyó Zsófia
6. Bártfai Marina
7. Csiszár Gergely
8. Ellenrieder Orsolya
9. Fehérvári Kristóf
10. Felszeghy Ádám
11. Gerle Nóra
12. Halmi Kristóf
13. Holecz Fatime
14. Juhász Enikõ
15. Kádár Mónika
16. Kecse Zsuzsanna
17. Kelemen Ildikó
18. Kemény Anna
19. Major István
20. Melcher Barbara
21. Nagy Bernadett
22. Nagy Levente
23. Nemes-Jeles Veronika
24. Pekár Dóra
25. Südi Gergely
26. Szabó Bálint
27. Szegedi Marcell
28. Szigeti Balázs
29. Tagányi Eszter
30. Tarnóczi Tímea
31. Tóth Tamás
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1. Benkõ Zsolt
2. Bernáth György
3. Bognár Júlia
4. Constantinovits Miklós 

Attila
5. Czeibert Katalin
6. Erdõssy János
7. Ferenczy Máté
8. Hollósy Eszter
9. Jani Anna
10. Kármán András
11. Kelemen Zoltán
12. Kern Anita
13. Kiss Zoltán
14. Kocsis Adrienn
15. Kómár Péter
16. Maros Máté Elõd
17. Mezei Mihály
18. Nagy Hunor
19. Oláh Attila
20. Pap Dávid
21. Ridzi Péter Lóránt
22. Sereg Judit
23. Somogyi Attila
24. Szlepák Júlia
25. Toldy Árpád
26. Visontai Réka

Osztályfõnök:
dr. Riedel Miklósné Hobinka
Ildikó, kémia

Az osztályban tanítanak:
dr. Andó Józsefné, biológia
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Bihari Péter, történelem
Blénessy Gabriella, informatika
Dénes Balázs, informatika
Dóczy Katalin, német
Dvorák Cecília, fizika
Füzesséry Zoltánné, német,
olasz
Katona Kata, rajz
Kiss Anna, filozófia
Laczkó Ágnes, angol
dr. Müllner Erzsébet, biológia
Nagy Ildikó, angol
Ney Andrea, ének-zene
Orosz Gyula, matematika
Péli Ágota, latin
Seres Fanny, francia
Solti Edit, matematika
Szabó Teréz, angol
Szentesné Péter Orsolya, 
magyar nyelv és irodalom
Szilágyi Erzsébet, orosz
Visontai Miklós, testnevelés
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Osztályfõnök:
Laczkó László, matematika

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Babits Éva, magyar nyelv és 
irodalom
Dénes Balázs, informatika
Dialloné Runda Margit,
történelem
Kiss Anna, filozófia
Leányfalvi Gyöngyi, francia
Morrison Cecily, angol
Nagy Ildikó, angol
Seres Fanny, francia
Takács Lajos, fizika
Tamás Gábor, testnevelés
Zanatiné Szántai Ildikó, angol
Zele János, rajz

1. Agócs István
2. Birkner Tamás
3. Boros Endre
4. Boros Gergõ
5. Bugyjás Attila
6. Földényi Miklós
7. Gortva Zsolt
8. Hajas Gábor
9. Hajdu Csaba
10. Ignits Péter
11. Juhász Csilla 
12. Király Csaba
13. Kiss Domonkos
14. Kocsis Szilveszter
15. Komáromi István
16. Koncz Balázs
17. Kõmûves András
18. László Valéria
19. Le Ngan Trang
20. Lohn Eszter
21. Mánfay Máté
22. Matszangosz Ákos
23. Max György
24. Mészáros Tamás
25. Molnár Dömötör
26. Nguyen Dinh Bao
27. Prónai Anett
28. Rácz Miklós
29. Sali András
30. Sali Dániel
31. Seres Gyula
32. Soós Alexandra
33. Szijártó András
34. Vajda Mihály
35. Visnovitz Ferenc
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1. Aczél Ádám
2. Balázs Áron
3. Bálint Emese
4. Barcsik Ildikó
5. Boksay Katalin
6. Engel Gábor
7. Folyovich Anna
8. Freész Gergely
9. Gódor Mariann
10. Gosztonyi Balázs
11. Gyõrbíró Tibor
12. Kocsány Kornél
13. Kovács László
14. Makumi Kamau
15. Meskó Ádám
16. Molnár Emese
17. Móricz Márk
18. Nyoma Tímea
19. Patakfalvi Dóra
20. Puch Zoltán
21. Rauschenberger Mira
22. Sasvári Viktória
23. Skorday Eszter
24. Skrapits Borbála
25. Skrapits Katalin
26. Sólyom Tamás Máté
27. Szalay Nikolett
28. Székely Dorottya
29. Szirtes Krisztina
30. Tallós Zsuzsa
31. Váradi Zsolt Attila

Osztályfõnök:
Petz György, 
magyar nyelv és irodalom, 
médiaismeret

Az osztályban tanítanak:
Antalné Popp Krisztina, 
testnevelés
Bihari Péter, történelem
Blénessy Gabriella, informatika
Czene Zsuzsa, angol
Dénes Balázs, informatika
Dóczy Katalin, német
Füzesséry Zoltánné, német,
olasz
Gömöry András, biológia
Hosszú Gyula, történelem
Kiss Anna, filozófia
Laczkó Ágnes, angol
Ney Andrea, ének-zene
Péli Ágota, latin
Seres Fanny, francia
Solti Edit, matematika
Szászné Simon Judit, 
matematika
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Bartha-Balogh Kinga, Fóris Borbála, Haraszti Réka, Kirst Enikõ
és Váradi Zsófia 11.B osztályos tanulók Hámori Veronika igaz-
gatónõvel és a munkaközösségek vezetõivel vagy képviselõivel
beszélgettek a 2004/2005-ös tanévrõl. Összeállításunk zöme
interjú, másokat maguk a munkaközösség-vezetõk írtak.

igazgatónõ

Melyek Vera néni tervei vagy céljai erre
az évre, mit szeretne megvalósítani?

Céljaim semmiben sem különböznek
az elõzõ évek céljaitól. Én mindig azt
szeretem, ha szép, kiegyensúlyozott,
nyugodt, nagyobb problémáktól men-

tes évet lehet magunk mögött tudni. Nem szeretem a nagy
akciókkal tarkított éveket, mert akkor hirtelen felbuzdulunk
valamire, és közben a napi normális, kiegyensúlyozott munkára
jut kevesebb idõ.

Ebben az évben elõször vizsgázik a kétszintû érettségi,
ezért lesz nevezetes ez az év. Tudom, hogy félni kellene tõle, de
nem tudok izgulni, mert az az érzésem, hogy amit a mostani két-
szintû érettségi céljául kitûztek, mégpedig hogy alkalma-
zásképes tudást kell adni a gyerekeknek, nagyképûség nékül
állíthatom, hogy a Fazekas már régen vallja. Így arra vagyok na-
gyon kíváncsi, hogy ez az eredményekben látszani fog-e, hogy
milyen hangulata lesz ennek az érettséginek, és hogy milyen
élményekkel fognak elmenni a tizenkettedikesek.

A másik nagy cél azzal függ össze, hogy a fenntartó
módosította az Alapító Okiratunkat. Szeptembertõl Budapest
minden általános iskola pedagógusának mi tartjuk a módszertani
továbbképzést, pedagógiai tájékoztatást. Azt a feladatot is
megkaptuk, hogy szinte valamennyi tantárgyból szervezzünk te-
hetséggondozó szakköröket a fõvárosi iskolák diákjainak.
Szeretnénk jól ellátni az új feladatainkat, ez az idei másik fontos
célunk.

A célok mellett vannak évek óta megvalósításra váró tervek.
Ezek közül néhány: diákklub, iskolarádió, iskolaújság, és szeret-

ném, ha lenne a kéményudvaron egy, a gimnazistáknak kialakított
sétáló, pihenõ udvar.

Van még egy régi vágyam. Szeretném, ha a fazekasosok be
mernék vallani, hogy szeretik ezt az iskolát. Mert nem ezt tapasz-
talom. Azt tudom, hogy mindenki imád bent lenni, és alig lehet
délután hazaküldeni a gyerekeket, szeretnek bejönni, és szeret-
nek itt maradni. De amikor arról van szó, hogy az iskolához kö-
tõdést ki kellene mondani, akkor mindenki szemérmes, és in-
kább nem mond semmit.

Mindezek fényében hogyan indult az év?

A tanárok sokkal nehezebben indították az évet, mint bár-
mikor máskor. Alig várták, hogy bemehessenek a gyerekek közé
órára, és már ne csak a tanártovábbképzést kelljen szervezniük.
Semmi olyan feladatot nem kaptunk, ami ellentmondana annak,
hogy egy szép, nyugodt évet szeretnénk kezdeni.

Van egy belsõ újdonságunk: kidolgoztuk a felmenõ napközi
rendszerét. Az alsósok és az ötödik, hatodik osztályosok is
majdnem mind napközisek. Azt találtuk ki, hogy az elsõ és a
második osztályban egy napközis nevelõ van a gyerekekkel, és
aki harmadik osztályban átveszi õket, az végigviszi az osztályt a
hatodikig. Ez azért is ragyogó megoldás, mert a negyedikbõl az
ötödikbe való átlépés nagyon nagy váltás (elvont gondolkodás,
önálló jegyzetelés kezdõdik, a gyerek sok tanárral találkozik stb.).
Most van egy olyan pedagógus az életükben, aki nagyon jól
ismeri õket, hiszen már két éve vele töltik a délutánokat. Ez a
napközis nevelõ végignézheti a délelõtti órákat, megtapasztal-
hatja a problémákat. A gyerek délután elpanaszolhatja a bánatát,
van, aki vigasztalja, aki segíti, aki szereti, aki ismeri. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy ezt a feladatot a napközis kollégák felvállalták,
bár ez nekik külön feladatot jelent. Több tantárgy módszertanát
kell alaposan megismerniük ahhoz, hogy a gyerekekkel délután
foglalkozni tudjanak. 

Mi az, amit az iskolában a legjobban, illetve a legkevésbé szeret
Vera néni?

A legjobbanra nem tudok válaszolni. Én ezt az iskolát
„irreálisan” szeretem. Az egészet a maga furcsaságával, sokszí-
nûségével, sokféleségével együtt. Ha az emberek nem jönnek ki
egymással, mindig felteszem magamnak azt a kérdést, hogy
hiányozna-e, ha X vagy Y nem lenne itt. Mindig arra jutok, hogy
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borzasztó lenne nélküle. Tudom, hogyha ebbõl az is-kolából
bármilyen szín hiányozna, akkor az iskola már nem lenne soha
többet Fazekas.

Amit nem szeretek, az is ezzel függ össze. Egy iskola nem
tud szembeszállni a társadalmi hatásokkal. Borzasztóan nehezen
küzdök a közömbösséggel. Ha végigmegyek a termeken, és azt
látom, hogy a gyerekek egész napjukat olyan helyen töltik, ahon-
nan semmi otthonosság nem árad. Ha osztálytársak úgy mennek
el egymás mellett, hogy nem veszik észre: a másiknak segítségre
van szüksége, és nem adják meg. Ha a barátságok nem elég
erõsek ahhoz, hogy a konfliktust is felvállalva visszatartsák a bará-
tok egymást olyan dolgoktól, amelyektõl vissza kellene tartaniuk.
A Fazekasban az egyéni karriervágy talán nagyobb, mint más
iskolákban, ezért sokkal jobban meg kell küzdeni a „figyeljünk
egymásra és legyünk toleránsak a másikkal” elvért.

Egyszóval úgy szeretem ezt az iskolát, ahogy van. Nem félek
attól, hogy nem lesz munkánk itt még egy ideig, mert mindig
lesz, amiért küzdeni kell. Amikor igazgató lettem, azt tûztem ki
célul, hogy elérjem: legalább az iskola fele köszönjön vissza. És
most az ötödik évben eljutottam oda, hogy fele már elõre
köszön, további egynegyede visszaköszön. Az utolsó egyne-
gyed bevágja elõttem az ajtót, de nem azért, mert én vagyok
az igazgató. Gondolom, akárki elõtt bevágja, a nagymamája elõtt
is. Tehát még mindig van értelme az életemnek: azt az egyne-
gyedet is rászoktatni arra, hogy emberi lények vannak körülötte.

Mi volt a legszebb élménye Vera néninek pályafutása során?

A legszebb élményem egy osztály. Egy olyan osztály, ami-
lyen harminchárom éves tanári pályafutásom alatt se elõtte, se
utána nem volt. Lehet látni a tablójukat a 313-as teremmel szem-
ben. Pontosan azt az eszményt testesítették meg, amirõl itt
beszéltem. Mindig ott voltak, ha ott kellett lenni, mindig segítet-
ték egymást. Olyan módon vállalták fel az iskolát, hogy nem
lehetett olyat kérni tõlük, amit ne csináltak volna meg. Egy-
máshoz és az iskolához fûzõdõ szeretet lengte át ezt a négy
évüket. A mai napig minden évben van osztálykirándulás, min-
denki mindenkinek az esküvõjén ott van, és egymáshoz men-
nek, ha segítségre van szükség. Tehát õk itt úgy kapcsolódtak
össze, hogy megmaradtak egymásnak támaszként.

És a legrosszabb élmény?

Nem tudok keserû élményt megnevezni. Inkább nehezen
elfogadható helyzetem volt. Egy olyan szakközépiskolából ke-
rültem ide, ahol harmincfõs volt a testület és egységes egészet
alkotott. Itt, a Fazekasban azt tapasztaltam, hogy a tanárok a
munkaközösségeken belül jóban vannak, de két munkakö-
zösség között alig van kapcsolat. Olyan légüres teret éreztem,
hogy abba bele kellett halni egy kicsit. Lehetne kezdeni keresni
ennek az okait. Most már azért el lehet mondani, hogy nagyon
sok emberi, és még több munkatársi kapcsolatot lehet találni.

Azért mondok ilyen példákat, mert soha nem volt gyere-
kekkel kapcsolatos rossz élményem. A gyereknek joga van bu-
taságot csinálni, amit utána megbán. Úgy vagyok ezzel, hogy ha
tizennyolc éven aluli gyerek követ el valamit, akkor én mindig a
felnõttekben keresem a hibát. Nem hiszem el azt, hogy a tizen-
nyolc éven aluli ember születetten rossz.

A tizennyolc év miért lehet ilyen éles határ?

Nem véletlenül ez a nagykorúság határa. Eddig általában
családban él az ember. Addig, míg családban él, a család érték-
rendje kötelezõ rá, akkor is, ha õ esetleg mentálisan már más-
képp élne. Neki azonban a családhoz kell alkalmazkodnia.
Szembefordítani lehet valakit a családjával, de aki szembefordít-
ja, az utána gondoskodjon is róla. Abban a pillanatban, amint az
ember saját életét kezdi élni, már van választási lehetõsége. És
akkor már elvárható tõle, hogy a jót válassza.

tagozatvezetõ, alsós napközi

Ebben a tanévben is sok izgalmas
dolog történt a Fazekas alsós napközi-
jében. Érdekes programokon vettek
részt tanulóink. Bár ezek egyéni szerve-
zésûek voltak, azért igyekeztünk közös
programokat is szervezni. Ilyen volt há-
rom alkalommal a Thália Színház elõ-

adásainak megtekintése, ahol igen kellemes perceket töltöttünk
el. Jártak gyermekeink különbözõ múzeumokban, moziban és
más intézmények rendezvényein. Kirándulásokon és erdei isko-
lai programokon is részt vettek, amelyek tartalmasak, izgalmasak
és egyben pihentetõk voltak számukra. Délutáni programjaik
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között szerepelt még a néptánc Eperjesi Ági néni és sakk, egy
külsõ sakkiskola képviselõinek vezetésével. Volt csoportközi
foglalkozás és számos egyéb élvezetes tevékenység, ami abban
volt a gyerekek segítségére, hogy a feszített tempójú tanulás
mellett kipihenhessék magukat.

A napköziben a gyerekek életének megszervezése mellett
is igen sok egyéb feladat is hárult kollégáimra. Három 30 órás
tanfolyam megtartása, szaktanácsadás, nyílt órák lebonyolítása,
iskolák munkaközösségi foglalkozásaihoz bemutató órák tartása,
kézmûves technikák tanítása külsõs kollégáknak. Egész éves
munkánkra május 20-án kerül fel a korona. Ezen a napon szer-
vezõdik elsõ alkalommal egy országos szintû Napközis Konfe-
rencia, amelyre közel 100 fõ jelentkezett. Bízunk ennek sikeré-
ben, mert szeretnénk hagyományt teremteni.

Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy egy igen tartal-
mas és nagyon mozgalmas tanévet zártunk.

az alsó tagozatos munkaközösség ve-
zetõje

A Fazekas alsó tagozatának tanítói
évtizedek óta részt vesznek a hallgatói
és a tanítói továbbképzésben. Ebben a
tanévben öt akkreditált tanfolyamot hir-
dettünk és indítottunk. A fõvárosi taní-
tók igen nagy lelkesedéssel és kíváncsi-

sággal vettek részt ezeken. A tanfolyamok módszertani útmu-
tatásokkal érték el ezt a sikert. Népszerûek voltak bemutató órá-
ink, de nemcsak ezeken a fórumokon, hanem a Fõvárosi Pe-
dagógiai Napokon és a Nyílt Napokon is.

Meg kell említenünk, hogy matematikai továbbképzésünk,
az Útjelzõ híre az országhatáron túlra is eljutott. Finnországban
a Varga-féle módszerrõl évek óta nagy sikerrel tartanak elõadá-
sokat Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Szilágyiné Oravecz Márta.

Az idén is népszerû volt a „Drámapedagógia gyakorlati al-
kalmazása az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítá-
sában” címû tanfolyamunk, amelyet nemcsak a Fazekasban tud-
tunk indítani, hanem még egy külsõ helyszínen is, a XIV. kerület-
ben.

Sikeres volt az „Új utakon a környezetismeret tanításában”,
valamint a „Tanulási nehézségek” címû tanfolyam is.

Kollégáink számos elõadást tartottak meghívottként nevelési
értekezleteken. Örültünk, hogy a projekt-módszer is egyre nép-
szerûbb, és az ebben a témában igen jártas kollégáinkat több
alkalommal felkérték: javaslataikkal, tanácsaikkal segítsék tanító
társaink munkáját.

Örültünk annak, hogy gyermekeink háziversenyeken való
részvétele ebben a tanévben is aktív és színvonalas volt. Össze-
mérték tudásukat prózamondó, versmondó és népdaléneklõ
versenyeken. Részt vettek ezen kívül a Zrínyi Ilona és a Kalmár
László Matematikai Versenyeken. Szerepeltünk még az Ander-
sen Versenyen, amelyet a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár rende-
zett

Ebben a tanévben szerveztük meg elõször a Budapesti
Kulturális Seregszemlét. Mintegy százötven gyermek vett részt
kilenc kerületbõl, különbözõ mûfajokban. Ezt a kezdeménye-
zést jövõre is folytatni szeretnénk.

a felsõs napközis munkaközösség ve-
zetõje

Mi az újdonság a felsõs napköziben?

A régi, valójában nem is létezõ rend-
szer helyett, melyben a diákok csak
tengtek-lengtek délutánonként, már há-
rom éve egy nagyon jól szervezett, nyi-

tott napközis rendszer mûködik. Ez életkorra szabott mód-
szerekkel, nagyfokú önállóságot biztosítva nyújt tartalmas
idõtöltést. A napirend jó megszervezése segít abban, hogy a
most tíz-tizennégy éves gyerekek értékes és aktív életet éljenek.

Mitõl nyitott ez a napközi?

Rengeteg érdekesebbnél érdekesebb csoportközi progam
teszi nyitottá a napközit. Lehetõség van újságírást, weblap
készítést, könyvtár- és internethasználatot, tûzzománctechnikát,
illetve még sok más izgalmas és hasznos dolgot tanulni. A fel-
sõsök persze nyitnak a kisebbek felé is. Az alsósokat Mikulás
elõadással, míg az ötödikeseket gólyabulival szórakoztatják, mi-
közben õk a szervezésben szereznek jártasságot.
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Miért mûködik ilyen jól egy újszerû rendszer?

Ez a rendszer nem mûködhetne a gyerekek érdeklõdése, a
nevelõk elhivatottsága és együttmûködése nélkül. 

a felsõtagozatos osztályfõnöki munka-
közösség vezetõje

Elcsépelt de igaz az a sztereotip
megállapítás, hogy a nevelõtestületek
tartópillérei az osztályfõnökök, sajátos
felelõsségük különbözteti meg õket a
csak szaktárgyukat tanító kollégáktól.
Hányszor halljuk panaszkodni tovább-

képzéseken a kollégákat, hogy iskolájukban az osztályfõnöki
munkájuk megbecsülése nem megfelelõ!

Szerencsére a mi iskolánkban mind az osztályfõnököknek,
mind az osztályfõnöki munkaközösségnek elismert helye van.
Ezt tapasztalhatjuk a kollégáink, az iskolavezetés, a szülõk és
tanítványaink részérõl egyaránt.

Míg a budapesti általános iskolák felsõ tagozatainak 15 %-á-
nak egyáltalában nincs, 20 %-ban csak kéthetenkénti 1 osztály-
fõnöki órájuk van, nálunk ez az 5-8. osztályban elképzelhetetlen.
Nem szükséges hangsúlyozni, milyen jelentéstartalommal ren-
delkezik mindez egy olyan pedagógiai programmal rendelkezõ,
tehetséggondozó iskolában, mint a Fazekas.

Az iskolánkban folyó minõségbiztosítási rendszer mérés-
értékelésének tükrében jól látható az osztályfõnökök lelkiisme-
retes, tudatos, gyerekszeretõ tevékenysége.

Felelõsségteljes, nem könnyû feladat a mienk. A mi korunk
valóságos információzuhatag kora. A gyerekeket naponta verbá-
lis, vizuális információk tömege éri. Ezek az információk értékest
és selejtest egyaránt közvetítenek. Az igényes családi környezet
mellett mi, pedagógusok, osztályfõnökök tehetünk a legtöbbet.

Ehhez az osztályfõnököknek kitûnõ emberismeretre, gye-
rekszeretetre, kitartó türelemre van szükségük. Elmondhatjuk,
hogy a felsõs osztályfõnökök mindezek birtokában vannak.
Szaktanári, vezetõtanári feladataik mellett önként vállalkoznak
erre a nagyon szép, de rendkívül sok szellemi és fizikai energiát
igénylõ feladatra. Munkánk irányát, jellegét, minõségét emberi
értékeink determinálják. Reméljük, hogy azokat a felesleges ter-

heket, amelyeket olykor a család, a társadalom a vállunkra tesz,
levethetjük, hiszen túlterhelést csak akkor érzünk, ha a pályánk-
tól független, sõt hivatásunk gyakorlását akadályozó követel-
ményeket állítanak elénk.

A mi feladatunk tanítványaink értékes emberré nevelése,
ahogy Juhász Gyula is megfogalmazta: „Nevelni annyit jelent,
mint emberré tenni, még akkor is, amikor programmá vált a
nagyvilágban az embertelenítés, az embertelenség.”

a gimnáziumi osztályfõnöki munkakö-
zösség vezetõje

Mi az, amit a legjobban és mi az, amit a
legkevésbé szeret a Fazekasban?

A legjobban azt szeretem, hogy az
értelemnek ilyen nagy hangsúlya van,
mert nagyon sok kérdésre csak úgy le-

het helyes választ adni, ha mögötte konkrét ismeretek vannak. A
legkevésbé azt szeretem, hogy a diákokból hiányzik a szolidari-
tás, az egymás mellett elszigetelten élõ-tanuló diákok között
többnyire csak a laza, felszínes kapcsolatok jeleit látom.

Melyek az idei céljai?

Leginkább az új osztályomra akarok koncentrálni, velük sze-
retnék nagyon jó kapcsolatot kialakítani.

Hogyan sikerült eddig a tanév?

Nagyon sok feladatot hozott, egyáltalán nem volt könnyû,
de érdekes és tanulságos idõszak áll mögöttem. Kellemes
meglepetés volt az osztályom, viselkedésük a Fazekasban külön-
legesnek mondható: érzékenyek egymásra és arra is, hogy én
mit szeretnék; ezeket nagyon fontosnak tartom. Szeretném, ha
ilyenek maradnának. Szaktanárként a kétszintû érettségi jelenti a
legnagyobb izgalmat.

Milyennek látja a tanárnõ a biológia helyzetét általánosságban és
itt, az iskolában?
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Általánosságban a biológia a legjobban fejlõdõ és a leg-
nagyobb lehetõségeket kínáló természettudomány. Sajnos
ebben az iskolában egyértelmûen teret veszít, a következõ
tanévben leérettségizik az utolsó biológia tagozatos csoport. A
természettudományi osztályban megoszlik az érdeklõdés a ter-
mészettudományok között és — minthogy az iskola a mûszaki
pályára való felkészítésként hirdeti meg — a biológia iránt ke-
vesebben érdeklõdnek.

Mivel magyarázható ez a kettõsség?

A biológiával kapcsolatos pályák társadalmi megbecsült-
sége csökkent. A mai ifjúság a pályaválasztásban azt tartja szem
elõtt, hogy kevés tanulással sok pénzt keressen. Az orvosi, a
kutatói, az agrár- és a természettudományi pályák nem ilyenek.
Nehezen megszerezhetõ diplomával, sok munkával és kitartás-
sal szerény jövedelmekhez lehet jutni. Ugyanakkor ezeknek a
pályáknak a többsége nem pusztán foglalkozás, hanem hivatás
is, ami elõbb-utóbb a társadalom értékítéletében, megbe-
csülésében is méltó helyükre kell, hogy kerüljön.

a könyvtáros munkaközösség vezetõje

Milyen változások történtek ebben a
tanévben a könyvtárban?

A 2004/2005-ös tanév legnagyobb
újdonsága, hogy egy több éven áthú-
zódó könyvtár-modernizálási program
vette kezdetét. Elsõ lépésben megvá-

sároltuk a Corvina integrált könyvtári rendszert, amely lehetõvé
teszi, hogy számítógépre kerüljön az állomány. Az iskolai há-
lózatban elérhetõ lesz a könyvtár katalógusa, segítségével áttér-
hetünk a gépi kölcsönzésre. Ma még ebbõl nem sok látszik,
legalább két-három évig fog tartani, amíg rákerül a gépre a
könyvtár állománya, és használni tudjuk. Ezt a munkát új kollé-
gánk végzi, Fehérné Darányi Andrea, aki az iskola titkárságáról
került át hozzánk.

További lépésként szeretnénk, ha megvalósulhatna a
kiléptetõ kapu — ez már a rekonstrukció idején tervbe volt
véve, csak elmaradt —, ami vagyonvédelmi szempontból lenne

fontos, tekintve, hogy a könyvtár alapterülete nagy, és nagy a
napi forgalom, sok a vendég. Továbbképzések, elõadások zajla-
nak a könyvtárban; ez a rendszer segítene az állomány megõr-
zésében.

Jó lenne, ha a 202/a termet is leválasztanák a könyvtárról.
Arra gondolok, hogy a folyosóról és nem a könyvtárból nyílna a
bejárata, mert az osztályok váltása szünetekben nagy zajjal jár,
és ez sajnos a könyvtári környezetnek nem kedvezõ.

Milyen új könyvekkel bõvült mostanában a könyvtár állománya?

- A legújabb vásárlásokat mindig kitesszük a polcra. A tantár-
gyi munkaközösségek vezetõivel egyeztetve szerezzük be az új
könyveket. Csak néhány példa az új könyvek közül: a Vince
Kiadó társadalomtudományi sorozata, Szabó Magda: Régimódi
történet, Propp: A mese morfológiája, Felix Salten: Bambi gyer-
mekei, A világ legszebb könyvtárai, Székely J. Gábor: Paradoxo-
nok a véletlen matematikájában, Ungváry Krisztián: Budapest
ostroma. Igyekszünk igazságosan minden területet fejleszteni,
ahogyan az iskola költségvetése megengedi.

Milyen feladatai vannak még egy könyvtárosnak, a kölcsönzésen
és az új könyvek beszerzésén kívül?

Bali Judit és jómagam is könyvtáros-tanárok vagyunk. Könyv-
tárhasználati órákat tartunk, segítünk a délutáni házi feladatokhoz
a gyûjtõmunkában, a versenyekre való felkészülésben, az anyag-
gyûjtésben, a kiselõadásokra való felkészülésben és termé-
szetesen a szaktanároknak is, ha arra van szükség. A Fazekas-ban
sok bemutató óra, továbbképzés van, ez a könyvtári munkában
is érezteti hatását. Mindig naprakészen kell helytállni, a hozzánk
fordulóknak segíteni, és ha kell, egy kis lelki támogatást adni,
amikor arra van szükség. Szívesen tesszük mindannyian.

58 FAZEKAS-ÉVKÖNYV

Szalai Tamásné



a magyar nyelv és irodalom munkakö-
zösség vezetõje

Az idei tanév a kétszintû érettségire
való felkészítés-felkészülés jegyében
telt. Nem csupán arról van szó, hogy a
munkaközösség tagjai részt vettek kü-
lönbözõ tanfolyamokon, illetve vezet-
ték ezeket, hanem újra kellett gondolni a

tantárgy helyét, feladatát, az elsajátítandó tartalmakat és kompe-
tenciákat.

Az új, kétszintû érettségi kimeneti ponton szabályozza a
tantárgyi követelményrendszert, és nemcsak a gimnáziumi tanul-
mányok négy esztendejére, hanem a megelõzõ nyolc évfo-
lyamra is újfajta elvárásokat ír elõ. Az ennek való megfelelés ter-
mészetesen nem lehet csupán egyetlen tanév feladata, de a
fokozatos átállás elkerülhetetlen.

Az új kihívások egyszerre növelték meg a munkaközösség
tagjainak felelõsségét, és osztották meg azt a többi tantárgyat
oktató kollégákkal. Valamennyi tantárgy esetében elõtérbe került
a szövegértés és a szövegalkotás, a problémára reflektáló gon-
dolkodás. Ennek fejlesztése elsõrendû követelmény a magyar
nyelv és irodalom órán, de kölcsönösen segítséget adunk és
kapunk más tantárgyak hasonló szellemiségi oktatásához, illetve
oktatásától is.

Kiemelt fontosságúnak tekintettük a tehetséggondozást is.
Az 5-8. évfolyamokon ez a tevékenység még alapvetõen
felkészítõ, a hiányokat kompenzáló jellegû. A négy gimnáziumi
esztendõben már a tanulók különbözõ versenyeken mérik meg
tudásukat. Mivel szinte hetente rendeznek vetélkedõket, fon-
tosnak tartjuk, hogy tanítványaink csak a szakmai szempontból
nívós, az Oktatási Minisztérium által hivatalosan meghirdetett
versenyeken vegyenek részt. Az erre való felkészítés sokoldalú,
állandó szakmai megújulásra késztetõ munkát, sok idõt és szak-
mai-pedagógiai alázatot követel. A munkaközösség tagjainak si-
keres tehetséggondozó tevékenységét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a vélhetõen nem csupán az iskolánk történetében
egyedülálló tény, hogy mind magyar irodalomból, mind magyar
nyelvbõl — az egyéb helyezésekrõl nem szólva — elsõ he-
lyezést értek el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen.

A munkaközösség tagjai sokféle, a magyar nyelv és irodalom
oktatását megújítani szándékozó tevékenységet folytatnak.

Például Kelecsényi László az új érettségi követelményeinek meg-
felelõen átdolgozta az Érettségi tételek magyar irodalomból
címû segédkönyvet, Turcsányi Márta pedig folytatja az új, gyer-
mekbarát kánonon alapuló, friss szemléletû, képességfejlesztõ
tankönyvcsaládját az 5-8. évfolyamos diákok számára.

a történelem munkaközösség vezetõje

Mit vár ettõl az évtõl, leginkább a mun-
kaközösség tekintetében? Melyek az év
aktualitásai?

Leginkább azt, amit mindenki, hogy
úgy jutunk túl ezen az új érettségin,
hogy nem sírjuk vissza az elõzõ rend-

szert, hanem azt fogjuk mondani, hogy tényleg sokkal jobb és
érdemesebb az újjal próbálkozni. Abban biztos vagyok, hogy a
régi nem jó, elsõsorban mert az érettséginek nem volt tétje, és
ezen változtatni kell. Az alapelv jó, történelembõl biztosan, az
más kérdés, hogy milyenek lesznek a kérdések és a megol-
dókulcsok. Mindig is annak voltam a híve, hogy kerüljük a bifláz-
tató tanítást, és a cél az legyen, hogy értelmezni és összefüg-
gést találni tudjunk. A Fazekasban tanító tanárok szívesebben
dolgoznak az új módszerekkel, és nem hiszem, hogy iskolánk
diákjai kevésbé lesznek sikeresek.

Milyennek látja tantárgya helyzetét az iskolában?

Nagyon jó, hogy vannak A és D osztályok, ahol belekóstol-
hatnak olyan tudományágakba, mint szociológia, politológia,
filozófia és közgazdaságtan. Van akinek ez nem tetszik, de én
úgy gondolom, ezek a jelenismereti tárgyak legalább olyan ré-
giek és fontosak, mint a természettudományok

Mennyire kötöttek a módszerei a tanításban?

Ha valamiért jó tanítani, akkor az az, hogy az ember ott
egyéniség, és azt csinál, amit jónak lát. Tulajdonképpen nincs
fõnöke, ami sok munkahelyen elképzelhetetlen lenne.

Szeret-e a Fazekasban tanítani?
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Nehezen szoktam meg a Fazekast, de nem a diákok miatt,
inkább azt érzem, hogy a tanárok távol állnak egymástól.

Hogyan kezeli azokat az osztályokat, amelyek nem társadalom-
tudományi tagozatosak?

Sokszor könnyebb velük dolgozni, mint a humán tagozato-
sokkal, sok köztük is az érdeklõdõ gyerek. Ugyanakkor az A és
D osztályokban is vannak olyanok, akikkel nem lehet együtt dol-
gozni.

Mi az, amit a legjobban szeret az iskolában?

Jó osztályokban tanítani és új dolgokat kitalálni. Egyébként
ugyanazokat szeretem, mint ti: könyvtárat, a fénymásolót és a
gazdasági irodát.

Mire a legbüszkébb?

Apró dolgoknak tudok örülni, mint pl. a szaktanterem
kidekorálása, a saját faliújság és a projektor. Igazán nagy dolgot
nem tudok mondani.

az idegen nyelvi munkaközösség veze-
tõje

Több mint húsz éve vagyok idegen
nyelvi munkaközösség-vezetõ, s el-
mondhatom, hogy eddigi életem na-
gyobb részét a Fazekasban töltöttem.
Ide jártam gimnáziumba, s az egyetem
után itt kezdtem tanítani. A nyelvtanulás-

nak mindig kiemelt szerepe volt nálunk: például én az akkor
Budapesten talán elsõként induló orosz tagozatos osztályba jár-
tam, s a következõ tanévtõl már indult angol tagozatos csoport
is. S persze olyan fantasztikusan jó tanároktól tanulhattunk, mint
pl. az angolt, franciát és oroszt is egyformán kiválóan tudó s
tanító Fuchs Edit…
A Fazekas mindig is törekedett rá, hogy több idegen nyelvet
oktasson, ezt a fõvárosi tanárok továbbképzésben betöltött
szerepe is szükségessé tette. Jelenleg is fontosnak tartom, hogy

a fazekasos diákok — s nemcsak õk — az angol mellett
legalább még egy idegen nyelvet tudjanak jó színvonalon,
hiszen így tudják majd kihasználni az EU-hoz való csatlakozá-
sunk után nyíló továbbtanulási, munkavállalási stb. lehetõségeket.

Az idegen nyelvi munkaközösség tanárainak idén fõ fela-
datuk volt a kétszintû érettségire való felkészülés, illetve a ta-
nulók felkészítése. Ebben a témában számos továbbképzést
tartottunk a fõvárosi pedagógusok számára, jelenleg látható a
televízióban az angol szóbeli középszintû érettségi vizsgát
bemutató mûsor Jilly Viktor és Nagy Ildikó közremûködésével.
Diákjaink közül többen szerepeltek az új típusú érettségire
felkészítõ videó- és hangfelvételeken, a televízióban sõt — fran-
cia nyelvi továbbképzésen — „élõben” is.

A szokásosnál sokkal több tanulót készítettünk fel nyelvvizs-
gára, akik a sikeres nyelvvizsga után, idén elõször, elõrehozott
érettségit tettek a választott idegen nyelvbõl.

Mindig nagy érdeklõdésre számíthat a Fazekas napok során
tartott idegen nyelvi mûsor, az általános iskolai diákok idén is si-
kerrel szerepeltek. Remélem, jövõre több gimnáziumi program-
mal is tudunk jelentkezni.

Ebben a tanévben is folytatódtak a népszerû diákcserék a
francia és német iskolákkal, s elsõ ízben luxemburgi csereútra is
sor került.

a matematika munkaközösség vezetõje 

Vannak ebben az évben különösebb
célok, tervek, amelyeket meg szeretne
valósítani a munkaközösséggel?

Csak olyan céljaim vannak ebben az
évben is, mint mindegyikben: a tanuló-
inkat segíteni, hogy az érettségin és a

versenyeken minél jobban szerepeljenek. 

Hogy indult az év? Volt valami, ami a szokottól eltérõ volt?

Ami az érettségit érinti, nincs olyan lényegi változás, mely a
Fazekas-diákoknak nehézséget okozhatna. Teljesen mindegy,
hogy hogyan kérnek számon; ha tudom a tananyagot, a választ
is tudni fogom.
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Hogyan látja a tantárgya helyzetét országosan, illetve az iskolán
belül?

Az iskolában a lehetõségekhez képest jónak. Országosan
viszont siralmasnak. Csökkentették az óraszámot, és a csoport-
bontást is megszüntették.

Miben látja ennek okát? 

Sajnos, azt hiszem, hogy a szûklátókörûség lehet ennek az
oka. Az egész oktatásnak, nem csak a matematikának, pénz kel-
lene, így jó tanárokat lehetne a pályára csábítani. Az utolsó
tanítványom, aki erre a pályára jött, Dobos tanár úr volt, pedig
már azóta is sok diákot tanítottam.

Talán úgy gondolják, hogy nem jó, ha az emberek sokat
gondolkodnak, márpedig mi gondolkodni tanítunk.

Mit szeret az iskolában?

Jól érzem itt magam, ez pedig a tanítványaim érdeme.
Szabadon taníthatok, a diákok figyelnek, és ennek az eredmé-
nyét is látom. Így a hangulat is jó, sokat nevetünk. Ezekért megéri
tanítani; mi kell még?

És negatív élmények?

Szerencsés vagyok, minden diákomra szívesen emlékszem
vissza. Felhívnak telefonon, köszönünk egymásnak az utcán.
Szeretek érettségi találkozókra járni, mert ott sok sikeres ember-
rel találkozom, és ez jó érzéssel tölt el.

A pályáján mire a legbüszkébb?

Arra, amit a diákjaim elértek, és ez nem csekély eredmény.
Tudományos pályán sokan szép eredményeket mutattak fel,
sokuk megemlítette, hogy bennük nekem is részem volt. Vannak
olyanok is, akik azt köszönik meg, hogy nem csapják be õket a
boltban, és hogy a matekórákon megtanultak gondolkodni.

a fizika munkaközösség vezetõje

Melyek az idei tanév aktualitásai?

Többletfeladatot jelent, hogy 2005 a
fizika nemzetközi éve, valamint ilyen a
kétszintû érettségire való felkészítés is,
de ez minden tanárt és munkaközös-

séget ugyanúgy érint. Nagy feladat, hogy minden diáknak meg
kell találnia a hozzá leginkább illõ érettségi szintet. Továbbá a
szóbeli vizsga is az év újdonsága, amihez mind a tanárnak, mind
a diáknak idomulnia kell. Az érettségi tekintetében az OKTV,-n
elért eredmények is felértékelõdnek, hiszen az elsõ tizenöt diák
százszázalékos emelt szintû, a második tizenöt diák pedig
százszázalékos középszintû fizika érettségit kap.

Milyennek látja a fizika helyzetét?

Gyors és látványos változások nem történnek. Több
évtizedes folyamat következménye, hogy a mûszaki kultúra és
képzettség társadalmi szintû elismertsége nem megfelelõ, amíg
más szakmákkal az így elérhetõ fizetés többszörösét lehet
megkeresni. Fizikát és matematikát nem látványelemekkel fûsze-
rezve tanítunk, hanem komolyan, megalapozott tudásháttérrel,
ami ugyan csökkentheti a természettudományi tantárgyak nép-
szerûségét, de hosszú távon meghozza az eredményt.

Az iskolában mivel van megelégedve, min változtatna?

Nagyon meg vagyok elégedve. Okos, nagyszerû emberek
között vagyok nap mint nap, ami számomra a paradicsom.

a kémia munkaközösség vezetõje

Nem sokat változtak a céljaink és a
mûködésünk az elmúlt évekhez képest.
Talán csak annyit, hogy most az álta-
lános iskolai továbbképzéseket is a Fa-
zekas csinálja. Ami a diákokat illeti, na-
gyon sok lelkes diák van, úgyhogy a
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Hevesytõl az Irinyi versenyen át az OKTV-ig és a projectmunkákig
hihetetlen sok lelkes gyerekkel kellett külön foglalkozni.

Egy tavalyi versenyeredménynek a jutalmaként egy spektro-
fotométer volt itt kipróbálás céljából, de sajnos nagyon rövid
volt az idõ. És mivel a gyerekek és a tanárok egyaránt nagyon
elfoglaltak, kevés idõ jutott rá, hogy megnézzük. De egy spekt-
rofotométer nagyon jó lenne ide a laborba pl. koncentráció-
meghatározásokra, meg nagyon sok minden másra is lehetne
használni. És akkor mondhatnánk már azt, hogy nagyon korsze-
rûen vagyunk ellátva mûszerekkel.

Szeretnénk egy kicsit nagyobb helyet a vegyszereknek és
az eszközöknek, mert nagyon szûkösen vagyunk a laborban.
Maguk a laborasztalok is kevesek ahhoz, hogy 20-24 gyerekkel
egyszerre tudjunk dolgozni, és még a kísérletek is ki vannak
készítve. De hát ez csak vágyálom, mivel az épület nem bõvít-
hetõ.

Én elsõsorban a gyerekekkel való foglalkozást szeretem. A
gondot azok a csoportok jelentik, akik úgy „megtámaszkodnak”
és azt mondják, hogy nem, tehát semmilyen szinten nem kell
nekik a kémia. Kommunikálni és bekapcsolódni a munkába
ezekkel a csoportokkal nagyon nehéz. Nem sok van ilyen a
Fazekasban, de azért be kell látni, hogy van. Ha õszinte akarok
lenni, akkor — bizonyára az is közrejátszik, hogy én annyival
fiatalabb voltam, és sokkal nagyobb volt a motivációm — ha egy
matematika tagozatról 5-10 gyerek versenyzett, akkor az nem
volt egy nagy létszám. A versenyek nem azt jelentik, hogy
valakinek versenyeznie kell, hanem azt jelenti, hogy akinek kedve
van hozzá, az egy kicsit szórakozzon. És vonzotta õket az, hogy
az órán túl sok labormunka nincsen, viszont a versennyel kap-
csolatban minden korcsoportban van laboratóriumi munka is. Ez
mintha egy kicsit alábbhagyott volna. Ami még negatívum, az a
társadalomtudományi osztályok kis óraszáma, és hogy nem ér-
deklõdnek. Nagyon meg kéne változtatnunk a tananyagot, hogy
érdekesebb legyen a számukra. Valóban az elmélet van túlsúly-
ban, és a gyakorlati élet háttérbe szorul, de azt is meg kell mon-
danom, hogy a gyakorlati életet csak akkor lehet behozni az
órára, ha van alap. Én hiába mondom azt, hogy ezt és ezt nem
lehet összeönteni, ha nem tudom megmagyarázni. Tehát úgy
érzem, vágyálom, hogy szeretnénk közelíteni a mindennapok
kémiájához, de ehhez legalább 7-8.-ban olyan alapot kellene
adni, hogy utána eljátszogathassunk a környezetünkben lévõ
anyagokkal.

Most már szeretem a környezetet, mert már szép az iskola.

Éveken keresztül nyomasztó volt, hogy nagyon jó eredményeket
lehetett elérni nagyon rossz körülmények között. Nekem él-
ményt jelentett, amikor visszaköltöztünk ide, hogy egy új épület-
ben, új berendezéssel, tiszta környezetben dolgozhatunk.
Nekem minden nap újra és újra élmény, hogy a folyosók tiszták,
hogy végig lehet rajtuk menni, hogy a mellékhelyiségek tiszták…
Ez mint háttér nagyon segíti a munkát.

Mi az, amit nem szeretek? Nem szeretem a negatívumokat,
el is hessegetem magamtól. Ha nem szeretnék ide bejönni, vál-
toztattam volna már rajta. De nem, én igazából szeretek a
gyerekek között lenni, élvezem a kicsiket, nem olyan régóta vagy
ritkábban tanítok hetedikeseket, és élvezem, amikor még olyan
lelkesek. Azt nem szeretem, amikor 7-ben már úgy jönnek, hogy
mi vagyunk a kis zsenik. És volt már ilyen osztály, de szerencsére
a legutóbbi két hetedik, ahol tanítottam, nem ilyen volt…

a biológia munkaközösség vezetõje

Hogyan látja a biológia tantárgy hely-
zetét az iskolában?

A biológia vonzereje csökkent to-
vábbtanulási szempontból, de az álta-
lános érdeklõdés továbbra is megvan.
A tagozatos szintû biológiatanításnak vi-

szont befellegzett. Országosan más a helyzet, mert a vidéki
iskolák tanulói benne élnek a természetben.

Milyen célokat szeretne idén megvalósítani?

A célom mindig ugyanaz: azokkal a gyerekekkel, akikkel dol-
gom van, lehetõleg elérni azt az eredményt, amely tõlük és
tõlem telik.

Mit szeret a legjobban és mit legkevésbé az iskolában?

Legjobban azt szeretem, hogy az idejáró gyerekek túlnyo-
mó többsége tényleg tanulni akar. Amit nem szeretek, hogy sok-
féle szabadosság van magatartási téren.

Mire a legbüszkébb pályafutása során?
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Erre nem tudok konkrét választ adni. Vannak, akik arra törek-
szenek, hogy minél szebben csengõ eredményeket érjenek el
és azokra büszkék lehessenek, mások pedig egyszerûen végzik
a munkájukat.

Voltak kitûzött céljai pályakezdõként, amelyek megvalósultak?

Ha csak azt nézem, hogy egyáltalán nem tanárnak készül-
tem, nem mondhatnám, hogy következetes, céltudatos ember
vagyok. Amióta tanár vagyok, egy a célom: az emberséget és
tudást átadni, aztán látni, hogy azoknak haszna van.

a földrajz munkaközösség vezetõje

Ez az elsõ tanév „Fazekas Terka néni
után”. Ez az idõszámítás már csak azért
is igaz, mert mind Szabó tanárnõt, mind
engem az 1994/95-ös esztendõben
Terka néni fogadott a Fazekasban. Most,
hogy nyugdíjba vonult, valóban új élet,
új korszak kezdõdött. 

Választott utódja, Vizy Zsolt tanár úr Csepelrõl érkezett
hozzánk. Úgy érezzük, hogy szimpatikus egyéniségét mind a
tantestület, mind a diákság befogadta. A tanév során össze-
szoktató, közös munkaként éltük meg az új feladatokat, a két-
szintû érettségire való felkészítés-felkészülés folyamatát, a Buda-
pest- és Teleki verseny szervezését, az általános iskolai kerületi
munkaközösségek vezetõivel való kapcsolattartást. Kicsit sok
volt a munka, jól elfáradtunk!

De rendkívül jó érzés, hogy sok munkánk ellenére mindig
nyugodtan, idõnként teázgatás, beszélgetés közben — máskor
„kanyarban”— terveztük a további programokat. Szóba kerültek
az élet, a szakma különbözõi dolgai. Egymást önzetlenül se-
gítve dolgoztunk, ketten még osztályfõnökként is, megbeszélve
programjainkat, sõt közös kirándulási területet, programot vá-
lasztottunk osztályainknak.

Részt vettünk-veszünk feladatok írásával a kétszintû érettsé-
gi további munkáiban, és fejlõdni szeretnénk a számítógép-fel-
használói területen, ezért a következõ tanévben ilyen jellegû
tanfolyamot szervezünk kollégáinkkal együtt.

Természetesen sokat bosszankodunk is, mert tapasztalunk

hanyagságot, érdektelenséget nem egy osztályban. Bízzunk ab-
ban, hogy az elkövetkezõ évek, a világlátás lehetõségei meg-
hozzák majd az igényt az elmulasztottak pótlására. 

Természetesen Terka nénivel is folyamatos kapcsolatot tar-
tunk. Õ Kanadában, leányánál élvezi a nyugdíjas életet.

Nem lenne kerek a mondandónk, ha nem írnánk le, hogy
nem volt az évnek olyan problémája, amelyben valaki azonnal
ne segített volna. Elõfordult, hogy még csak a problémán
rágódtunk, s már csörgött a telefon.

a technika-informatika munkaközösség
vezetõje

Melyek az ez évi aktualitások a két tan-
tárggyal kapcsolatosan?

A technika és az informatika tanárai,
holott különbözõ tantárgyakról van szó,
egy munkaközösséget alkotnak. Ennek

az az oka, hogy az évek során hol az egyik, hol a másik tan-
tárgy tanítására kerül sor. Ami az idén a legnagyobb munkát
jelentette, az az iskola gyakorló jellegével együtt járó verseny-
szervezés és -lebonyolítás: a közlekedési verseny (a rendõr-
séggel együttmûködve), majd a modellezõ és végül a ház-
tartási- és életvitel verseny. Tovább terveim között szerepel,
hogy mindenki számára nyitott, ún. tematikus délutánokat fogok
tartani, egy-egy ünnep vagy aktuális esemény köré csoportosít-
va. Ezeknek sok megvalósítása lehetséges: varrás, mikroelektron-
ika, stb.

A számítástechnikában továbbra is a jelentõsek a szakkörök,
amelyeket nem csak kollégáim, hanem olykor egyes osztályok
tanulói is tartanak. Ebben az évben különösen eredményes volt
a kicsiknek tartott LOGO szakkör, amelyrõl külön is beszámolunk.

Mindkét tantárgy nagyfokú kreativitást igényel. Lehet ez az oka
annak, hogy a diákok ennyire kedvelik e két tantárgyat?

Ez egy nagyon érdekes helyzet. Kisebb korukban ugyanis
sokkal bátrabbak a diákok, míg késõbb valószínûleg attól félnek,
hogy valamit nem csinálnak jól munkájuk során. Mindig örülök
annak, ha szép egyedi munkákat látok, és ennek õk is örülnek.
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Mi az, amiért szeret, és mi az, amiért nem szeret itt tanítani?

Összességében szeretek itt tanítani. Problémát jelent, hogy
mindkét tantárgynak nagyon alacsony a heti óraszáma, egyetlen
óra. Amiért igazán szeretem a munkámat: itt kiélhetem saját kre-
ativitásomat, és megvalósíthatom ötleteimet.

az ének-zene munkaközösség munká-
járól

Õsszel ismét „új” összetételben kezd-
te meg munkáját az ének-zene munka-
közösség. Váradi Andrea két éves tá-
volléte után, melyet Japánban töltött
ösztöndíjasként, visszatért az alsósok-
hoz, illetve a nyolcadikosokhoz, akiket

annak idején friss felsõsként hagyott itt… A felsõ tagozatos kó-
rust újra önállóként indította, s így ismét három kórussal vett részt
az iskola az idei zenei eseményeken. 

A munkaközösség élén változatlanul Breinichné Horváth
Andrea áll. Ungár István tanár úr a C-sek kivételével a 11. év-
folyam emberi, lelki gazdagítását végzi, bárcsak ne ez lenne a
záróakkord pályáján! A többi gimnáziumi osztály énektanára e
sorok írója, aki 2004 januárjától tanít iskolánkban. 

Októberben néhány lelkes gimnazista részt vett egy rend-
hagyó kerületi rendezvényen: Sáry László zeneszerzõ „Kreatív
zenei játékok” c. könyvébõl bemutatott és kipróbált néhány gya-
korlatot. A gyerekek élvezték, mi pedig új módszerekkel gazda-
godhattunk. Ezt a találkozót nekünk köszönhetik a kerületi ének-
tanárok.

A hagyománnyá vált alsós népdaléneklõ versenyre szokás
szerint késõ õsszel került sor. Alig tudtunk választani a sok lelkes
éneklõ-palánta közül, akik természetesen a tavaszi hangver-
senyen való szóló fellépésre mérettettek meg.

A gimnáziumi kórus épp november 17-ére két megtisztelõ
felkérést is kapott. Délelõtt a Pro Urbe kitüntetések átvételekor
színesíthettük az eseményt, melynek helyszíne a Régi Városháza
volt, a Váci utcában. A helyzet különlegessége, hogy ottlé-
tünkkel képviselhettük a díjazott Fazekast is! Délután az FPI okta-
tási osztályának rendezésében sorra kerülõ kiállítás megnyitóján

mûködtünk közre. Igazán felszabadult muzsikálást hallhatott a
közönség; délelõtt már kiizgultuk magunkat.

A karácsonyváró koncert meghitt hangulatát az sem zavar-
ta,hogy most kivételesen a díszteremben zajlott. Elõször énekelt
a gyerekeknek a tanári kórus (Bartha Angéla, Breinichné Horváth
Andrea, Dobos Sándor, Földessy Katalin, Hámori Veronika, Kálvin
Krisztina, Dr. Kelecsényi László, Dr. Kovácsné Csányi Csilla, Ney
Andrea, Szûcs Imre, Ungár István, Váradi Andrea, Visontai Miklós
és Vizy Zsolt). Reméljük, évrõl évre gyarapodni fog a létszáma!!!
Idén máris több tagot számlált, mint tavaly. Pár alkalomból milyen
kerek mûsor jött össze!

A munkaközösség összetétele rövid idõre megint átalakult
januártól. B. Horváth Andrea Rómába kapott ösztöndíjat, négy
hónapra tehát kölcsön kellett adnunk tudását, tapasztalatát.
Zelencsuk Tímea helyettesített május elejéig.

A hangszeres verseny nagyon magas színvonalú volt. Majd-
nem egy tucat produkciót ajánlottunk be a tavaszi hangver-
senyre, nagy örömünkre sok kamaraegyüttest is a szólistákon kí-
vül!

Márciusban kb. 100 gimnazistával néztük meg az Operában
a Kékszakállút és a Mandarint. Bartók két mûve az elõbbi ren-
dezése miatt is igazán gondolkodásra késztetõ élmény lehetett
a 11-12.-esek számára. S bizony nem ez volt az idén az egyetlen
koncertélmény...

Április elején zajlott a kétévente megrendezésre kerülõ
Gimnáziumi Kórusok Minõsítõ Hangversenye. A nagyrészt új
tagokból álló Lukin Eszter Vegyeskar arany minõsítést kapott.  

A tavaszi hangversenynek idén szomorú apropója volt.
Elõször nem köszönthettük a közönség soraiban Lukin László
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Tanár Urat. Hogy méltó módon emlékezhessünk, Ungár István
tanár úrnak a koncerten elhangzott beszédét ebben az év-
könyvben külön közöljük. Az õ szavainál érzékenyebb és talá-
lóbb gondolatokat nemigen tudnánk mondani. 

A hangversenyen régi diákok is felléptek szólistaként és az
énekkar tagjaiként. Nagy öröm, hogy a zene mint összekötõ szál
tartja itt, vagy hívja vissza az egyetemistákat. A három kóruson kí-
vül népdaléneklõk és hangszeres szólisták léptek fel a hagyo-
mány szerint. Ilyenkor kerül kiosztásra az oklevelek garmada a
versenyen résztvevõknek és a legaktívabb énekkari tagoknak.
Összkarként Lukin tanár úr szövegezte kánonok adtak keretet a
koncertnek. 

Az „Éneklõ Ifjúság” által rendezett „Kerületi Dalos találkozó”
idén minõsítések adományozása nélkül zajlott le a Losonci téri
Általános Iskolában, kb. 10 kórus részvételével. Úgy látszik, tét
nélkül szívesebben állnak ki a kórusok, talán ezért is szolgált rá
tényleg az elnevezésre az idei esemény: „Zenélõ Örömdélu-
tán”. A felsõs és a gimnazista kórussal is képviseltük a Fazekast.

Az iskola zenei életéhez persze nem csak az ének-zene
munkaközösség által hirdetett és lebonyolított rendezvények
tartoznak. A c-s hangverseny hihetetlenül színes és élvezetes
volt! Kár, hogy az ottani fellépõk kérlelés ellenére sem jönnek el
a hangszeres versenyre!…

A karácsonyi szüneti zenélések is felejthetetlen hangulatúak
voltak, énekes és hangszeres alkalmak tették igazi várakozássá az
utolsó hetet. Külön öröm nekünk, hogy milyen sok gyerek játszik
hangszeren. A jövõben megpróbáljuk fokozottan mozgósítani
õket, hogy ne csak évente egyszer halljunk tõlük muzsikálást.
Talán kezdete lehetett ennek a folyamnak a 7.D õszi osztályhang-
versenye. Reméljük, jövõre még több idõnk és energiánk lesz a
fiatalság zenei aktivizálására, bár az õ elfoglaltságaik mellett az
idei év bõ termését is gyümölcsözõnek mondhatjuk. 

a testnevelés munkaközösség vezetõje 

Milyen hagyományokat õriz a munkakö-
zösség?

Hagyományosan, minden szeptem-
berben megrendezzük a futónapot, a
Fazekas-napokon foci és kosár rendez-

vényeket tartunk. Sajnos a házibajnokságok vontatottan mennek,
a lányfoci idén el sem indult, és mivel nem járunk úszni, a hagyo-
mányosnak mondható úszóverseny is elmaradt. Viszont a gim-
nazistákkal a sakk diák-olimpia áprilisi országos döntõjén vehet-
tünk részt. Ezek a rendezvények mondhatók a legeredménye-
sebbeknek, mivel ezek mozgatják meg a legtöbb diákot.

Milyen táborokat szervez a munkaközösség?

Gabi néni szokásos sítábora és az általános iskolásoknak ter-
vezett kerékpáros tábor június végén idén is megrendezésre
kerül. Ezeken kívül is lesznek persze kirándulások és táborok, de
azok nem munkaközösségi kereteken belül.

Melyek a legfontosabb célok?

A hagyományõrzést helyezzük elõtérbe, mivel régebben
az ilyen rendezvényekre sokkal nagyobb érdeklõdés mutatko-
zott, mint az újításokra. Vannak persze érdekes újak, ilyenek a két
osztálynak szervezett kalandtúrák, a középiskolás kötélmászó-
verseny vagy a Rákóczi Szakközépiskola által szervezett sport-
program, melyen focicsapatunk is részt vett, és a GYIK (Gyakorló
Iskolák Kupája), melyen kosár és foci csapataink, valamint a tanári
kosárcsapat vett részt.

Miért jó a Fazekasban tanítani?

Régóta vagyok itt, mivel jól érzem magam. A tananyag ugyan
évfolyamonként mindig ugyanaz, de a gyerekek mindig mások,
ez teszi változatossá a munkát.

Nem túl alacsony az óraszám?

Szerencsére most felemelték, alsóban három, felsõben
kettõ és fél óra van hetente, és az emelés felmenõ rendszerben
eljut a gimnáziumig is nemsokára. Sajnos a délelõtti óraszámba
több nem fér be, de a „mindennapi testnevelés” program
keretében minden délután sportkört tartunk.

Melyek voltak a tanév legjobb sporteredményei?

Az idei tanév elsõ eseménye a szokásos õszi futónap volt.
Ezen hetedik osztálytól tizenkettedikig vettek részt a diákok. Az
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alsóbb éveseknél nagyobb lelkesedés és résztvételi létszám
mutatkozott.

Az általános iskolások a Kerületi Diákolimpián indultak több
sportágban is. Úszásban elnyertük az összetett kupát, melyet a
legsikeresebb iskola kap. Asztaliteniszezõink már nem ennyire
sikeresen szerepeltek, sakkozóink azonban több korcsoportban
végeztek az elsõ helyen. Õk a késõbbiek során is jól szerepel-
tek. Felsõs leány csapatunk az országos döntõben a 18. helyet
szerezte meg, középiskolás fiaink pedig a második helyen
végeztek. Hátra van még az egyéni országos döntõ, ahol hár-
man vesznek részt. Kosarasaink a Budapest bajnokságon indul-
tak. Alsó tagozatos floorball csapatunk országos döntõbe
jutott. Diákszervezéssel folyt a labdarúgó bajnokságunk. Azok a
tanulóink, akik egyesületben sportolnak, rendszeresen indulnak
versenyeken, és jól szerepelnek.

a rajz és vizuális kultúra munkaközös-
ség munkájáról

A vizuális esztétikai nevelés tanóráin
és szakköri foglalkozásain változatos is-
meretszerzõ és készségfejlesztõ munka
folyt ebben a tanévben is. A diákok kö-
zül jó néhányan figyelemre méltó ered-
ményeket értek el  a grafikai, festõi meg-

jelenítésben.
Meghatározó változás az elõzõ tanévhez képest, hogy a

Fõvárosi Vizuális Módszertani Központ a Fõvárosi Pedagógiai
Intézetbõl átköltözött a Fazekas Mihály Gyakorlóiskolába. Ebbõl
következõen az általános iskolai évfolyamok részére ezentúl
nálunk kerül megrendezésre a Fõvárosi Komplex Képzõmû-
vészeti Verseny és a Fõvárosi Mûelemzõ Verseny. Mi szervezzük
meg a kerületi munkaközösség-vezetõk szakmai találkozóit, s mi
látjuk vendégül a kerületek általános iskolai tanárait. Megismer-
tetjük velük értékelési rendszerünket és az általunk kidolgozott
módszereket.

Nagyon sok feladatunk van. Bemutató órák tartásán túl sok-
felé hívnak bennünket módszertani, mûvészettörténeti, filme-
lemzõ elõadásokat tartani, zsûrizni, kiállítást nyitni.

Talán egyik legsikeresebb rendezvényünk a nyári mûvészeti
táborunk, ahol a Balaton mellett tanárok és diákok együtt rajzol-

nak, festenek, mintáznak.
A következõ tanévben újra beindítjuk a harminc éves múlt-

ra visszatekintõ módszertani tanfolyamunkat. Az Iparmûvészeti
Egyetem hallgatói közül is néhányan nálunk végzik tanítási gya-
korlatukat, s teszik meg a vizuális nevelés elsõ elméleti és gyakor-
lati lépéseit. Palladion filmklubunk, kerámia, kézmûves és egye-
temi elõkészítõ szakköreink tovább mûködnek.

Reméljük, hogy az elkövetkezõ évben már elkezdhetjük
egyedülálló gyermekrajz- és szoborgyûjteményünk rendezését,
tudományos feldolgozását.

Mivel mi is — a rajz munkaközösség tagjai — alkotó mû-
vészek vagyunk, szeretnénk a jövõben még több idõt szánni
saját grafikáink, festményeink, fotóink és szobraink elkészítésére.
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Iskolánk „Legyen a kincs közkincs, Fazekas a hálón” címû
projektjavaslatával nyert az Informatikai és Hírközlési Minisztéri-
um és az Oktatási Minisztérium 2002. november 7-én kiírt ITEM
pályázatán. A projekt három fõ része a „Kultúrtörténeti enciklo-
pédia”, a „Tanítók a hálón” alsós tananyagbázis és a „Matema-
tikai portál”. A pályázati munkánk eredménye az interneten a 

webcímekrõl érhetõ el. (Az utóbbi azóta már továbbfej-
lõdött.) Oktatási szolgáltatást interneten már korábban is nyúj-
tottunk. Az elsõ "fecske" a 

„Fizika portál” volt, amelyet Horváth Gábor tanár úr irányítása
alatt Kerékfy Péter (2002c), Buti Tamás (2003c) és Bálint Márton
(2003c) diákok hoztak létre. Ezt vette mintának késõbb a „Mate-
matika portál”, amelyet Paulin Dániellel (2004c) közösen kezd-
tünk fejleszteni.

A „Kultúrtörténeti enciklopédia” létrehozásában Osztovits
Szabolcs tanár úr irányításával együtt dolgozott a magyar tanári
munkaközösség a számítástechnikai hátteret biztosító Huss Dá-
niel (2006a) és Pallos Tamás (2006a) diákokkal.

A „Tanítók a hálón” portál elkészítésében Kivovics Ágnes
irányította az alsós munkaközösséget. A portál számítástechnikai
tervét, továbbá a szükséges programokat Iványi Tamás (2007a)
készítette Dénes Balázs irányításával, az anyagok internetre való
elõkészítésében Molnár Péter (2004b) és Bornemissza Péter
(2007b) segédkezett, míg Horváth Marcell (2004b) flash animá-
ciókat készített, Deák Péter (2004c) pedig a filmek vágásában
jeleskedett.

A „Matematika portál” megújításában sok diákunk és volt
növendékünk adott segítséget a matematika munkaközösség-
nek. Az internetes feladatbank programozásában (php) Fejes
Endre (2006c) és Nguyen Dinh Bao (2005c) mellett Ritter Ádám
(2001c) és Paulin Dániel (2004c) dolgozott, de a szá-
mítástechnikáért felelõs Dénes Balázsnak is maradt programoz-
nivalója az adatbázisterv elkészítése mellett.

A feladatbank példáihoz az iskola tanulói készítettek me-
goldásokat, elsõsorban a 2005c, 2008c osztályok tanulói jeles-
kedtek ebben. Az ábrákat is õk, továbbá a Coreldraw tanfolyam
résztvevõi, lásd:

rajzolták meg. A példák szövegének angolra való fordításait is
részben a diákok végezték.

A feladatbank feltöltéséhez sok technikai feltételnek meg
kellett felelniük a dokumentumoknak. Horváth Katalin kollégánk
irányítása alatt ebben Komáromi Istvánon (2005c) kívül volt diák-
jaink vállaltak feladatot: Buti Tamás (2003c), Tábor Áron (2003c)
és Szabó Péter (petisoft, 1999c).

A designt Bálint Márton (Cus, 2003c) dolgozta ki és valósí-
totta meg, a flash programozást Varga Gábor (vargusz, 2003d)
végezte.

Öröm volt látni, hogy az iskola vezetõi, tanáraink, diákjaink,
volt diákjaink és több külsõ segítõ így össze tud fogni, hogy
tehetségük révén valóban közkinccsé váljék az iskolánkban
összegyûlt tudás.
(A diákok mellett osztályukra az érettségi évével és az osztály
betûjelével utalunk)

Hraskó András
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A híres Falconieri palotában, azaz a Magyar Akadémián, a
Via Giulián lakva sok szép élményben volt részem: kiállítások,
koncertek, tudományos elõadások gyönyörködtettek. Jó érzés,
hogy volt a múlt század elsõ felében olyan felelõsen gondol-
kodó miniszter, aki megvette számunkra ezt az épületet, ezzel
biztosítva a nyugodt alkotó munkát az ösztöndíjasoknak.

A MÖB (Magyar Ösztöndíj Bizottság) pályázatán elnyert 4
hónapos ösztöndíj során többek között iskolákat látogattam,
valamint magam is tanítottam a Trento e Trieste nevû általános is-
kola 3. osztályában, Róma szívében, a híres Farnese Palota köze-
lében, a Campo de Fiori térnél.

Vannak állami és magániskolák, valamint egyházi fenntar-
tásúak; ez állami. Építészetileg kétféle általánosiskola-típus léte-
zik: vagy az ötvenes években épült modern vagy egy régi ház
valamelyik emeletein kialakított helyiségcsoport. Mind a kettõre
jellemzõ az ingerszegénység; kis alapterületû, teljesen díszí-
tetlen termek egyszemélyes padokkal, szekrény nélkül, egy
tábla, ami fordítható, a gyerekek által mázolt- pingált falak stb.
Általában elhanyagoltság és felszereletlenség mindenütt. 

Az alsó tagozat Olaszországban a nálunk 5. osztálynak
megfelelõ évfolyammal fejezõdik be. A gyerekeknek 60 percig
tart egy óra, többnyire kettõt tartanak egyben, utána hosszabb
szünettel. Minden emeleten pedellus tartózkodik, aki az eset-
leges baleseteknél (pl. orrvérzés) ellátja a gyereket, de az õ dol-
ga a mellékhelyiségek rendjének felügyelete vagy a folyékony
szappan adagolása is… Mivel sok a kiskorúak ellen elkövetett
erõszak, nagyon vigyáznak rájuk, a szülõk mindig értük mennek,
igaz, a tömegközlekedés sem olyan, mint itthon. (Elõfordult
több alkalommal is az egy óránál is több várakozás.) A nálunk
ismeretes napközi nincs, de menza létezik. Minden fiú közép-
kék egyenköpenyt hord, a lányok fehér színût, a gallérján hím-
zéssel.

Énekóra hetente egyszer van, inkább délután, én is fél 3-tól
fél 4-ig tanítottam. Utána olasz nyelv órájuk volt, és fél ötkor vé-
geztek! Az igazgató belátása szerint külsõs tanár is taníthat.

Úgy tapasztaltam, hogy sajnos évente váltják a tanárokat,
ami nem engedi a folyamatos munkát. Az osztálytanítónak köte-
lezõ részt vennie a többi órán is. Természetesen nem szól bele

„Tutte le strade conduccono a Roma”
…azaz minden út Rómába vezet !

(Emlékmorzsák)
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beszédstílus stb. Meg kellett tanítani a jelentkezés fogalmát! 
Énekfüzetet lehet kapni, de azt nem használják, így azt ame-

lyik szülõ az én külön kérésemre megvette, annak a gyerekének
volt. Ha nem, akkor a tanuló a matematikafüzetbe dolgozott,
mert azt szokta meg. A füzet nekik arra szolgál, hogy pl. az adott
dal szövegét oda lemásolják.

Mivel nincs énekkönyv (az alsó tagozatban sincs), így ne-
kem kellett óráról órára az elképzelt könyv adott oldalát megírni
és fénymásolatban odaadni minden gyereknek, hogy dolgoz-
hassunk. Nincs semminemû énekismeretük, mert az iskolába az
óvodából nem úgy érkeznek, mint nálunk. Azonnal dalanyagot
kellett tanítani, hogy legyen min játszva gyakorolni, felfedezni
azonosságokat, különbözõségeket. A 12 óra alatt 9 dalt tanul-
tunk — ettõl a számtól az órát látogató kollégák teljesen el
voltak ájulva!!! Nem volt Kodályuk, aki megmutatta volna azt a
helyes utat, amit mi követünk, és számos más országban is ezt
követték már. Kicsit a „szabad a vásár” jellege van az énektanítás-
nak. Módszertani képzettségrõl pedig semmilyen szinten nem
lehet beszélni, sem az óvónõknél, sem a tanítónõknél, de sajnos
még a képzett azaz papírral rendelkezõ énektanároknál sem.

Ezért hívnak már 27 éve mindig, mert aki egyszer megta-
pasztalta, milyen a jól képzett tanár, és mi a képzettség elõnye,
az biztos visszatér a legközelebbi továbbképzésre.

Például a tanárok egyik módszere a daltanításra a cd-rõl
való megtanulás — ennek az eredménye, hogy a gyerekek a
nem megfelelõ hangterjedelem miatt dörmögnek vagy visítva
utánoznak, a ritmusuk bizonytalan, mindig „sleppelõ” az elõ-
adásmódjuk, de hihetetlen önbizalommal és boldog arckife-
jezéssel dalolnak. Ezt egyébként tv-mûsorokban is láttam. Egy
dolgot tudnak, a szöveget… de hol a híres olasz „bel canto”?
Ha olyan felépített lenne az oktatás, mint nálunk, akkor nem egy
Pavarottijuk lenne! Így viszont mind elvész.

Feladatom volt a tanárképzés is. Kétszer Rómában tartottam
háromhetes tanfolyamot, januártól április végéig pedig minden
pénteken Vallo della Lucaniában. Ez a környék, amely több mint
400 kilométerre fekszik a fõvárostól, a leghíresebb „bufala”-,
azaz bivalynevelõ vidék, és a mozzarellájuk is a legfinomabb! Itt
egy alkalommal bemutató órát is tartottam, amit felvett a helyi tv,
és egy rögtönzött interjút is kellett adni. Tehát a négy hónap alatt
majdnem 10.000 kilométert vonatoztam, mert minden pénteken
délelõtt leutaztam, délután-este megtartottam a 3 órás tan-
folyamot, aztán szombat reggel vissza. Igaz, a vonatút gyönyörû
helyeken vezet, a Rómából kivezetõ út hosszan a régi vízveze-

a munkába, bár a gyerekek eleinte fel-felugráltak és hozzá men-
tek, ha valami dicséretet kaptak tõlem, de errõl lassan leszoktak.
Egyébként is a tipikus olaszos megnyilvánulás már itt is érzékel-
hetõ, azaz az egymás szavába vágás, a belekiabálás, az anyagtól
független azonnali ötletek kimondása, a hangos, szinte ordítós



tékek mellett, aztán a latinai dombok között, Nápolynál a Vezúv,
majd Salerno után ismét a tenger, hegyek. Az ablakon szinte
benyúló citromtól roskadozó fák, de ugyanakkor a nagy
szegénység, piszok és rendezetlenség is...

Nagy pillanatoknak voltam tanúja, mert ott-tartózkodásom
alatt halt meg II. János Pál pápa, akinek 1998-ban a vezetésem
alatt álló Kodály Nõikar személyesen énekelt a Vatikánban. Janu-
árban, amikor kiérkeztem, még hallottam és láttam az ablakából
a vasárnapi áldás alkalmával… aztán a kórház. Megdöbbentõ
élmény marad a hangtalansággal küzdõ pápa képe az emléke-
imben és a koporsóján a szélfútta evangélium… A városban
még ma is láthatóak az Õt gyászoló plakátok, de mellettük már
XVI. Benedek mosolya is.

A Vaticani Rádióban két elõadást tartottam Kodály kóru-
sairól, valamint egy interjút is készítettek arról a misszió értékû
munkáról, amit több mint két évtizede Olaszországban végzek.

Március 15-én én is kitûztem a kokárdát, mert a Gianicolo-n
vezényeltem a kórusomat (Andor Ilona Baráti Társaság Kodály
Zoltán Nõikara), akik a Magyar Akadémia meghívására érkeztek
az örök városba. A római magyar közösség Türr István szobránál
ünnepelte a szabadságharc emlékét, nem messze Garibaldi
lovas szobrától. Másnap délután a Szent Péter Bazilika ötórás
miséjének mi voltunk a közremûködõ kórusa. Az altemplomban
található híres Magyar Kápolnában pedig a kedd reggeli misén
énekeltünk, ezt csak erre az alkalomra nyitják ki.

Az eredeti olasz népdalok után kutatva döbbentem rá,
milyen nagy szó, hogy 100 évvel ezelõtt Kodály és Bartók ösz-
szegyûjtötte a népzenénket, sõt rendszerezte, aztán kiválogat-
ta, mi az, ami mint gyöngyszem az általános mûveltséghez elen-
gedhetetlen. Errõl beszéltem a Duna tv GONG címû mûsorának
adott interjúban, amelyet azokkal a gyerekekkel vettek fel, akiket
végig tanítottam. Odakinn nincs hagyományõrzés, nincs kon-
cepció, felépítettség, nem lehet mire alapozni a zenei isme-
reteket. Hiába élt a X. században Arezzói Guido, elveszett a
fonal. Azok a tanárok, zenészek és óvónõk azonban, akik álta-
lam kapcsolatba kerülnek a mi zenei nevelésünkkel, már világo-
san látják a hibát, és igyekeznek változtatni.

B. Horváth Andrea 
az ének-zene munkaközösség vezetõje
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A kémia a projektmunkák tükrében

A projektmunka egy adott téma olyan feldolgozási formája,
amelyben a gyerekek önállóan tevékenykednek. Legtöbbször
csoportokban végzik el a feladatot, úgy, hogy a csoportban
mindenki a tehetségének, a képességének és az érdeklõdé-
sének megfelelõ munkát vállalja. A tanár szerepe a tevékenység
megszervezése, irányítása és a tanácsadás. Mivel az oktatáspoli-
tika egyre kevesebb lehetõséget biztosít a kémia tanítására, így
a mindennapjaink kémiai jelenségeinek megismerésére órán kí-
vüli munkával, önállóan juthatnak el a diákok. Ez a fajta tevékeny-
ség a tehetséggondozásnak is része.

A következõkben bemutatunk néhány példát abból a
színes anyagból, amelyet az évek során sok-sok diák idõt és
fáradságot nem kímélve készített el. Reményeink szerint a
gyerekek ezáltal lélekben közelebb kerültek a kémiához, ahhoz
a tantárgyhoz, amely akarva-akaratlanul életünk szerves része.
Külön öröm, hogy munkájuk során környezettudatos viselkedésû
felnõttekké váltak, akik késõbb majd hatni tudnak a kevésbé
tájékozott embertársaikra is. Nagyon fontos elmondanunk, hogy
ezek a munkák nem készülhettek volna el szakmai irányítók és
sponzorok nélkül. A tudományos diákkutatásokat támogató,
nagylelkû segítségüket ezen a helyen is köszönjük.

Az elmúlt évek során foglalkoztunk a savas esõvel, az UV-



sugárzás erõsségének összehasonlításával a szennyezett belvá-
rosban és a tiszta levegõjû Szabadság-hegyen. Összegyûjtöttük
a Balaton iszapjából felbuborékoló metángázt, és megpróbál-
tunk tervet készíteni a hasznosítási lehetõségérõl. A fõvárosban
naponta képzõdõ, mintegy 30 tonna kutyaürülék összegyûjtése
megfelelõ eszközzel megoldható feladat. Megvizsgáltuk, hogy a
kutyaürülék tárolás és száradás után trágyaként hasznosítható-e.
Kiszámoltuk, hogy egy galvanizáló üzem hogyan csökkentheti a
vízfelhasználását, és elkészítettük ennek mûködési modelljét is.
Az alábbiakban néhány projektet kicsit részletesebben is be-
mutatunk.

Elsõ munkáink közé tartozott
a természetes vizek tisztaságá-
nak vizsgálata. A víz kémiai
tisztaságát az ún. kémiai index-
szel lehet jellemezni. Ezt nyolc
paraméterbõl (Pl. foszfáttar-
talom, nitráttartalom, pH) ha-
tározzuk meg. Az I-tõl V-ig ter-
jedõ skálán a legtisztábbat az
I., a legszennyezettebbet az V.
jelöli. A méréseket a helyszínen
végeztük terepi vizsgálatra al-
kalmas vízanalizáló felszerelés-
sel. Végighajóztunk a Dunán
Komáromtól Mohácsig, a víz-
zel azonos sebességgel halad-
va, ezáltal azonos víztömeg
változásait vizsgáltuk. 15 kilo-
méterenként vettünk vízmintát,
és azonnal elvégeztük az analí-

zist. Megállapítottuk, hogy a nagyobb városoknál a víz akár IV.
fokozatúvá is szennyezõdött, azonban 50 km után ismét II-III.
minõségûvé tisztult a folyó. Vagyis a Duna öntisztulása a ma-
gyarországi szakaszon kielégítõ. Eredményeinket elõször az
Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításon, (Bu-
dapest, 1995) ismertettük, majd a nemzetközi környezetvédel-
mi projekt olimpián (International Enviromental Projekt Olimpiad,
INEPO, Istanbul, 1995). Diákjaink ezzel a munkával aranyérmet
szereztek. Istanbul polgármestere a díjátadáskor külön kiemelte,
hogy milyen fontos a Duna víz tisztaságának állandó ellenõrzése,
mert az befolyásolhatja a Fekete-tenger tisztaságát is.

A magyar tenger, a Balaton vízminõségének vizsgálata is
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érdekes feladat volt. Három körzetben, a nyugati, a keleti és a
középsõ medencében elemeztük a vizet a Balatoni Vízi-
rendõrség hajójának segítségével. Vízmintát vettünk 15-15
helyen, elvégeztük az analízist, és meghatároztuk a kémiai in-
dexet. A víz, mint az várható volt, a nagyobb városok (pl. Keszt-
hely, Siófok) és az ipari létesítmények (pl. Fûzfõ) közelében
szennyezettebb volt, mint a Balaton közepén. A méréseket
tavasszal, nyár közepén és õsszel is elvégeztük. Az eredmények

azt mutatták, hogy a nyári strandszezon és a nagy meleg jelen-
tõsen csökkentette a víz tisztaságát (III. fokozat), ám õszre visz-
szaáll a kedvezõ tisztaságra (I-II. fokozat). Ezzel a munkával diák-
jaink az ifjú kutatók európai környezetvédelemi versenyén
(Young European Environmental Researches, YEER, 1995)
különdíjat nyertek, ami azt jelentette, hogy részt vehettek egy
kéthetes, alpesi kutatótáborban, Svájcban.

Budapest nevezetességei közé tartoznak a köztereinken



látható bronzszobrok. Ezek korróziója az elmúlt évtizedek alatt
megindult, és az utóbbi idõkben pedig felgyorsult. Megismer-
hettük a Hõsök terén álló Milleniumi Szoborcsoport felújítási
munkálatait, és ez adta az alapot arra, hogy elkezdjük az iskolánk
elõtt álló Elhagyottak címû szobor restaurálást megelõzõ vizs-
gálatokat. Elõször a szobor külsejét borító zöldes-kék patina
összetételét határoztuk meg. A patinát alkotó bázisos réz-kar-
bonát a savas esõ hatására szinte teljesen réz-szulfáttá alakult át.
A szobron lõtt lyukak is voltak, ezek befoltozásához ismerni kel-
lett a bronz összetételét, hogy azzal azonos összetételû legyen
a pótlás. Ellenkezõ esetben még intenzívebb korrózió léphet

fel. Az eredmények magyarországi ismertetése (Országos
Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás, Budapest, 1996)
olyan sikert jelentett, hogy diákjaink részt vehettek a Pretoriában
megrendezett környezetvédelmi világversenyen (1996). Bizo-
nyos mérési eredményeinket felhasználva a szobrot idõközben
restaurálták, és ott áll az iskola épülete elõtt megszépülten,
idézve az I. világháború utáni éveket.

A 90-es évek közepétõl Európa-szerte a környezeti prob-
lémák feltárása mellett a környezetvédelmi megoldások meg-
találása lett a cél. Így diákjaink is olyan munkákat végeztek, ame-
lyekkel diákszinten ugyan, de segítettek a környezetvédelem-
ben. A szelektív hulladékgyûjtés (papír, fém, üveg, mûanyag) már
30-35 éves múltra tekint vissza. Egy projektmunka keretében
elhasznált bõrárukat gyûjtöttünk össze, és megpróbáltuk labo-
ratóriumi körülmények között, kémiai úton lebontani. Erõsen
lúgos közegben fõztük a cipõk, táskák apróra vágott darabjait.
A lombikban jól elkülöníthetõen két fázis jelent meg. A felsõ a
kollagén volt, alul pedig a bõr cserzéséhez használt krómve-
gyület. A kollagén trágyázásra alkalmas anyag, a krómvegyület
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pedig újra felhasználható a cserzéshez. Nagy sikert aratott a
projekt az INEPO-n (Istanbul, 1997), mert Törökországban a
nagy mennyiségû bõr feldolgozása során sok hulladék kelet-
kezik, és ennek újrahasznosítása igencsak célszerû lenne.

Az utóbbi években a projektjeink szorosabban kötõdtek az
emberi szervezet és a vele kapcsolatba kerülõ anyagok kölcsön-
hatásának vizsgálatához. A 2004/2005-ös tanévben érettségizõ
12.B osztály tanulói vizsgálták a Ginkgo Biloba jótékony hatását.
Pataky Borbála és Kern Anita az összegyûjtött ginkgo leveleket a
kozmetikumokhoz hasonlóan dolgozták fel, majd kromatográfiás
eljárással mutatták ki a bennük lévõ hatóanyagokat, a flavo-
noidokat. Szlepák Júlia részletes összeállítást készített az emberi
testbe beültetett mûanyag protézisek kémiájáról és a szervezet-
re gyakorolt hatásairól. Mindkét pályamunka a magyarországi
megmérettetése után (Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítás, Budapest, 2004) részt vett a Drezdában
megrendezett Expo-Scientist Europa bemutatón is.



Bognár Júlia és Czeibert Katalin a Magyarországon forgalom-
ba kerülõ teák koffeintartalmát határozták meg. Kimutatható volt,
hogy sok tea fogyasztása esetén olyan mennyiségû koffein kerül-
het a szervezetbe, amely már függõséghez vezethet. Jani Anna
és Maros Máté annak járt utána, hogy a nitrogén-monoxid kettõs
arcát hogyan lehet értelmezni. Ismeretes, hogy egyrészt mint
környezetszennyezõ a szervezetünkre káros, másrészt pedig,
ha a szervezetben biokémiai folyamatok során keletkezik, akkor
létfontosságú szerepet tölthet be. A szépen kidolgozott, érté-
kes munkákat azzal jutalmazta a hazai verseny zsûrije (Országos
Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás, Budapest, 2004),
hogy a projektek készítõi meglátogathatták a párizsi Cité des
Sciences et de l'Industrie-t (Párizs, 2004).

Ugyancsak sikeres munkát készített ebben a tanévben a 11.b
osztályból Fóris Borbála és Haraszti Réka, akik feldolgozták a fes-
tészet kémiai vonatkozásait. Az iskolai laboratóriumban elõállí-
tott festékek, a ragyogó, színes poszter és a kiváló prezentáció
jutalmaként 2005 júliusában Chilében mutathatják be munkájukat
az Expo Sciences International-on.

A fiatalabbak is kiveszik már részüket a projektmunkák készí-
tésében. Kiss Marcell és Ladóczki Bence a 8.d osztály tanulói a
tûzijátékok magyarországi történetét és kémiáját dolgozták fel
osztálytársaikkal együtt. A tûzijátékok és rakéták égését fény- és
hangszenzorokkal vizsgálták. A mérési eredményeket számító-
gép segítségével rögzítették és értékelték ki. Kiszámították a kü-
lönbözõ robbanóanyagok égésének reakciósebességét. Mun-
kájukkal részt vehettek a Verband der Chemilehrer Österreichs
nemzetközi projektversenyén (Ausztria, 2005) és a Brüsszelben
megrendezett Weetensheps-Expo-Sciences-en. (2005 április).
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Diákprojekt témák voltak tehát:

1995 A Duna-víz kémiai elemzése
1995 A savas esõ vizsgálata
1995 A Balaton vizének kémiai elemzése
1996 Bronzszobrok kémiai rekonstrukciója
1996 Az ózonlyuk hatása
1996 Növényekbõl kivonható textilfestékek
1997 A hulladékbõr újrahasznosítása
1997 C-vitamin az élelmiszerekben
1998 Víztakarékosság a galvanizálás során
1999 A balatoni mocsárgáz hasznosítása
2000 A tiszai cianidszennyezés modellezése
2000 Dog matter
2002 Fotokémiai vizsgálatok vírusfertõzött növényekkel
2002 Vírusok a természetben és a számítógépben
2003 A jód és a pajzsmirigy
2004 A ginkgo, a fiatalság elixírje
2004 Õsi üdítõnk, a tea
2004 A mûanyagokról másképp
2004 A nitrogén-monoxid két arca
2005 Játék a tûzzel
2005 A mûvészet kémiája — a kémia mûvészete

Hazai és nemzetközi diákversenyek (a diákok eredményeivel):

Tudományos és Technikai Diákalkotó Verseny és Kiállítás
1. Budapest, 1996 1. hely Osztovits János, Varga Zsolt 

2. hely Sallai Krisztina
3. hely Szlávik Vanda

2. Budapest, 1997 1. hely Czegle Ibolya, Bakony Mikolt
2. hely Bárdos Petra, Hettéssy Judit,

Takács Erika
3. Budapest, 1998 1. hely Kártyás Gábor, Wimmer Alexandra
4. Budapest, 1999 1. hely Visnovitz Tamás
5. Budapest, 2000 1. hely Valkó Luca, Balassa Tímea
7. Budapest, 2002 1. hely Nikowitz Krisztina

2. hely Blastik Márta, Valkó Orsolya
8. Budapest, 2003 2. hely Kern Anita, Szlepák Júlia
9. Budapest, 2004 1. hely Pataky Borbála, Kern Anita

1. hely Szlepák Júlia
2. hely Bognár Júlia, Czeibert Katalin
2. hely Jani Anna, Maros Máté



10. Budapest, 2005 1. hely Fóris Borbála, Haraszti Réka
2. hely Kiss Marcell, Ladóczki Bence

International Conference of Young Scientists, Környezetkémiai
Szekció

Visegrád, 1996 3. hely Osztovics János, Zádor Judit
Visegrád, 1998 1. hely Czegle Ibolya, Bakony Mikolt
Visegrád, 1999 1. hely Wimmer Alexandra
Budapest, 2002 1. hely Nikowitz Krisztina
Georgia, 2002 1. hely Nikowitz Krisztina

International Environmental Project Olympiad (INEPO)

3. Istanbul, 1995 arany, bronz Osztovits János,
Szorényi Virág

4. Istanbul, 1996 ezüst, bronz Varga Zsolt,
Szlávik Vanda

5. Istanbul, 1997 arany, ezüst Czegle Ibolya,
Bakony Mikolt,
Bárdos Petra,
Hettéssy Judit

6. Istanbul, 1998 ezüst Kártyás Gábor,
Wimmer Alexandra

8. Antalya, 2000 bronz Hamar Mátyás,
Bakos Evelin
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Young European Environmental Researches (YEER)

6. München, 1995 különdíj: alpesi kutatótábor
Zádor Judit, Blumenau Eszter

7. Bréma, 1996 különdíj: Nobel-díjas konferencia
Osztovits János,Varga Zsolt

8. Lipcse, 1997 Bakony Mikolt, Czegle Ibolya
9. Berlin, 1998 különdíj: nemzetközi kollokvium

Kártyás Gábor, Wimmer Alexandra
10. Hannover, 2000 Valkó Luca, Balassa Tímea

Diákjaink jutalmai sikeres nemzetközi szereplésük alapján:

Diákjaim jártak a világ különbözõ táján: Frankfurt, Zürich,
Basel, Prága, Pretoria, Pozsony, Párizs, Lindau, Osnabrück, Istan-
bul, Antalya, München, Bremen, Leipzig, Berlin, Spanyolország,
Portugália, Mexikó, Berchtesgaden, Aletsch-glecscser

Részvétel környezetvédelmi kutatótáborokban:

7. International Wild Animal Research Week, Svájc, 1996
Kerekes György, Zámbó Attila

9. International Wild Animal Research Week, Svájc, 1998
Adorján István, Kovács Balázs

10. Wildlife Research Week, Svájc, 1999
Daruházy Ágnes, Kóczy Ágnes

11. Wildlife Research Week, Svájc, 2000
Bakos Evelin

Young Europeans Forum Europe X  (Frankfurt) 
A New Generation Takes Off, 1997

Zádor Judit
Kutatóhét, Züricher Technische Hochschule, 1996

Osztovits János, Varga Zsolt
A német parlament ismét Berlinben c. emlékülés, 1998

Blumenau Eszter, Zádor Judit
Kutatóhét Baselban, 2000

Pazár Péter

Hobinka Ildikó
a kémia munkaközösség vezetõje



LOGO szakkör a Fazekasban

Napjainkban egyre fontosabbak az informatikai ismeretek.
Mivel iskolánkban e tárgy tanítása csak a felsõben kezdõdik,
Logo szakkört szerveztem a 3-4. osztályos tanulóknak. A cél az
volt, hogy már ilyen kisiskolások is szert tegyenek számítógépes
alapismeretekre, megismerjék és megszeressék a Logo prog-
ramozást.

A szakkörön a Comenius Logo 3.0 verziót használtuk. Ez
egy magyar nyelvû program, mellyel játékosan lehet megtanulni
a programozást, fejleszti a matematikai alapismereteket (szögek,
sokszögek, körök, körívek, függvények; késõbb rekurzió- és
fraktálfogalom).

Mi mindent tanultak meg a gyerekek a szakkörön? Megis-
merték a gépterem rendjét, a gépek indítását, szabályos leál-
lítását, a bejelentkezést a hálózatra, a Logo program indítását és
alapvetõ utasításait.

Ahhoz, hogy a munkájukat el tudják menteni, meg kellett
tanulniuk eljárást írni, valamint könyvtárszerkezeti ismeretekre is
szükség volt. Ebben a korban még meglehetõsen hiányosak a
gyerekek geometriai ismeretei, így be kellett csempészni egy kis
matematikaoktatást is. A tanulók hamar rájöttek az ismétlés szük-
ségességére, és ezáltal a ciklus fogalmát könnyen ki lehetett
alakítani. A szövegszerkesztési ismereteket is ügyesen hasz-
nálták. Ahhoz, hogy valaki elindulhasson versenyen, még feltét-
lenül meg kellett tanulnia, hogyan kell az eljárásokat paramé-
terezni.

A legügyesebb tanulók bejutottak az Országos Comenius
Logo verseny döntõjébe, ahol Max Gyula 2., Palasik Róbert 12.
helyezést ért el.
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A kreatívabb tanulók már önállóan találtak ki feladatokat.
Ezekbõl, illetve a szakkörön megoldott feladatokból válogatva
egy újságot szerkesztettünk, melyhez újabb ismeretekre volt
szükség (szöveg- és képszerkesztés). Ebben az újságban olvas-
hatunk még egy cikket az INSPIRÁCIÓ (Informatika-Számí-
tástechnika Tanárok Lapja) 2005 februári számából egy prog-
ramhibáról. Majd a 2005-ös Logo versenyen sikeresen szereplõ
tanulók bemutatják a döntõ feladatait és megoldásaikat, végül
egy kitekintés következik: fa rajzolása, rekurzió.

További sikeres munkát kívánok!

Katona Emese
szakkörvezetõ

Lúdas Matyi, 2004

Újabb év, újabb kilencedik évfolyam, egyszóval megint
megrendezésre került a Lúdas Matyi, és mivel elõzõ évben
csodálatos, hatalmas, sõt világrengetõ gyõzelmet arattunk, mi
kaptuk a szervezés feladatát. Dobos bácsi, az ofõnk elhatároz-
ta, hogy jól megszervezi.

Kézbe vette a dolgokat s kijelölte az egyes feladatok felelõ-
seit. Volt ám látványtervezõ, vetélkedõ-szervezõ, szóvívõ,
osztályok közötti közvetítõ és persze 1 mindent tudó és irá-
nyító ember is. 

Az osztályok kaptak 1-1 színt: piros, sárga, kék; amit persze
nem árultunk el nekik rögtön. Teleplakátoltuk a sulit ilyen színû
dolgokkal, hogy csak sejthessék a jelentésüket. Aztán október 8-
án, a kampánynyitón kisorsoltuk a színeket, valamint a levoná-
sokat, de nem a szokványos módon, kalapból kihúzva, hanem
lufikat kellett durrantgatni, amelyekben cetlik voltak, rajtuk a meg-
felelõ szavakkal. Noémi kitalálta, hogy legyenek becsapós lufik is,
pl. a cetlin ne a szín vagy a levonás szerepeljen, hanem az is,
hogy „NYERTÉL! Tapasztalatot!”, de valahogy elvetettük az ötle-
tet, pedig nekem tetszett. 

A színek mellé kaptak 1-1 bájos közvetítõt, akiktõl mindig
megtudakolhatták a legfrissebb információkat a versenyrõl. Az
A-soknak Noémi sárgában, a C-seknek Kati kékben, én magam
pedig a B-seknek voltam „konnektora” pirosban. Ez azt jelen-
tette, hogy ilyen színû ruhákban is kellett járkálnunk egy hónapig.

Beindult hát a Lúdas Õrûlet. Elõírtunk szabályokat, amelyeket
a gólyáknak be kellett tartaniuk. Nem tiltottuk meg azonban a



„lefizetést”, amivel a C-sek éltek is. Már az elsõ héten kaptunk
egy adag csokit, késõbb pedig egy plüsskacsát is ajándékoztak
nekünk, hogy elõnyösebb helyzetbe kerüljenek a versenyben,
ami nem jelentette azt, hogy így is volt. A kacsa beindította min-
denki fantáziáját: a fiúk állandóan benyomták a fejét, amitõl úgy
nézett ki, mint egy teknõs. 

Az A osztály kampánya igen kreatív volt: egyenruha, plaká-
tok (Lúd Of The Rings) stb. És olyan pletykák is kezdtek terjen-
geni, hogy a színdarabuk már nagyon régóta kész van. A ver-
seny egyre feszültebbé vált. A B-sekrõl sem feledkezhetünk
meg. Bence, Fruzsi, Kinga meg a többiek mindig kitaláltak valami
újat. Egyik nap például mindenkinek felvitték a táskáját a lépcsõn,
máskor pedig sütit osztogattak. 

A kampányidõ a vége felé közeledett, mikor a C-sek elõ-
rukkoltak valami hatalmassal: a fõlépcsõn lelógattak egy óriás
libát, amit lufival töltöttek meg. Ez késõbb a kampány elsõ
helyét jelentette, de még nem dõlt el semmi. Még hátra volt a
mindent eldöntõ színdarab.

A végsõ eredményt a kampány, a vetélkedõk, a darab, illet-
ve az osztályhimnusz alapján számoltuk ki, ez utóbbit a Mézga
család filmzenéjére kellett megírniuk. 

Végül eljött a nagy nap. Délután két vetélkedõ került meg-
rendezésre. Az ügyességin mindenféle vicces dolog volt: egy
embernek fel kellett vennie minél több ruhát; egy tojást átbújtat-
ni egy fiú nadrágszárán anélkül, hogy összetörne, valamint volt
még távolcsúszás is (nekifutásból rá kellett hasalni egy szivacsra,
amivel minél távolabb kellett csúszni), ételkóstolás és kitalálás
becsukott szemmel és még sok minden. Azt hiszem, a gólyák
nagyon élvezték, sõt, ez egészen biztos.

A szellemi vetélkedõ is jól végzõdött, habár reggel még
nem így hittük. Gábor, a szervezõ még a harmadik órában sem
jelent meg, felhívni pedig rejtélyes módon nem tudtuk. Azt gon-
doltuk, eltûnt, vagy elkapta valami wc-mumus. Aztán hallottuk
innen-onnan, hogy látták õt a folyosón, a könyvtárban és még
nagyon sok helyen, de valahogy mi sosem találtuk meg, így azt
gondoltuk, nem hiteles a forrás. Kicsivel késõbb néhány 9.B-s fel-
keresett engem, hogy megkérdezzék, mikorra kell beadni a fela-
datlapot, amit valami fiútól kaptak, én pedig az egészrõl nem
tudtam semmit. Körbekérdeztünk mindenkit az osztályban,
hátha valakitõl kapunk információt a dologról, de nem lettünk
okosabbak. Végül, amikor a szellemi vetélkedõ elkezdõdött,
megjelent Gábor teljes felszereléssel: mikrofon, hangfal és min-
den, ami kellett. 
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Amíg a gólyák ügyeskedtek, szellemeskedtek, addig Noé-
mivel elmentünk bevásárolni a hozzávalókat a gólyaavató lötty-
höz. Vettünk paradicsomlevet, kólát, fokhagymaport s még na-
gyon sok mindent, ami ízben harmonizált a többivel. A löttyöt a
vándorfazékban kevertük össze (mert nem találtunk mást), a-
melyet Lili azon a héten elvitt, hogy belegravíroztassa az elmúlt
néhány év nyertes osztályainak nevét. A lének igen érdekes íze
lett különben. A fokhagymaport raktuk bele legutoljára, amitõl
elkezdett az egész habozni, s talán még füstölgött is.

Igen: készen volt minden, már csak meg kellett várni az
elõadást. 5-kor teljesen megtelt a Nagyterem. Felcsendültek az
osztályhimnuszok, majd elkezdõdött a színdarab. Nagy sikere
lett az elsõ levonásnak, melyet a tanárok vittek színre. Ezután
következett a B-sek elõadása. Megjelenítették Fazekas Mihályt s
a Lúdas Matyi megírásának körülményeit. Egy igazi libát is hoztak
magukkal. A harmadik levonást az A osztály vitte színpadra ze-
nével, tánccal feldúsítva. A C-sek pedig a TV-bõl merítettek öt-
letet: láthattuk Dart Vödört, az arany libát és még rengeteg ha-
sonló dolgot.

Amíg a zsûri megbeszélést tartott, addig felavattuk a gó-
lyákat az ínycsiklandó löttyel. Sokan már a szagot se bírták, má-
sok viszont még repetát is kértek.  

Végül csak az eredményhirdetés maradt hátra. Az elsõ díjat
a vándorfazékkal együtt az A osztály vehette át, õket követte a
C, majd a B osztály. Kaptak persze tortát is, amiket még délelõtt
elmentem megvenni néhány erõs fiúval, akik azzal szórakoztat-
tak, hogy mindenféle trükköt csináltak velük. Pl.: a tortákat (do-
bozostul) egymásra rakták, s a középsõt ki kellett húzni…

Ezután parti várt mindenkit az aulában. Dobos bácsi meg-
hívott egy moldvai tánczenekart. Ettünk, ittunk, táncoltunk, majd
szétszéledt a népség. 

Örültünk, hogy elvégeztük feladatunkat, szomorkodtunk,
mert vége lett a nagy Lúdas Õrûletnek, de várjuk, hogy majd mi
lesz jövõre. Hazafelé menet a lépcsõfordulóban visszanéztem,
s még láttam utoljára, ahogy rámkacsint a lúd a plakátról, s azt
mondja: fogunk mi még találkozni!

Lírai én: Nhim
Lírai másik én: Mózer Kati (mindketten a 10.c-bõl)
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Karácsonyi készülõdés

2003 és 2004 decemberében, az utolsó tanítási héten
minden nap egy kis muzsika jelezte a karácsony közeledtét. A
negyedik óra utáni szünetben a fizika elõtt, a második emele-
ten levõ tér erre az alkalomra egészen átalakult.

Megszólalt klasszikus muzsika, Vivaldi és Bach.  Más alkalom-
mal 12 gitár kíséretével együtt énekeltünk adventi, karácsonyi 

énekeket a tanári kamarakórusunk is. Egy-egy alkalommal egész
komoly kis szimfonikus zenekar muzsikált, 6 hegedû, brácsa,
cselló, oboa, fuvola, fagott és trombita. Iskolánk új énektanára,
Ney Andrea hangszerelésében az idei év legemlékezetesebb
alkalmán a Jingle bells csendült fel. Reméljük, a jó kezdemé-
nyezés máris szép hagyománnyá vált iskolánkban.



Fazekas Napok, 2005

Az idei Fazekas Napokon ismét sok lehetõség adódott arra,
hogy az érdeklõdõk enyhíthessék tudásszomjukat, kellemesen
és tartalmasan szórakozhassanak, vagy esetleg különbözõ vetél-
kedõkön hódolhassanak a játék- vagy versenyszenvedélyüknek.
Az egyes programok témái is bõ választási lehetõséget biztosí-
tottak az alábbi területeken: társadalom- és természettudomá-
nyok, tánc, élménybeszámolók, filmelemzés, teszt, kézmûves-
ség, szereplés, sportversenyek. Elõadóink és az egyes progra-
mok szervezõi, kivitelezõi között találhattunk külsõ neves elõ-
adókat, tanárokat iskolánkból, és ami nagyon fontos, hogy elõ-
adói és szervezõi oldalról is rengeteg jelenlegi és volt diákunk
neve tûnt föl. 

A Fazekas Napok, mint minden évben, a tanárok és a diákok
számára is nehéz idõszakok között szorong (versenyek, for-
dulók, táborok, felvételik), ezért szeretnénk megköszönni min-
den ötletadónak, szervezõnek és természetesen a nyilvános
szereplést vállalóknak és lebonyolítóknak az áldozatos, de re-
mélhetõleg örömteli munkáját, amellyel sikeressé tették a Fazekas
Napokat.

Hosszú Erzsébet és Visontai Miklós
szervezõ tanárok
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Kavics Kupa, 2005

Zsúfolásig telt aula, több mint tíz, egy-egy asztal fölé gör-
nyedõ csapat, az eredményt folyamatosan közlõ kivetítõ, hét
fõs zsûri, mûsorvezetõ mikrofonnal… ilyen és ehhez hasonló
furcsaságokkal találhatta szembe magát az, aki 2005. március 10-
én 11 és 13 óra közt az elsõ emeleti büfé elé keveredett. 

Az idén elsõ alkalommal megrendezett matematika csapat-
verseny a márciusi Fazekas Napok keretében zajlott le, az iskola
aulájában. A verseny ötletét Olaszországból hoztuk, ott az
országos matematikaverseny döntõjét fûszerezik ilyen nem min-
dennapi vetélkedõvel. A Kupa a Fazekas speciális matematika
tagozatának egyik megalkotója, sok tanárunk mestere, a nemrég
elhunyt Kõváry Károly tiszteletére kapta a Kavics nevet. Róla
emlékezett meg a verseny kezdete elõtti beszédében Surányi



tanár úr. Szavait érezhetõen áthatotta a névadó iránti tisztelet és
szeretet. 

A hat fõs csapatok már a korábban lezárult nevezéskor kije-
löltek maguk közül egy csapatkapitányt, illetve egy gyorslábú kül-
döncöt. A verseny kezdetén 24 feladatot kaptak, melyek meg-
oldása minden esetben egy 0 és 9999 közötti egész szám volt.
A küldöncök feladata volt a jónak vélt eredményt a zsûrihez
vinni, amely azonnal döntött a megoldás helyességérõl, majd el-
könyvelte azt. A helyes megoldásért feladatonként különbözõ
(15-85-ig), hibás válaszért viszont egységesen -10 pont járt.

A helyszín ideális volt, a tizenhárom csapat — nem vagyunk
babonások — összesen 78 diákja az alsó szinten küzdött a fela-
dattokkal és egymással, az érdeklõdõ közönség pedig a kar-
zatról figyelhette a küldöncök rohangálását és a pillanatról pil-
lanatra változó állást a számítógépes kivetítõn. Sõt a nézõknek
is lehetõségük nyílt belekóstolni a példákba, mivel egy hasonló
feladatsor állt rendelkezésükre megváltoztatott adatokkal. A
feladatokat a másfél órás verseny ideje alatt oldhatták meg.

A zsûrit Ruzsa Imre akadémikus, kutató professzor, egykori
Kavics-tanítvány vezette, aki mellett feltûntek még ismerõs, volt
fazekasos diákok is a "bírák" közt. A rendért a 9.A osztály hat,
egyenpólós tagja volt a felelõs, akik rendkívül hatékonyan és
fegyelmezetten segédkeztek a szervezésben.

A végére várt izgalmak sajnos elmaradtak: a remekül
összpontosító vendégcsapat, az Apáczai Csere János Gim-
názium A? nevû küldöttsége az elsõ óra elteltével az élre állt, és
attól kezdve nem engedték ki kezükbõl a vezetést; végül meg-
gyõzõ fölénnyel nyerték az elsõ alkalommal kiírt Kavics Kupát.
Gratulálunk nekik, ám nem titok, hogy jövõre megpróbáljuk itt
tartani kupát! A képzeletbeli dobogó második fokára a 11.C-
12.A-s „Kõ egy csapat” állhatott fel, míg az egyáltalán nem ko-
molytalan harmadik helyet a Vicces nevû hatos szerezte meg,
õk a 10.C és a 12.A osztályból verbuválódtak. A közönség
versenyét abszolút fölénnyel nyerte a TV Maci együttes: 405
pontot szereztek. 

Az elsõ próbálkozás eredményét tekintve nem túlzás kije-
lenteni, hogy amennyiben jövõre is legalább ennyi résztvevõ,
legalább ilyen jó hangulat és legalább ekkora lelkesedés lesz,
akkor a Kavics Kupa 2006-ra megéri majd elmenni…

Pataki János, Kovács Péter
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A verseny végeredménye:

1. hely A? 605 pont
2. hely Kõ egy csapat 450 pont
3. hely Vicces 445 pont
4. hely S.L.A.M.P. 395 pont
5. hely Nevesincs 375 pont
6. hely O-kos-sock 325 pont
7. hely Hód 285 pont
8. hely Kényszererõk 250 pont
9. hely SST 235 pont
10. hely Csigák 235 pont
11. hely PFE 155 pont
12. hely A tetraéder ormányai 120 pont
13. hely Még nincs teljesen... -20 pont



Töredékek a tarisznyában

Mondják, az életet csak elõrefele lehet élni, és csak vissza-
fele lehet megérteni. Nagy, kegyetlen linearitás ez, mely aprán-
ként visz elõre mindenkit korra, nemre való tekintet nélkül. E két,
ésszel felfoghatatlan folyam közé szorul keskeny, kicsiny sávként
a jelen, ez a huncut, folyton mozgó, esszenciák után vágyakozó
pillanat-patak, mely irányt keres, csobog, szivárog át a minden-
napokon.

Harmincegy patak csordogál most elõttem, közös pontba
futva össze, néhány percig egy irányba haladva, hogy aztán
szétszaladjanak, új, nagy folyamok sodrását keresve. Sajátos,
örök Rend ez, ciklikus döbbenet, mely mindig vissza-visszatér,
ám mindig más, új arcot mutat, s jelez, hogy minden visszatérés
új távozás is egyben.

Állok itt, az örök vizek partján, méregetem a fiatalság —
Kunderával szólva — a lét elviselhetetlen könnyûségét, s talán
megsejtem egy pillanatra a megsejthetetlent…talán hiszem,
hogy végül minden ugyanonnan ered, ugyanoda tér vissza. A
verset, a belsõ zenét hívom segítségül: néhány útravaló gondo-
lat… néhány képbe foglalt üzenet… amolyan tarisznyába
való…

Ne félj!
Mert mindig jön egy másik, bölcsebb reggel.
Beszélgessél a benti félelemmel,
hisz Ember vagy — tudással, hittel áldott.
Hullámzó, õsi tenger
tükrözteti meg Benned a világot.

Szeress!
Önzetlenül, szándékok, érdek nélkül.
Figyeld, ahogyan nyílik, tágul, mélyül
a titkot csorgató emberi lélek!
Belõled bomlik, épül
a jövendõ, a boldogság, az élet.

Nevess!
Szemedben hordozzál Napot és Holdat!
Legyél derûs és áttetszõ, hûs oldat,
tengerszem-tisztaságú, kék és fénylõ
— akárhogyan is forgat
a sors, akármi szól is a sötétbõl!
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Álmodj!
Remélj csodákat, igazságból öntött
hit-ékszereket, csendet, lélek-gyöngyöt,
szemed mögött, a gyermek-múló tájon,
a változó göröngyök
között csalódásféle sose járjon!

Lázadj!
Fakadjon fel belõled minden óhaj!
Töltsd meg a levegõt a tiszta szóval,
legyél a harmatoknak dísze, éke,
mint könnyû, nyári sóhaj,
kísérjen utadon nyugalom, béke!

Dalolj!
Figyeld meg jól, hogy milyen színû dallam
szivárog rád az örömben, a jajban,
hogy milyen üzenet lebeg a tájon!
Engedd, hogy jöjjön, s halkan
megszólítson, hogy lágyan megtaláljon!

Épülj,
és gyarapítsanak a múló évek!
S ha majd az egek tetejét eléred,
és minden más aprócska ponttá, köddé
homályosult — nos, kérlek,
idézd fel magadban, hogy honnan jöttél!

F. Tóth Zoltán
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OKTV, angol nyelv
27. Birkner Tamás 12.c, felkészítõ tanár: Nagy Ildikó

OKTV, angol nyelv
25. Boros Endre 12.c, felkészítõ tanár: Zanatiné Szántai Ildikó

OKTV, angol nyelv 
8. Galambos László 11.d, felkészítõ tanár: Jilly Viktor

OKTV, angol nyelv 
23. Juhász Csilla 12.c, felkészítõ tanár: Zanatiné Szántai Ildikó

OKTV, angol nyelv 
5. Juhász Enikõ 12.a, felkészítõ tanár: Szabó Teréz

OKTV, angol nyelv 
24. Thürmer Marianna 11.a, felkészítõ tanár: Dr. Horváth Antal

OKTV, biológia II. kategória 
17. Fóris Borbála 11.b, felkészítõ tanár: Gömöry András

OKTV, biológia II. kategória 
22. Toldy Árpád 12.b, felkészítõ tanár: Dr. Müllner Erzsébet

OKTV, filozófia idegen nyelven 
8. Felszeghy Ádám 12.a, felkészítõ tanár: Kiss Anna

OKTV, filozófia idegen nyelven 
22. Major István 12.a, felkészítõ tanár: Kiss Anna

OKTV, filozófia idegen nyelven 
21. Molnár Emese 12.d, felkészítõ tanár: Kiss Anna

OKTV, filozófia idegen nyelven 4.
Szirtes Krisztina 12.d, felkészítõ tanár: Kiss Anna

OKTV, filozófia magyar nyelven 
20. Móricz Márk 12.d, felkészítõ tanár: Kiss Anna

OKTV, filozófia magyar nyelven 
3. Szirtes Krisztina 12.d, felkészítõ tanár: Kiss Anna
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OKTV, fizika II. kategória 
9. Molnár Dömötör 12.c, felkészítõ tanár: Takács Lajos

OKTV, fizika II. kategória 
15. Sali András 12.c, felkészítõ tanár: Takács Lajos

OKTV, fizika III. kategória 
10. Ferenczy Máté 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

OKTV, fizika III. kategória 
15. Király Csaba 12.c, felkészítõ tanár: Takács Lajos

OKTV, fizika III. kategória 
9. Kis Gergely 11.c, felkészítõ tanárok: Horváth Gábor. Dvorák
Cecília

OKTV, fizika III. kategória 
2. Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

OKTV, fizika III. kategória
16. Mirk Katinka 11.c, felkészítõ tanárok: Horváth Gábor, Dvorák

Cecília

OKTV, fizika III. kategória 
17. Molnár András 11.c, felkészítõ tanárok: Horváth Gábor, 

Dvorák Cecília

OKTV, fizika III. kategória 
döntõs: Paulin Roland 11.c, felkészítõ tanárok: Horváth Gábor. 

Dvorák Cecília

OKTV, fizika III. kategória 
14. Ridzi Péter Lóránt 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

OKTV, francia nyelv I. kategória 
4. Balogh Renáta 11.d, felkészítõ tanár: Seres Fanny

OKTV, francia nyelv I. kategória 
2. Birkner Tamás 12.c, felkészítõ tanár: Seres Fanny

Kiemelkedõ tanulmányi sikereink a 2004/2005-ös tanévben — OKTV



OKTV, francia nyelv I. kategória 
1. Bognár Júlia 12.b, felkészítõ tanár: Seres Fanny

OKTV, francia nyelv I. kategória 
16. Le Ngan Trang 12.c, felkészítõ tanár: Seres Fanny

OKTV, francia nyelv I. kategória 
10. Mészáros Tamás 12.c, felkészítõ tanár: Leányfalvi Gyöngyi

OKTV, francia nyelv I. kategória
13. Rácz Miklós Zoltán 12.c, felkészítõ tanár: Seres Fanny

OKTV, francia nyelv I. kategória 
9. Sali András 12.c, felkészítõ tanár: Seres Fanny

OKTV, francia nyelv I. kategória 
7. Südi Gergely 12.a, felkészítõ tanár: Seres Fanny

OKTV, informatika I. kategória 
21. Kabódi László 11.b, felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella

OKTV, informatika II. kategória 
5. Megyesi Péter 11.c, felkészítõ tanár: Dénes Balázs

OKTV, informatika II. kategória 
15. Molnár Dömötör 12.c, felkészítõ tanár: Dénes Balázs

OKTV, kémia I. kategória 
16. Deák András 11.b, felkészítõ tanárok: Szabó Szabolcs, 

Dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó

OKTV, kémia I. kategória 
9. Erdélyi Márton 11.c, felkészítõ tanárok: Albert Attila, Szabó 

Szabolcs

OKTV, kémia I. kategória 
7. Ferenczy Máté 12.b, felkészítõ tanár: Dr. Riedel Miklósné 

Hobinka Ildikó

OKTV, kémia I. kategória 
25. Fundelits István 10.b, felkészítõ tanár: Albert Attila
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OKTV, kémia I. kategória 
4. Haraszti Réka 11.b, felkészítõ tanár: Szabó Szabolcs

OKTV, kémia I. kategória 
14. Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dr. Riedel Miklósné 

Hobinka Ildikó

OKTV, kémia I. kategória 
18. Mirzahosseini Arash 10.b, felkészítõ tanár: Albert Attila

OKTV, kémia I. kategória 
2. Pálfy Gyula: 10.b, felkészítõ tanár: Albert Attila

OKTV, latin nyelv 
8. Visontai Réka 12.b, felkészítõ tanár: Péli Ágota

OKTV, magyar irodalom 
1. Evellei Kata Dóra 11.d, felkészítõ tanár: Szentesné Péter 

Orsolya

OKTV, magyar irodalom 
5. Hajdú Anna 11.a, felkészítõ tanár: Dr. Osztovits Szabolcs

OKTV, magyar irodalom 
15. Major István 12.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta

OKTV, magyar nyelv 
24. Branyiczki Dóra 11.d, felkészítõ tanár: Szentesné Péter 

Orsolya

OKTV, magyar nyelv 
6. Evellei Kata Dóra 11.d, felkészítõ tanár: Szentesné Péter 

Orsolya

OKTV, magyar nyelv 
1. Kemény Anna 12.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta

OKTV, magyar nyelv 
25. Sereg Judit 12.b, felkészítõ tanár: Szentesné Péter Orsolya

OKTV, magyar nyelv 
4. Vágó Péter 11.d, felkészítõ tanár: Szentesné Péter Orsolya



OKTV, matematika III. kategória 
29. Agócs István Tamás 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László,

Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
4. Erdélyi Márton 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze 

Márta, Hraskó András, Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
30. Holló László 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze Márta,

Hraskó András

OKTV, matematika III. kategória 
16. Király Csaba 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, Dobos 

Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
13. Kis Gergely 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze Márta, 

Hraskó András

OKTV, matematika III. kategória 
22. Kiss Domonkos 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, 

Dobos Sándor, Surányi László

OKTV, matematika III. kategória 
24. Kocsis Szilveszter 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, 

Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
17. Mánfay Máté 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, Dobos
Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
18. Mészáros Tamás 12.c, felkészítõ tanár: Laczkó László

OKTV, matematika III. kategória 
20. Molnár András 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze 

Márta, Hraskó András

OKTV, matematika III. kategória 
8. Molnár Dömötör 12.c, felkészítõ tanár: Laczkó László
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OKTV, matematika III. kategória 
26. Nguyen Dinh Bao 12.c, felkészítõ tanár: Laczkó László

OKTV, matematika III. kategória 
3. Paulin Roland 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze Márta,

Hraskó András, Dobos Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
19. Prónai Anett 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, Dobos

Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
7. Rácz Miklós Zoltán 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, 

Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
7. Sali András 12.c, felkészítõ tanár: Laczkó László

OKTV, matematika III. kategória 
6. Seres Gyula 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László, Dobos 

Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

OKTV, matematika III. kategória 
30. Visnovitz Ferenc 12.c, felkészítõ tanár: Laczkó László

OKTV, mozgóképkultúra és médiaismeret 
3. Petõ Zoltán 11.a, felkészítõ tanár: Dr. Osztovits Szabolcs

OKTV, német nyelv I. kategória 
29. Freész Gergely 12.d, felkészítõ tanár: Füzesséry Zoltánné

OKTV, olasz nyelv I. kategória 
6. Evellei Kata Dóra 11.d, felkészítõ tanár: Barlai Magdolna

OKTV, olasz nyelv I. kategória 
12. Ludmann Ágnes 11.d, felkészítõ tanár: Barlai Magdolna

OKTV, olasz nyelv I. kategória 
8. Szirtes Krisztina 12.d, felkészítõ tanár: Füzesséry Zoltánné

OKTV, olasz nyelv I. kategória 
13. Tallós Zsuzsa 12.d, felkészítõ tanár: Füzesséry Zoltánné



OKTV, orosz nyelv 
16. Bakos Zsófia 11.b, felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

OKTV, orosz nyelv 
6. Deák András 11.b, felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

OKTV, orosz nyelv 
18. Maulik Nikolett 11.d, felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

OKTV, orosz nyelv 
9. Orbán Ágnes 11.a, felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

OKTV, orosz nyelv 
7. zalay Nikolett 12.d, felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

OKTV, orosz nyelv 
13. Toldy Árpád 12.b, felkészítõ tanár: Szilágyi Erzsébet

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Andersen Vetélkedõje 

1. Balogh Viktória 3.b, felkészítõ tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes
1. Kili Zsanna 3.b, felkészítõ tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes
1. Nagy Dorottya 3.b, felkészítõ tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes
1. Strausz Anna 3.b, felkészítõ tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes
1. Szabó Panna 3.b, felkészítõ tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes

Kis Nyelvész Országos Tanulmányi Verseny 

8. Csepregi-Horváth Dániel 1.b, felkészítõ tanár: Csájiné 
Knézics Anikó

„A világ magyar kincsei” Szivárvány Országos Verseny 

döntõs: Csepregi-Horváth Zsófial 3.b, felkészítõ tanár: Szilvásiné
Turzó Ágnes
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„Nyelvünkben élünk” Magyar Nyelvi Kommunikációs Verseny 

17. Vásárhelyi Zsófia 7.d, felkészítõ tanár: Kelecsényi László
18. Horváth Anikó 8.c, felkészítõ tanár: Balkovitzné Cynolter 

Magda

„Édes anyanyelvünk” Országos Nyelvhasználati Verseny 

döntõs: Sereg Judit 12.b, felkészítõ tanár: Szentesné Péter 
Orsolya

„Szép magyar beszéd” Kazinczy Verseny 

döntõs: Kádár Zsófia 11.d, felkészítõ tanár: Szentesné Péter 
Orsolya

Arany János Irodalmi Verseny 

arany diploma: Török Zsófia 9.a, felkészítõ tanár: Kelecsényiné
Molnár Katalin

ezüst diploma: Miklós Rozália 10.c, felkészítõ tanár: Kelecsényi
László

bronz diploma: Laczák Lili 10.c, felkészítõ tanár: Kelecsényi 
László

döntõs: Haraszti Judit 9.a, felkészítõ tanár: Kelecsényiné Molnár
Katalin

döntõs: Czentnár András 10.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta
döntõs: Kálmán Bálint 10.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta
döntõs: Osikovicz Edit 10.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta
döntõs: Pálinkás Petra 10.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta
döntõs: Szigeti Flóra 10.a, felkészítõ tanár: Turcsányi Márta

Budapesti Horváth Mihály Történelemverseny 

1. Fésûs Lilla 5.a, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
1. Kende Sára 6.a, felkészítõ tanár: Foki Tamás
1. Hernold Fruzsina 6.a, felkészítõ tanár: Foki Tamás
1. Szirmai Danuta 6.a, felkészítõ tanár: Foki Tamás
1. Gellai Béla 7.b, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
1. Telek Gergely 7.d, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
1. és különdíj: Vásárhelyi Zsófia 7.d, felkészítõ tanár: Vancsisin

Gáborné
1. Jasik Zsófia 8.b, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné

Egyéb versenyek
Budapesti 1-3. helyezés, országos döntõ,

nemzetközi szereplés
(A május 20-áig beérkezett eredményeink)



2. Serfõzõ Virág 5.a, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
2. Kiss Bernadett 5.b, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
2. Lantos Sára 5.b, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
2. Veress József 6.a, felkészítõ tanár: Foki Tamás
2. Juhász Orsolya 6.a, felkészítõ tanár: Foki Tamás
2. Hacsek Zsófia 7.b, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné
3. Novák János 7.b, felkészítõ tanár: Vancsisin Gáborné

Országos Kína Verseny 

1. Kálmán Bálint 10.a, felkészítõ tanár: F. Tóth Zoltán
1. Kántor Judit 10.a, felkészítõ tanár: F. Tóth Zoltán
1. Török Tamás 10.a, felkészítõ tanár: F. Tóth Zoltán
3. Farkas Zsófia 10.a, felkészítõ tanár: F. Tóth Zoltán
3. Hunyadi Krisztina 10.a, felkészítõ tanár: F. Tóth Zoltán
3. Szigeti Flóra 10.a, felkészítõ tanár: F. Tóth Zoltán

Országos Általános Iskolai Angol Nyelvi Verseny 

11. Soós Olivér Ádám 7. felkészítõ tanár: Laczkó Ágnes

Országos Általános Iskolai Német Nyelvi Verseny 

13. Szabó Sarolta 8.b, felkészítõ tanár: Dóczy Katalin
36. Horváth Erika 8.a, felkészítõ tanár: Barlai Gáborné

Ábel Jenõ Országos Latinverseny 

döntõs: Horváth Anna 10.b, felkészítõ tanár: Péli Ágota
döntõs: Kántor Judit 10.a, felkészítõ tanár: Péli Ágota
döntõs: Nigicser Bálint 10.b, felkészítõ tanár: Péli Ágota
10., Pálfy Gyula 10.b, felkészítõ tanár: Péli Ágota

Válogatóverseny az Arpinói Cicero Versenyre 

részt vesz: Pálfy Gyula 10.b, felkészítõ tanár: Péli Ágota

Abacus Matematikai Levelezõverseny 

2. Berkovics Beáta 4.b, felkészítõ tanár: Kivovicsné Horváth 
Ágnes

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

35. Zahemszky Péter 4.a, felkészítõ tanár: Temesvári Miklós
14. Kiss Eszter 5.a, felkészítõ tanár: Kovács Csongorné
20. Balási Szabolcs 6.a, felkészítõ tanár: Kovács Csongorné
22. Kiss Boldizsár 6.a, felkészítõ tanár: Kovács Csongorné
38. Bujdosó Levente 6.b, felkészítõ tanár: Rubóczky György
1. Aujeszky Tamás 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
10. Konkoly Csaba 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
28. Szalai Zsófia 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
32. Wagner Zsolt 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
34. Szigetvári Áron 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
1. Szõke Nóra 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György,
Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
3. Károlyi Gergely 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
6. Grósz Dániel 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Pósa Lajos
14. Kornis Kristóf 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
22. Horváth Eszter 8.c, felkészítõ tanárok Rubóczky György, 

Hraskó András
28. Danka Miklós 8.c, felkészítõ tanárok Rubóczky György, 

Hraskó András, Pósa Lajos
29. Tomon Miklós 8.c, felkészítõ tanárok Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
3. a legeredményesebb általános iskola
1. a legeredményesebb hatosztályos gimnázium

Varga Tamás Országos Matematikaverseny 

31. Szebedy Bence 7.d, felkészítõ tanár: Orosz Gyula
55. Páldi Flóra 7.d, felkészítõ tanár: Jakucs Erika
73. Nyirõ Péter 7.b, felkészítõ tanár: Jakucs Erika
2. Dinh Hoangthanh Attila 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
4. Bohus Kinga 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
8. Aujeszky Tamás 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
9. Wagner Zsolt 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
11. Szigetvári Áron 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
13. Konkoly Csaba 7.c, Fazakas Tünde
17. Fülep Csilla 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
18. Schindele Kornélia 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
20. Szalai Zsófia 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
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21. Szirmay-Kalos Barnabás 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
39. Török Lajos 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
46. Gyenes Bertalan 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
49. Misnyovszki Péter 7.c, felkészítõ tanár: Fazakas Tünde
4. Szõke Nóra 8.c, felkészítõ tanár: Rubóczky György, Hraskó 

András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
6. Grósz Dániel 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Pósa Lajos
7. Kornis Kristóf 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
9. Heinczinger Ádám 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky 

György, Hraskó András
9. Kupcsik Réka 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc
9. Véges Márton 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc
12. Bartha Zsolt 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András
12. Bóra Eszter 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Pósa Lajos
14. Danka Miklós 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Pósa Lajos
17. Tomon István 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
19. Szabó Dávid 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 

Hraskó András
20. Karsa Anita 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, Hraskó

András, Beleznay Ferenc
26. Jenõvári Tamás 8.b, felkészítõ tanár: Paróczay József
26. Szabó Sarolta 8.b, felkészítõ tanár: Paróczay József
52. Horváth Kristóf 8.a, felkészítõ tanár: Rubóczky György
68. Balogh Máté 8.d, felkészítõ tanár: Orosz Gyula
96. Kárpáti Csenge 8.d, felkészítõ tanár: Orosz Gyula

Bátaszéki Matematikaverseny 

1. Nguyen Milán 5.b, felkészítõ tanár: Jakucs Erika
6. Máthé László 4.b, felkészítõ tanár: Kivovicsné Horváth 

Ágnes
11. Kiss Eszter 5.a, felkészítõ tanár: Kovács Csongorné
12. Varsányi Bence 5.b, felkészítõ tanár: Jakucs Erika

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

3. Szõke Nóra 8.c, felkészítõ tanárok: Rubóczky György, 
Hraskó András, Beleznay Ferenc, Pósa Lajos

4. Kiss Eszter 5,a, felkészítõ tanár: Kovács Csongorné
10. Kiss Boldizsár 6.a, felkészítõ tanár: Kovács Csongorné

Matematika Határok Nélkül, Budapest 

1. a 9.a osztály, felkészítõ tanárok: Pataki János, Pogáts Ferenc

Arany Dániel Matematikai Verseny 

döntõs: Nagy János 6.b, felkészítõ tanár: Hraskó András
döntõs: Koczó Dávid 9.a, felkészítõ tanár: Pataki János
döntõs: Makumi Wanjagi 9.b, felkészítõ tanár: Dobos Sándor
döntõs: Spohn Márton 9.b, felkészítõ tanár: Kiss Géza
döntõs: Dancsó Péter 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
döntõs: Eisenberger András 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi 

László, Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
döntõs: Fischer András 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde
döntõs: Kara Márton 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
döntõs: Kárpáti Dániel 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde
döntõs: Kecskeméti Szabolcs 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi 

László, Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
döntõs: Kenéz Gergely 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde
döntõs: Kiss Viktor 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
döntõs: Korándi Dániel 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
döntõs: Korsós Diána 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde
döntõs: Kovács Balázs 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
döntõs: Lovász László 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 

Beleznay Ferenc, Pósa Lajos
döntõs: Nagy Gergely Gábor 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi 

László, Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde
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döntõs: Réfi Dávid 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde

döntõs: Szabó Levente 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde

döntõs: Szijártó Gábor 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc

döntõs: Szilágyi Sándor 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde

döntõs: Szirmai Péter 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Pósa Lajos

döntõs: Vásárhelyi Bálint 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, 
Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde, Pósa Lajos, Kulcsár 
Angelika

döntõs: Iványi Tamás 10.a, felkészítõ tanár: Szászné Simon Judit
1. dicséret: Meszéna Balázs 10.b, felkészítõ tanár: Takács Lajos
3. Nigicser Bálint 10.b, felkészítõ tanár: Takács Lajos
2. Paál Gergely 10.b, felkészítõ tanár: Paróczay József
1. Hujter Bálint 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor, Szászné

Simon Judit, Pósa Lajos
2. Bohus Péter 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor, 

Szászné Simon Judit
2. Fischer Richárd 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor, 

Szászné Simon Judit, Pósa Lajos
2. Nagy Csaba 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János, Dobos 

Sándor, Pósa Lajos
3. Beck Zoltán 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor, 

Szászné Simon Judit
3. Dudás László 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor, 

Szászné Simon Judit, Pósa Lajos
3. Kisfaludi-Bak Sándor 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor,

Szászné Simon Judit
3. Kónya Gábor 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János, Dobos 

Sándor
3. Szegvári Gábor 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János, Dobos

Sándor
1. dicséret, Csaba Ákos 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos 

Sándor, Szászné Simon Judit
1. dicséret, Dücsõ Márton 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos 

Sándor, Szászné Simon Judit
1. dicséret, Fegyveres György 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos

Sándor, Szászné Simon Judit
1. dicséret: Kutas Péter 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János, 

Dobos Sándor, Pósa Lajos

1. dicséret: Szilágyi Dániel 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János,
Dobos Sándor, Pósa Lajos

2. dicséret: Györgyi Péter 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos 
Sándor, Szászné Simon Judit, Pósa Lajos

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 

2. Szirmai Péter 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László, Beleznay
Ferenc

2. Kecskeméti Szabolcs 9.c, felkészítõ tanárok: Surányi László,
Beleznay Ferenc, Fazakas Tünde

2. Hujter Bálint 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor, Szászné
Simon Judit, Pósa Lajos

2. Molnár András 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze 
Márta, Hraskó András

Válogatóverseny a Matematikai Diákolimpiára 

részt vett: Mánfay Máté 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó 
László, Dobos Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

részt vett: Király Csaba 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László,
Dobos Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

részt vett: Rácz Miklós 12.c, Laczkó László, Pósa Lajos
részt vett: Seres Gyula 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó László,

Dobos Sándor, Surányi László, Pósa Lajos
részt vett: Erdélyi Márton  11.c, felkészítõ tanárok: Táborné 

Vincze Márta, Hraskó András, Pósa Lajos
részt vett: Kis Gergely 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné Vincze

Márta, Hraskó András
részt vett: Molnár András 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné 

Vincze Márta, Hraskó András
részt vett: Hujter Bálint 10.c, felkészítõ tanárok: Dobos Sándor,

Szászné Simon Judit, Pósa Lajos
részt vett: Kónya Gábor 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János,

Dobos Sándor
részt vett: Nagy Csaba 10.c, felkészítõ tanárok: Pataki János, 

Dobos Sándor, Pósa Lajos

Öveges József Fizikaverseny 

döntõs: Horváth Kristóf 8.a, felkészítõ tanár: Szabó Szabolcs
döntõs: Balogh Máté 8.d, felkészítõ tanár: Szokolai Tibor
döntõs: Kármán Dávid 8.a, felkészítõ tanár: Szabó Szabolcs
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döntõs: Nagy Márton 8.b, felkészítõ tanár: Sándor Zsolt

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 

1. Lovász László 9.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
30. Spohn Márton 9.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília
31. Szijjártó Gábor 9.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
2. Kónya Gábor 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
3. Meszéna Balázs 10.b, felkészítõ tanárok: Takács Lajos, 

Szokolai Tibor
4. Hujter Bálint 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
6. Nagy Csaba 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
9. Szirmai Péter 9.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
9. Beck Zoltán 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
14. Dücsõ Márton 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
21. Pálfy Gyula 10.b, felkészítõ tanárok: Takács Lajos, Szokolai 

Tibor
32. Fischer Richárd 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
36. Bohus Péter 10.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
41. Nigicser Bálint 10.b, felkészítõ tanárok: Takács Lajos, Szokolai

Tibor
47. Fundelits István 10.b, felkészítõ tanárok: Takács Lajos, 

Szokolai Tibor

Kunfalvi Rezsõ Fizika Olimpiai Válogatóverseny 

1. Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 

4. Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília
6. Ferenczy Máté 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Kunfalvi Rezsõ Fizika Olimpiai Válogatóverseny 

részt vett: Ferenczy Máté 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília
részt vett: Mirk Katinka 11.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
részt vett: Holló László 11.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor
részt vett: Szijártó András 11.c, felkészítõ tanár: Horváth 

Gábor
részt vett: Molnár András 11.c, felkészítõ tanár: Horváth Gábor

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia 

csapattag: Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Eötvös Loránd Fizikaverseny 

3. Németh Adrián érettségizett, felkészítõ tanár: Horváth 
Gábor

dicséret: Rácz Béla András érettségizett, felkészítõ tanár: 
Horváth Gábor

dicséret: Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Hevesy György Országos Kémiaverseny 

2. Szigetvári Áron 7.c, felkészítõ tanár: Albert Attila

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 

2. Spohn Márton 9.b, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó
20. Szirmai Péter 9.c, felkészítõ tanár: Szabó Szabolcs
25. Vásárhelyi Bálint 9.c, felkészítõ tanár: Szabó Szabolcs
1. Pálfy Gyula 10.b, felkészítõ tanár: Albert Attila
3. Fundelits István 10.b, felkészítõ tanár: Albert Attila
5. Mirzahosseini Arash 10.b, felkészítõ tanár: Albert Attila
6. Dücsõ Márton 10.c, felkészítõ tanár: Albert Attila
40. Dudás László 10.c, felkészítõ tanár: Albert Attila

Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás 

1. Fóris Borbála 11.b, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó
1. Haraszti Réka 11.b, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó
2. Kiss Marcell 8.d, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó
2. Ladóczky Bence 8.d, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó

Országos Környezetismereti Verseny 

10. Tárnok Tamás 1.b, felkészítõ tanár: Csájiné Knézics Anikó

„Szemfüles” levelezõ természetismereti verseny 

18. Mándoki Réka 5.b, felkészítõ tanár: Vizy Zsolt
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Bókay Árpád Országos Biológiaverseny 

9. Bánfalvi Eszter 5.b, felkészítõ tanárok: Vizy Zsolt, Gálné 
Domoszlai Erika

Budapest Földrajzverseny 
2. Bánfalvi Eszter 5.b, felkészítõ tanár: Vizy Zsolt
2. Lantos Sára 5.b, felkészítõ tanár: Vizy Zsolt
2. Mándoki Réka 5.b, felkészítõ tanár: Vizy Zsolt
3. Bujk Zsuzsa 8.a, felkészítõ tanár: Szabó Júlia
3. Horváth Anna 8.a, felkészítõ tanár: Szabó Júlia
3. Veress Dóra 8.a, felkészítõ tanár: Szabó Júlia
1. Somogyvári Márk 9.b, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné
1. Spohn Márton 9.b, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné
1. Tihanyi Benedek 9.b, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny 

3. Konkoly Csaba 7.c, felkészítõ tanár: Vizy Zsolt

Less Nándor Országos Földrajzverseny 

2. Vágó Péter 11.d, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny 

4. Tihanyi Benedek 9.b, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné
1. Kokavecz János 10.c, felkészítõ tanár: Szabó Júlia
4. Dücsõ Márton 10.c, felkészítõ tanár: Szabó Júlia
24. Csaba Ákos 10.c, felkészítõ tanár: Szabó Júlia
döntõs: Sárvári Kinga Fanni 10.a, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné

A Szent László Gimnázium „Itália” csapatversenye 

1. Éder Márton 11.d, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné
1. Haidekker Bence 11.d, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné
1. Somogyi Hedvig 11.d, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné
1. Vágó Péter 11.d, felkészítõ tanár: Bécsy Lászlóné

Fõvárosi Gimnáziumi Informatika Alkalmazói Verseny 

1. Spohn Márton 9.b, felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny 

13. Grósz Dániel 8., felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella 
17. Danka Miklós 8., felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
35. Bóra Eszter 8., felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
43. Kiss Marcell 8., felkészítõ tanár: Dénes Balázs
2. Nagy Gergely 9,, felkészítõ tanár: Dénes Balázs, Blénessy 

Gabriella
3. Eisenberger András 9., felkészítõ tanár: Dénes Balázs
5. Korándi Dániel 9., felkészítõ tanár: Dénes Balázs, Blénessy 

Gabriella
10. Nagy Csaba 10.c, felkészítõ tanár: Dénes Balázs, 
52. Kisfaludi-Bak Sándor 10.c, felkészítõ tanár: Dénes Balázs

Országos Comenius Logo Számítástechnikai Verseny 

2. Max Gyula 4.b, felkészítõ tanár: Katona Emese
12. Palasik Róbert 4.b, felkészítõ tanár: Katona Emese
1. Grósz Dániel 8., felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
5. Bartha Zsolt 8., felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
5. Kalló Bernát 8., felkészítõ tanár: Dénes Balázs, Blénessy 

Gabriella
13. Szõke Nóra 8., felkészítõ tanár: Dénes Balázs
22. Danka Miklós 8., felkészítõ tanár: Blénessy Gabriella
4. Eisenberger András 9.c, felkészítõ tanár: Dénes Balázs, 

Blénessy Gabriella
5. Nagy Gergely 9., felkészítõ tanár: Dénes Balázs, Blénessy 

Gabriella
11. Korándi Dániel 9.c, felkészítõ tanár: Dénes Balázs, Blénessy 

Gabriella
122. Szigetvári Áron 7., felkészítõ tanár: Dénes Balázs, Katona 

Emese

Floorball Országos Csapatverseny 

8. Árpási Márton Bendegúz 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné 
Horváth Gabriella

8. Ketler Tamás 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth Gabriella
8. Magyar Gábor 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth 

Gabriella
8. Máthé László 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth Gabriella
8. Max Gyula 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth Gabriella
8. Nagy Kristóf 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth Gabriella
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8. Takács Bendegúz 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth 
Gabriella

8. Tamás Kristóf 4.b, felkészítõ tanár: Tóthné Horváth Gabriella

Sakk Országos Diákolimpia, fiú csapatverseny 

2. Ferenczy Máté 12.b, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
2. Mánfay Máté 12.c, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
2. Maródi Mátyás 9.c, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
2. Révész Zoltán 11.c, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
3. Csomó Dana 3.a, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
3. Molnár Anna 7.a, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
3. Talyigás Zsófia 5.b, felkészítõ tanár: Tamás Gábor

Sakk Budapesti Diákolimpia, lány egyéni 

1. Talyigás Zsófia 5.b, Tamás Gábor
2. Révész Kinga 9.a, felkészítõ tanár: Tamás Gábor

Sakk Országos Diákolimpia, egyéni verseny döntõs

döntõs: Talyigás Zsófia 5.b, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
döntõs: Révész Kinga 9.a, felkészítõ tanár: Tamás Gábor
döntõs: Maródi Mátyás 9.c, felkészítõ tanár: Tamás Gábor

Úszó Diákolimpia

1. Kiss Gábor 7.b, , felkészítõ tanár: Nagy Pálné
3. Kiss Gábor 7.b, , felkészítõ tanár: Nagy Pálné

Atlétikai Diákolimpia, Budapest

2. Szabó Dávid 8.c, Kiss Gábor 7.b, , felkészítõ tanár: Tamás 
Gábor

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, Budapest 

3. Tihanyi Benedek 9.b, felkészítõ tanár: Szalai Tamásné

Budapesti KRESZ Verseny 

3. Párkányi Tamás 4.b, felkészítõ tanár: Kivovicsné Horváth 
Ágnes

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 

csapattag: Erdélyi Márton 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné 
Vincze Márta, Hraskó András, Pósa Lajos

csapattag: Paulin Roland 11.c, felkészítõ tanárok: Táborné 
Vincze Márta, Hraskó András, Dobos Sándor, 
Rurányi László, Pósa Lajos

csapattag: Mánfay Máté 12.c, felkészítõ tanárok: Laczkó 
László, Dobos Sándor, Surányi László, Pósa Lajos

csapattag: Kómár Péter 12.b, felkészítõ tanár: Dvorák Cecília

Arpinói Nemzetközi Cicero Verseny 

részt vesz: Galambos László 11.d, felkészítõ tanár: Péli Ágota

Expo Sciences International, Chile, Santiago

részt vesz: Fóris Borbála 11.b, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó
részt vesz: Haraszti Réka 11.b, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó

Weetensheps Expo Sciences, Belgium, Brüsszel 

részt vett: Kiss Marcell 8.d, felkészítõ tanár: Hobinka Ildikó
részt vett: Ladóczky Bence 8.d, felk. tanár: Hobinka Ildikó
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Bednay Dezsõ

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt négy
éven át. Éveken keresztül tagja
volt iskolánk sakkcsapatának,
amelyben budapesti I. helyet
szerzett, 2003-ban az orszá-
gos bajnokságon 4. lett, míg
2004-ben elsõ táblás játékos-
ként jelentõsen hozzájárult az
országos verseny 2. helyének
eléréséhez.

Dezsõ ugyanakkor a matematikaversenyeken is sikerrel
szerepelt: az Arany Dániel Matematikai Versenyen dicséretet, az
OKTV,-n 2004-ben 7. helyezést szerzett, emellett a Középiskolai
Matematikai Lapok feladatbeküldõ versenyén is évrõl évre
hatékonyan dolgozott.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági matema-
tikus szakjának hallgatója.

Bornemissza Dorottya

8 éven át tanult a Fazekasban, mindvégig kitûnõ tanulmányi
eredménnyel. A Horváth Mihály Történelem-versenyen az
ötödik, a hatodik és a hetedik osztályos korában is 1. helyezést
ért el. Nyolcadikos korá-ban a nyílt versenyünkön elért kiemel-
kedõ eredménye alapján a matematika és a magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyból egyaránt mentességgel került a társadalomtu-
dományi tagozatú 9.D osztályba.

Tizedikes korában az Arany János Irodalmi Verseny orszá-

gos döntõjében aranyérmet
szerzett. Az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Ver-
senyen magyar irodalomból
tizenegyedikes korában a kö-
zépdöntõbe jutott, német
nyelvbõl ugyanebben az év-
ben az országos döntõn a
kilencedik helyezést szerezte
meg. Német nyelvbõl felsõ-
fokú, angol nyelvbõl közép-
fokú nyelvvizsgát tett; kitûnõ
eredménnyel érettségizett. 

Nyílt szelleme, kivételes felfogó képessége, fejlett intellek-
tusa, kötelességtudása nem csupán a tanulmányi munkájában
nyilvánult meg — minden tantárgyból — magas fokon. Maga
körül mindig mindenre és mindenkire figyel; tudatos értelmiségi
létet élõ közösségi ember.

Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és
Pszichológia Karának elsõ éves pszichológus hallgatója, ugyanitt
a Bölcsészettudományi Karon német szakot végez.

Deák Péter

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. Részt vett Sztravin-
szkij A katona története címû
darabjának a fazekasos diákok
és öregdiákok által bemutatott
nagysikerû elõadásaiban.
Emellett rendszeres aktív

résztvevõje volt a „perfor-
mance” fesztiváloknak, ké-
sõbb a filmjeinek is örülhet-

tünk. Áramszünet címû filmje nyerte a 35. budapesti független
filmszemle kisjátékfilm díját. 

Az iskolai stúdió egyik alapítója volt, több az iskola életérõl,
múltjáról szóló film létrehozásában is közremûködött. Emellett
az informatikai versenyeken is sikerrel szerepelt, az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen 12. helyezést ért el.

Jelenleg a Budapesti Mûszaki Egyetem mûszaki informatika
szakos hallgatója.
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György András

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. 
Kivételes szorgalommal tan-

ult, minden évben kitûnõ lett.
Megbízhatósága és rende-
zettsége miatt osztálytársai
bátran számíthattak rá, ha ta-
nulmányaikban segítségre szo-
rultak. 
András amellett, hogy több

országos matematikaversenyen a döntõbe jutott, 2001-ben az
elsõ húsz között végzett a Mikola Sándor Fizikaversenyen, an-
golból középfokú nyelvvizsgát szerzett, francia nyelvbõl pedig
negyedikesként az OKTV-n az elsõ tízbe került. 

Jelenleg a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Ka-
rának elsõ éves hallgatója.

Hablicsek Márton

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. Igen jó humorú, jó
természetû ember, társai kö-
zött is nagy szeretetnek ör-
vendett. Az osztály tanulói,
szülõi és matematikatanárai
közös munkájában létrehozott
és könyv alakban is megjelent,
nagy sikerû Bergengóc példa-
tárak egyik szerkesztõje volt. 

Márton sikerrel szerepelt a különbözõ matematika-
versenyeken. Nyert országos Varga Tamás Matematikaversenyt,
kétszer is dicséretet kapott az Arany Dániel Matematikai
Versenyen, 2004-ben ugyancsak a matematikából 6. helyezést
ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. A Mikola
Sándor Fizikaversenyen 2001-ben a 7. helyen végzett. Rendkívül
eredményesen dolgozott a Középiskolai Matematikai Lapok
matematika pontversenyén is, kategóriájában 2., 5., 8., majd 4.
lett az egyes tanévekben. Emellett fizikából is mindig eredmé-
nyesen szerepelt. 

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Horváth Márton

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. Az osztályközösség
egyik irányítója volt; rendsze-
resen szervezett és szervez,
vezetetett és vezet kirándulá-
sokat diáktársainak az ország
hegységeibe. Igen jó képes-
ségû, szerény és szelíd ter-
mészetû tanulónak ismertük
meg. 

Rendkívül sikeresen szerepelt a matematika- és fizikaver-
senyeken, eredményeit felsorolni sem könnyû:
a Kalmár László Matematikaversenyen országos elsõ helyezés;
a Mikola Sándor Fizikaversenyen 2001-ben és 2002-ben is II. díj;
a 2002. évi Arany Dániel Matematikaverseny III. díja;
2003-ban 5. helyezés a matematika OKTN-n;
2003-ban 4. 2004-ben 7. hely a fizika OKTV-n;
2003-ban az Eötvös Loránd Fizikaverseny megnyerése;
2004-ben aranyérem Nemzetközi Fizikai Diákolimpián.

Márton a Középiskolai Matematikai Lapokban is rendkívül
sikeresen dolgozott hat éven át, többek között egyszer 3. lett
matematikából, legutóbb 2. fizikából.

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Hubai Tamás

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. A Bergengóc példa-
tárak egyik szerkesztõje. Igen
szorgalmas és alapos, biztos
tudású diák. Emellett az évek
során az osztályközösség
egyre aktívabb tagjává vált,
többek között õ alkotta meg
és kezeli jelenleg is az osztály
internetes fórumát.

Rendkívül sikeresen szerepelt a különbözõ országos és
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nemzetközi matematika- és informatikaversenyeken. Néhány e-
redménye:
2003-ban a matematika OKTV-n 1. helyezés;
2004-ben a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny meg-
nyerése, 7. hely az Informatika OKTV-n;
2004-ben a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián és a Nem-
zetközi Informatikai Diákolimpián egyaránt ezüstérem.

Tamás a Középiskolai Matematikai Lapok feladatait is rend-
szeresen beküldte matematikából és informatikából is, az utób-
bi három évben mindig a legjobb tíz versenyzõ közé került, de
matematikából többször a dobogóra is.

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Juhász Máté

Iskolánknak 7 tanéven át volt
a tanulója, az utóbbi 6 évben
a speciális matematika tago-
zaton.
Jelentõs sikereket ért el már
az általános iskolai matem-
atikaversenyeken is. Gimnázi-
umi kiemelkedõ eredményei
matematikából a Mikola Sán-
dor Fizikaversenyen megszer-
zett 17. helye, az Arany Dániel

versenyen kapott dicsérete, az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen elért 9., illetve az informatikából a Nemes
Tihamér versenyen elért 8. helyezése. 

Az utolsó két évben a gimnáziumunk mellett a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskolában is tanult, zeneszerzõ sza-
kon. 

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Kemény Gábor

Nyolc éven át volt iskolánk tanulója, mindvégig kitûnõ tanul-
mányi eredménnyel; a 12.A osztályban érettségizett 2004-ben. 

Nyitottsága, szorgalma és igényessége eredményeképpen
sikereket ért el valamennyi tantárgyból. Az osztálytársai meg-
becsülését széles körû olvasottságával, kivételes zenei isme-
reteivel és hatalmas lexikális tudásával vívta ki. 

Elõször a Fazekas háziver-
senyen kilencedikes korában
biológiából ért el elsõ helye-
zést, ezután legjelentõsebb
teljesítményei a humán terü-
leten voltak. Történelembõl a
Fazekas háziversenyen min-
den évben helyezett volt,
2002-ben a Horváth Mihály
Fõvárosi Történelemversenyt
megnyerte. Ugyancsak törté-
nelembõl 2003-ban a OKTV-n
9. helyezett lett. Magyar iroda-

lomból 2004-ben az OKTV,-n második volt. A filozófia OKTV-n
2004-ben a magyar nyelvû versenyen hatodik, az angol nyelvû
versenyen második lett. Tagja volt a XII. Nemzetközi Filozófiai
Diákolimpia csapatának Szöulban. 

Német nyelvbõl felsõfokú, angol nyelvbõl középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem elsõ éves hallgatója.

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt négy
éven át. Egészen kivételes
emlékezõtehetsége, gyors fel-
fogóképessége és különös
stílusa az egész iskolában is-
mertté tette. 
Rendkívül sikeresen szerepelt
az országos és nemzetközi
matematikaversenyeken.

Néhány eredménye:
2001-ben az Arany Dániel Matematikai Versenyen I. dicséretet
kapott, 2002-ben II. díjat nyert;
2000-ben a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen I. díjat
szerzett;
2003-ban a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyen a III.
helyen végzett;
2004-ben a matematika OKTV-n 8. helyezést ért el;
2003-ban a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián bronz-, a
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következõ évben pedig ezüstérmet szerzett.
Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Kovács Dávid

Nyolc tanéven át járt a Fa-
zekasba, a 12.A osztályban
érettségizett 2004-ben. Nem
volt szabványos kitûnõ, de jó
szándékát, tehetségét, szi-
porkázó ötleteit mindig
értékeltük. 
Bár az érdeklõdése a filozófia

iránt nagyon korán kialakult, az
értelmi képességei, a prob-
lémák megoldásának igényé-

vel párosuló elmélyült érdeklõdése a legkülönbözõbb tantárgyi
versenyeken is eredményessé tette õt. 2001-ben a Fazekas há-
ziversenyen történelembõl elsõ lett, az Arany Dániel Mate-
matikai Versenyen döntõs volt.

2002-ben a Fazekas háziversenyen fizikából elsõ, törté-
nelembõl második lett. A Mikola Sándor Fizikaversenyen, az Irinyi
János Középiskolai Kémiaversenyen, valamint az Arany Dániel
Matematikai Versenyen is döntõbe jutott. 2003-ban a Fazekas
háziversenyen történelembõl elsõ volt, a magyar nyelvû filozó-
fiai OKTV,-n második, az angol nyelvûn úgyszintén második
helyen végzett. Ez utóbbiak alapján részt vett a XI. Nemzetközi
Filozófiai Diákolimpián Buenos Airesben, ahol tizenharmadik lett. 

2004-ben a magyar nyelvû filozófiai OKTV-n és az angol
nyelvûn is elsõ helyezést ért el, a XII. Nemzetközi Filozófiai Diák-
olimpián bronzérmet szerzett.   

Angolból és németbõl középfokú nyelvvizsgát tett. 
Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karának

elsõ éves hallgatója.

Kovács Károly

A társadalomtudományi tagozatú 9.D osztályban kezdte
fazekasos éveit. Mérlegelõ és bölcselkedõ szellem, derûs élet-
filozófia, tág körû érdeklõdés jellemezte; fõképp a humán
témakörökön belül, fõleg a történelem, a földrajz és a magyar
tantárgyakban. Kivételes elõadókészsége diáktársait, sõt tanárait

is lenyûgözte.
Versenyeken fõként az elsõ

két tanévben jeleskedett: a
Horváth Mihály Középiskolai
Történelmi Tanulmányi Ver-
seny döntõjén 2001-ben is és
2002-ben is a második he-
lyezést érte el. A Lóczy Lajos
Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen 2001-ben a
harmadik, majd 2002-ben a
második helyen végzett. Gim-
náziumi évei alatt megkapta a

Magyar Földrajzi Társaság "Kiváló Ifjú Geográfus" címét, és egyút-
tal tagja is lett a Társaságnak. A tizenegyedik és a tizenkettedik
osztályban Budapest Fõváros diákösztöndíjasaként kapott elis-
merést.

Német nyelvbõl középfokú "C" típusú, illetve "B" felsõfokú
nyelvvizsgája van. 2004 júniusában kitûnõ eredménnyel érettsé-
gizett.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció és
szociológia szakos elsõ éves hallgatója.

Kovács Péter

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. 
A Varga Tamás és az Arany

Dániel Országos Matematikai
Versenyeken döntõs volt,
csakúgy, mint a matematika
OKTN-n. 
Péter igazi közösségi ember.

Mindig csendes, nyugodt és
szerény volt, de jó humora

sosem hagyta cserben. Csendessége mellett is kitartóan segéd-
kezett az osztálykirándulások szervezésében, majd ott és
másutt is programokat, játékokat talált ki és vezetett, ügyesen és
jókedvvel egyre több diákot vont be közös tevékenységekbe;
egyre jobban érezhettük tõle magunkat. A játékok egy része
most már az iskola matematikai honlapján is elolvasható, de
sajnos Péter még nem tölthetõ le. 
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Minden évben tagja volt a korosztályának megfelelõ iskolai
kosárlabda-válogatottnak, többször a budapesti döntõbe segí-
tette a csapatot. 

Jelenleg az ELTE matematika- és fizikatanár szakos hallgatója.

Maga Péter

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt négy
éven át. Igen jó humorú, mé-
lyen és önállóan gondolkodó
ember, igénye van rá, hogy
tisztán lásson — nem csak
tudományos, hanem világné-
zeti kérdésekben is. 
Annak ellenére, hogy nem ki-
fejezetten versenyzõ alkat,
sikeresen szerepelt az orszá-

gos matematika- és fizikaversenyeken. Az Arany Dániel Orszá-
gos Matematikai Versenyen 2001-ben 2., 2002-ben 3. díjat szer-
zett; 2004-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
matematikából 3., fizikából 16. volt. Az évek során sokszor tar-
tott szakköri órát alsóbb éves diákcsoportoknak, és
Nyíregyházán is rendszeresen vezet szakköri foglalkozásokat;
ezekre is igen alaposan, lelkesen készül.

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Makovi Kinga

Iskolánk kitûnõ tanulója volt
hat éven át a speciális mate-
matika tagozaton. 
Törékeny alkata ellenére le-

gendás volt a munkabírása.
Szerkesztette a Bergengóc
példatárakat; részt vett Sztra-
vinszkij A katona története
címû darabjának a fazekasos
diákok és öregdiákok által
bemutatott nagysikerû elõadá-

saiban. A disputa versenyeken már felsõ tagozatos korától
hosszú idõn át, évrõl évre kiemelkedõen szerepelt, egyéniben
és csapatversenyben is több díjat nyert.  Földrajzból 2003-ban

háromfõs csapatával megnyerte a budapesti versenyt.
Megfeszített tanulmányi munkája mellett mindig vállalkozott

az osztály programjainak szervezésére, a felmerülõ problémák
megoldására. Emellett sikeresen szerepelt az országos verse-
nyeken is, a francia nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen 2003-ban 15., 2004-ben 6. helyezést ért el. 

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági matema-
tikus szakos hallgatója.

Németh Adrián

Iskolánk speciális matematika tagozatának tanulója volt hat
éven át. 

Sikeresen szerepelt az országos matematika- és fizikaver-
senyeken. 2002-ben az Arany Dániel Matematikai Versenyen II.
díjat kapott; 2001-ben a Mikola Sándor Országos Fizika-
versenyt megnyerte, egy évvel késõbb ugyanitt 5. lett. 2004-
ben a fizika OKTV-n 5. helyet szerzett; a legutolsó gimnáziumi
évében a Középiskolai Matematikai Lapok pontversenyén
fizikából az 5. helyen végzett. Matematikából az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen 2003-ban a nyolcadik, 2004-
ben az ötödik volt.

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves fizikus hallgatója.

Pach Péter Pál

Iskolánk speciális matematika
tagozatának tanulója volt hat
éven át. Már az elsõ idõktõl
kezdõdõen jellegzetesen tu-
dományos érdeklõdésû, a
kérdésekhez tudományos ala-
possággal forduló diáknak
mutatkozott, s ez a kép róla
csak erõsödött. 
Részt vett a Bergengóc pél-

datárak szerkesztésében. 
Rendkívül sikeresen szerepelt

a különbözõ országos és nemzetközi matematikaversenyeken.
Kilencedikes korában a Mikola Sándor Fizikaversenyen 14. lett, a
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen 2001-ben 1. díjat
kapott. Az Arany Dániel Matematikai Versenyen 2002-ben 2.
díjat szerzett; az OKTV-n matematikából 2004-ben 4. lett. A
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Nemzetközi Matematikai Diákolimpián 2003-ban ezüstérmet,
2004-ben aranyérmet szerzett.

Mindezek mellett a Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok pontversenyén évrõl évre dobogós vagy akörüli helyen
végzett matematikából, és nagyon jól szerepelt fizikából is. 

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Paulin Dániel

Iskolánk speciális tagozatának
tanulója volt hat éven át. 
Szerkesztõje volt a Bergen-

góc példatáraknak. Dániel
hozta létre az iskola matema-
tikai honlapjának elsõ verzi-
óját; több ezer példából álló,
szöveg szerinti keresõvel ellá-
tott gyûjteménye ebben a
kategóriában máig egyedülál-
ló hazánkban. 

2001-ben az Arany Dániel Matematikai Versenyen dicsé-
retet kapott, majd abban az évben, amikor megtanulta a "latex"
és a "html" nyelveket, valamint a "php" webes programozási
nyelvet, és mindezek alkalmazása révén hatalmas munkával köz-
hasznú portált hozott létre, a matematika OKTV-n negyedik, a
fizika OKTV-n pedig harmadik helyezést szerzett. 

Informatikai, programozási munkája hozzásegítette a gim-
náziumot egy több millió forintos pályázat elnyeréséhez, az ok-
tatás modern formáinak terjesztéséhez.

A Mikola Sándor Fizikaversenyen tizedikes korában az 5. he-
lyen végzett.  

Mindezek mellett évrõl évre nagyon jól szerepelt a Kö-
zépiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyein matema-
tikából is és fizikából is, legutóbb például 4. lett fizikából, koráb-
ban egyszer ugyanígy végzett matematikából. 

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Puskás Anna

Iskolánk speciális matematika tagozatának tanulója volt hat
éven át. 

Társzerkesztõje volt a Bergengóc példatáraknak. Õ volt a C
osztály „anyukája”; a közösségi munkákban mindig lehetett szá-

mítani rá. Kitûnõ tanulmányi e-
redményén felül rendszere-
sen 4-6 dicséretet is kapott
bizonyítványába, és különféle
versenyeken is sikeresen sze-
repelt. Néhány eredménye: 
a Mikola Sándor Fizikaverse-
nyen 12. hely.; az Arany Dániel
Matematikai Versenyen II. díj;
a matematika OKTV-n 2003-
ban 14. 2004-ben 17. hely;
2004-ben a francia OKTV-n a
4. helyezés.

Mindezek mellett Anna a Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok pontversenyén évrõl évre a legjobb 10 közé került ma-
tematikából.

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Rácz Béla András

Iskolánk speciális tagozatának
tanulója volt hat éven át. 
Rendkívül széles érdeklõdé-

sû, gyors észjárású és igénye-
sen gondolkodó, a megol-
dandó problémák iránt érzé-
keny ember. Részt vett a Ber-
gengóc példatárak szerkesz-
tésében. 
Tanulmányi eredménye, a

legkülönbözõbb tanulmányi
versenyeken elért eredmé-nyeinek listája lenyûgözõ. A Hevesy
Györgyrõl és az Irinyi Já-nosról elnevezett kémiaversenyeken
szerzett érmei mellett 2002-ban 4. lett a Nemes Tihamér Orszá-
gos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen; 2003-ban 2-3.
helyen végzett az informatika OKTV-n, a Nemzetközi Informatikai
Diákolimpián 2003-ban bronzérmet, 2004-ben ezüstérmet
szerzett. Kilencedikes diákként 3. helyezett volt a Mikola Sándor
Országos Fizikaversenyen, a következõ évben elsõ. Fizikából
2003-ban az OKTV-n 6. 2004-ben 9. lett.

Matematikából szinte mindent megnyert, amit lehetett: az
Arany Dániel Matematikai Versenyen mindkétszer I. díjat
szerzett; a matematika OKTV-n is kétszer lett elsõ (igaz, egyszer
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holtversenyben); a Kürschák József Matematikai Tanulóverse-
nyen 2003-ban elsõ lett, és 2004-ben kapott még egy II. díjat is.
A Középiskolai Matematikai Lapokban három 1. helyezést ért el
matematikából és sok további helyezést.

A Nemzetközi Matematikai Diákolimpián három évben vett
részt, mindháromszor aranyérmet nyert, legutóbb maximális
pontszámmal.

Jelenleg az ELTE TTK elsõéves matematikus hallgatója.

Schum Kristóf

A 12.A osztályban érettsé-
gizett 2004-ben. Tanulmányi
eredménye mindvégig jeles,
illetõleg kitûnõ volt. 
Eredményeit jó képessé-

geinek és határtalan munka-
bírásának köszönheti. A Faze-
kas háziversenyeken 2001-
ben biológiából elsõ, fizi-
kából harmadik volt, 2002-
ben megnyerte a fizika házi-

versenyt. A történelem OKTV-n 2003-ban tizennegyedik lett. 
Az osztályának meghatározó egyénisége volt. Szívesen és

jól szervezett, legyen szó osztálykirándulásról, vetélkedõrõl
vagy kulturális programokról. Négy éven át volt az osztály
pénztárnoka. Állandó résztvevõje volt az iskola sportéletének:
sikeres volt a futóversenyeken, a teremfoci bajnokságon az
osztálya csapatával minden évben helyezést ért el. Az iskolán
kívül is sportolt: a Kyokushin Karate országos bajnokságán
korosztályában 1999-ben elsõ, 2000-ben harmadik helyezett
volt. 2002 óta karateedzõként is tevékenykedik.

Angolból felsõfokú, németbõl és latinból középfokú nyelv-
vizsgát tett. Erre a tanévre felvételt nyert az amerikai Boston
University, valamint a szintén amerikai Northeastern University
közgazdasági szakjára.

Jelenleg — a külföldi tanulmányok elhalasztásával — a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem elsõ éves hallgatója.

Szokolai Kata

A kilencedik osztály második
félévében érkezett a B osztály
természettudományi tagoza-
tos csoportjába. Rövid beil-
leszkedési idõszak után hamar
felvette a fazekasos tempót a
tanulásban: a bizonyítványa
mindig kitûnõ volt. Összesen
kilenc tanulmányi dicséretben
részesült. Angol nyelvbõl elõ-
ször középfokú, majd felsõ,

német nyelvbõl felsõ, latin nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tett.
Az OKTV-n latin nyelvbõl 2004-ben a 14. helyen végzett.

Igazi közösségi ember. Az érkezése pillanatától az osztálya,
majd az évfolyama, sõt igen hamar az egész iskola közéletének
egyik legmeghatározóbb egyénisége lett; igyekezett diáktár-
sainak minél szélesebb köreit minél több program, minél több
rendezvény részesévé tenni. A beérkezõ kilencedikesek gólya-
táborának megszervezésében 11. évfolyamos diákként már
oroszlánrészt vállalt. A Fazekas Napok rendezvényeinek, majd
legvégül a ballagás megszervezésének is egyik kulcsembere
volt. 

Jelenleg a BME Építészmérnöki Karának hallgatója.

Tatár Balázs

Kilencedikes korától tanult
iskolánkban, a 9.D osztályban.
Tudatos és határozott egyé-
niségnek ismertük meg; meg-
nyilvánulásait és tetteit elvsze-
rûség, erkölcsi tartás, felelõs-
ségtudat és igazságérzet jelle-
mezték.
Minden tantárgyból pél-

damutató kötelességtudattal
teljesítette a követelményeket;

többletfeladatokat elsõsorban a földrajz, a kémia és a matemati-
ka tantárgyakból vállalt. A Fazekas háziversenyeken földrajzból 9.
és 10. osztályban az elsõ helyet szerezte meg. A Lóczy Lajos
Országos Földrajzversenyen 2001-ben a budapesti fordulóban
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elsõ volt, az országos döntõn a 22. lett; 2002-ben a budapesti
fordulót ismét megnyerte, az országos döntõben a 7. helyen
végzett. Az Irinyi János Kémiaverseny budapesti fordulójában is
sikerrel szerepelt 9. osztályos korában. Az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyen földrajzból tizenegyedikes korában
az országos döntõn a 16. helyet érte el. Tizenegyedikes korában
Budapest Fõváros diákösztöndíjasaként kapott elismerést. 

Gimnáziumi tanulmányait a 10. osztálytól kezdve kitûnõ
eredménnyel végezte, az érettségi bizonyítványa is kitûnõ lett.
Német nyelvbõl felsõfokú nyelvvizsgát tett.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanul-
mányok szakos elsõ éves hallgatója.

Tóth Péter

Gimnáziumunkba kerülése
elõtt a Fazekas Nyílt Tanul-
mányi Versenyen matemati-
kából kiemelkedõen szere-
pelt. A társadalomtudományi
tagozatos 9.D osztály tanulója
lett, a négy év során végig ki-
tûnõ tanulmányi eredménnyel
tanult.
Személyiségének alapvoná-

sai: olthatatlan tudásszomj, iz-
gatott szellemi kíváncsiság, végtelennek látszó sokoldalúság,
sokszínû és korlátlan érdeklõdés mind a humán, mind a reál tan-
tárgyakban. Tanulmányi munkáját lényegre törõ elmélyüléssel, a
jelenségek és ismeretek összefüggéseit keresve, filozofikus szint-
re emelve folytatta. Mindenbõl a maximumot várta el magától —
és teljesítette is.

A Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyen 2002-ben a bu-
dapesti döntõben a második volt, majd az országos döntõben
a 17. helyen végzett.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen magyar
irodalomból tizenegyedikes korában a középdöntõbe jutott,
tizenkettedikben a döntõben a 8. helyet érte el. Mindkét évben
filozófiából is indult az OKTV-n; az érettségi évében a magyar
nyelvû döntõben a 14. az idegen nyelvi kategóriában pedig
(németül írt dolgozatával) a 15. helyet szerezte meg. Tizen-
egyedik osztályos korában Budapest Fõváros diákösztöndíjasa
volt. 2004 júniusában hat tárgyból érettségizett, kitûnõ ered-

ménnyel.
Angol nyelvbõl középfokú német nyelvbõl felsõfokú nyelv-

vizsgája van.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanul-

mányok szakos elsõ éves hallgatója.

Törõ Zsófia

A 12.A osztályban érettségizett 2004-ben. Tizenegy évig
járt a Fazekasba, mindvégig kitûnõ tanulmányi eredményt ért el.
Rendkívül kritikus és igényes volt mind környezetével, mind
önmagával szemben. Munkája szinte mindig hibátlan, alapos és
pontos, külsõ megjelenésében esztétikus. Bármely feladatot vál-
lalt is el, biztosak lehettünk benne, hogy azt idõben és magas
színvonalon teljesíti. Irodalmi és történelmi ismeretei kiemel-
kedõek voltak. Bár nem versenyzõ alkat, angolból az OKTV
második fordulójába jutott.

Szívesen vállalt közösségi munkát, három évig volt az iskolai
Diákönkormányzat tagja. Az osztálya csapatával háromszor volt
gyõztese a nõi teremfoci bajnokságnak. 

Felsõfokú német és angol nyelvvizsgát tett. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karára maximális

pontszámmal vették fel. Jelenleg elsõ éves.

Valkó Lili

2000-2004 között a B osz-
tály biológia tagozatos cso-
portjában volt növendékünk. 
Tanulmányi eredménye végig

kimagasló volt. A kilencedik
osztály kivételével mindvégig
kitûnõ volt tanulmányi átlaga.
Az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen a tizene-
gyedik osztályban az olasz
nyelvbõl a 12. helyezést érte

el, a filozófia idegen nyelvi kategóriájában 9 lett. A tizenkettedik
évfolyamon az olasz nyelvû OKTV-n a 14. helyen végzett. 

Angol nyelvbõl felsõfokú, olaszból középfokú nyelvvizsgát
tett. A kémia tantárgy tanártovábbképzésének munkájában is
részt vett; diáktársával együtt a mosóporok vízlágyító hatását
vizsgálta, mely projekt egyben egy továbbképzési laborgyakor-
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lat alapjait is jelentette.
Tanulmányi munkája mellett az iskola diákéletének szerve-

zésében is elismerésre méltó munkát végzett. Tizenegye-
dikesként a beérkezõ kilencedikesek gólyatáborának egyik fõ
szervezõje és lebonyolítója volt. Ugyanebben az évben az év-
folyamtábor megszervezésében is jelentõs szerepet vállalt.

Az ELTE pszichológia-olasz nyelvszakos hallgatója.

Visnyei Bernadett

A társadalomtudományi ta-
gozatos D osztályunkban ta-
nult. Végtelenül lelkiismeretes,
megbízható tanulónk volt;
céltudatosan, fáradhatatlan
munkával, töretlen lendülettel
haladt céljai felé. 
Kiemelkedõ eredményeket

több területen is elért: irodal-
mi tanulmányi versenyeken,
balladamondó versenyen, a

nyelvtanulásban és a sakksportban is. Tizedik osztályos korában
az Arany János Irodalmi Verseny országos döntõjében
bronzérmet szerzett. Az olasz nyelvbõl az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyen tizenkettedik osztályban az orszá-
gos döntõ 22. helyét szerezte meg. Tagja volt iskolánk számos
sikert aratott nõi sakkcsapatának. Egyéniben a kerületi verse-
nyeken ért el helyezéseket. Az iskolai csapattal budapesti
bronzérmes volt, majd az országos sakkversenyen 2002-ben a
15., 2003-ban a 14. helyen végzett. Kitûnõ eredménnyel érettsé-
gizett. 

Német nyelvbõl felsõfokú nyelvvizsgát tett a tizenegyedik
évfolyam végén, majd 2003 decemberében olasz nyelvbõl is
letette a középfokú nyelvvizsgát.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász tanári
szakán elsõ éves hallgató a német szaknyelv tanári mellék-sza-
kirányon.

Fazekas Mihály Alapítvány

A Fazekas Mihály Alapítványt 1991-ben négy szülõ alapítot-
ta: Baráth István, Gefferth László, Nagy László és Tóth Balázsné.

Az Alapítvány célja az iskola oktató-nevelõ munkájának
segítése, az iskolai hagyományok ápolása, iskolai táborok anyagi
támogatása, az oktatás fejlesztése céljából ösztöndíjak kiírása.

Az Alapítvány 1995-tõl 2001-ig szüneteltette tevékeny-
ségét. 2001-ben az Alapító Okiratát módosította, és közhasznú
szervezetté alakult. Jelenlegi tevékenysége során támogatja az
alsó tagozatosok erdei iskola programjait, az iskola könyvtárát és
az általános iskolai versenyek lebonyolítását. 
Adószáma: 19677127-1-42
Számlaszáma: 11786001-20118408 OTP

A Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványt
1996-ban, Dr. Sáska Géza akkori igazgató kezdeményezésére
alapították Dr. Kisling Judit és Dr. Valkó Gábor ügyvédek. 

Az alapítvány célja: a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium szellemének megõrzése és ha-
gyományainak ápolása, jó hírnevének öregbítése, a diákok
közép- és felsõoktatási tanulmányokra való felkészülésének
támogatása, az iskolai kulturális, sport és diákönkormányzati élet
megerõsítése, pedagógusok és diákok teljesítményének méltó
elismerése, mindezen célok elérését akadályozó szociális gon-
dok enyhítése.

Az alapítvány közhasznú szervezet. Az alapítvány fõvéd-
nöke volt Lovász László akadémikus, a matematika doktora. Az
alapítvány 1996 óta, a fenti célok megvalósítása érdekében,
folyamatosan mûködik. 

Ebben az évben is pályázatokat írt ki többek között a
nevelés, oktatás, képességfejlesztés színvonalának emelése
céljából. 

Támogatta a diákok hazai és külföldi versenyeken való
részvételét, az iskolai kirándulásokat, erdei iskolai programokat,
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a szaktárgyi táborokat, szakköröket, a külföldi diákcsereutakat,
az iskolai sportcsapatokat és a szociálisan rászoruló diákokat.
Adószáma: 18156292-1-42
Számlaszáma: 10700024-04332002-51100005

Fazekas Öregdiákok Társasága

A Fazekas Öregdiákok Társaságát 2000-ben alapították az
iskola volt diákjai. A Társaság célja, hogy lehetõséget teremtsen
szervezett kapcsolatok megvalósítására az iskola volt diákjaival.
Segítséget nyújt az iskolának, a tanárok és a volt diákok kapcso-
latának rendszeres fenntartására, ennek érdekében évente Ta-
nár-Öregdiák találkozót szervez. Az öregdiákok bevonásával
segíti az iskola eredményes nevelõ-oktató munkáját.

Az iskola múltjának megismerése érdekében a Társaság ki-
adványt jelentetett meg „Iskola a Horváth Mihály téren” címmel.
Ebben volt tanítóink és tanáraink: Nagy Józsefné, Egedy Mária,
Dr. Kulcsár Adorján, Dr. Gyapay Gábor, Dr. Fényi András, Dr. Hor-
váth Antal, Kõváry Károly, Thiry Imréné, Dr Wiedemann László,
Szolláth Györgyné, Laki Ilona Lukin László és Kovács Józsefné
visszaemlékezései is olvashatók.

A könyv 2004. évi megjelenésekor két kiváló Fazekas-tanár
már nem volt az élõk sorában.

Kavics tanár úrral halála elõtt
három hónappal telefonon
beszélgettünk. Valószínûleg
ez a felvétel örökítette meg
hangját utoljára. A Tanár Úr
emlékét felidézve következik
most az interjú egy rövid rész-
lete.

Milyen volt a tanári gárda a Fa-
zekasban?

Jó volt a hangulat. Volt idõnk
arra, hogy egymással beszél-
gessünk. Jó együttes voltunk.

Nem csak a matematika területén, mert ott rendkívülien, nagyon
jóban voltunk egymással, de a többi kollegával is. Jó közösség
volt, és mindegyik mûvelt ember volt.

Mi az, ami a legnagyobb öröm az életében?

Az, hogy a tanítványok, akik szerepeltek az életemben, visz-
szajönnek. Látom, hogy nem végeztem hiába a munkámat, látom
az eredményeiket és örülök, hogy eljöttek. Egy hídépítõ, ha
megépíti a hidat, a híd nem megy el hozzá. Hozzám meg jön-
nek, még Amerikából is. Sûrûn találkozom velük, meg a kol-
legákkal. Nagyon örülök, ha megjelennek. Örülünk egymásnak,
látjuk, hogy a másik még él, virul. Ez az embernek a boldogsága.

Milyen tervei vannak a tanár úrnak?

Hogy jó egészségben, boldogan éljem le az életemet még
a hátra levõ napokban. Ez az egyetlen kívánságom. Ilyenkor már
az embernek nincsenek olyan nagy tervei.

Lukin László tanár úr saját
írását kérte az iskoláról szóló
könyvben megjelentetni. A
kéziratot 2004 júniusában
hozta el a Fazekasba. Két hó-
nap múlva örökre elhagyott
bennünket. A Tanár Úr vissza-
emlékezésének utószavát ad-
juk most közre.

"Hol vagytok ti, régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak…"

Az elröppent évtizedek, megismert nagyszerû kollégák
tucatjai, a daloló fiúk-lányok százai-ezrei mind egy-egy apró
jellemzést, kedves-humoros történetet érdemelnének, ám erre
itt nincs helyünk. De elférnek az emlékezet mély kútjaiban, ahon-
nan, míg élünk, mindig meríthetünk…

Feleségem, a gyerekek "Eszter nénije" 1996. szeptember
26-án (Bartókkal azonos napon) örökre itthagyott bennünket. A
Gondviselés még megadta Neki, hogy saját gyermekei a
Fazekasba járhattak általános iskolába, sõt egyik-másik itt is
érettségizhetett. Velünk daloltak az énekkarban, velünk tartottak
a kirándulásokon, velünk izgultak a szerepléseken.
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Tisztelõi — Zoltai Dénesné kezdeményezése nyomán -
bronz dombormûvet helyeztek el a III. emeleti ének-zene terem
falán. Zele János szobrászmûvész, rajztanár alkotása tekint le
utódainkra, kollégáinkra és az éneklõ gyerekekre, akik között már
unokáink dalolnak. Velük együtt fürkésszük a dal titkát a költõvel,
Eszter néni keresztapjával:

"MEGMONDOM A TITKÁT ÉDESEM A DALNAK,
ÖNMAGÁT HALLGATJA AKI DALRA HALLGAT,
MINDENIK EMBERNEK A LELKÉBEN DAL VAN
ÉS A SAJÁT LELKÉT HALLJA MINDEN DALBAN,
ÉS AKINEK SZÉP A LELKÉBEN AZ ÉNEK,
AZ HALLJA A MÁSOK ÉNEKÉT IS SZÉPNEK."
Babits Mihály

2004 õszén két volt tanárunk nyolcvanadik születésnapját
ünnepelhettük. Papp Imréné tanárnõ Martonvásáron él és jó
egészségnek örvend. Születésnapja alkalmából riportfilmet ké-
szítettünk, amelyet a hagyományos Tanár-Öregdiák találkozón
2005 márciusában mutattunk be.

A Fazekas Öregdiákok Társaságának legjelentõsebb ese-
ménye volt, hogy Dr. Gyapay Gábor 80. születésnapja alkal-
mából a Társaság tanulmánykötetet jelentetett meg Gyapay
tanár úr volt tanítványainak írásaiból „Az élet tanítómestere” cím-
mel. A Tanár Úr köszöntésére zsúfolásig megtelt a Nagyterem.

Emlékbeszéd a Fazekas hangversenyen

Kedves Vendégeink!

Az elmúlt tanév szokásosan ünnepi hangulatú tavaszi hang-
versenyén a hagyományainkon túl is ünnepeltünk. A gimnázium
Lukin Eszter Vegyeskarának az iskola diákkötelékébõl már évek
óta kiszakadt, de az együttes kórusmunkában továbbra is tán-
toríthatatlanul részt vállaló néhány hûséges dalosa itt, Önök elõtt
vehetett át önzetlen, értékes munkájáért külön oklevelet. Az ezt
megelõzõ idõszaktól eltérõen a kiemelt elismerést nemcsak az
énekkar vezetõje, hanem az iskola igazgatója — és Lukin László
Tanár Úr is aláírta. Nem sejtettük, hogy utoljára.

Azon a bizonyos koncerten volt egy másik ünneplésünk is.
Lukin László Tanár Úr — mint oly sokszor korábban — meg-
énekeltette az iskolát. Ezt a közös dalolást az a körülmény tette
rendkívülivé, hogy ezúttal a hazánkkal kibõvült Európai Unió him-
nuszdallamát, Beethoven IX. szimfóniájának Örömódáját da-
loltuk az õ zongorakíséretével. Sejteni sem tudtuk, hogy utoljára.

Kedves Vendégeink!

Ez a tanév a magyar zenetanítás nagy gyászával kezdõdött.
Augusztusban eltávozott közülünk Lukin László, megszámlál-
hatatlan ifjúsági és más hangverseny utolérhetetlen szellemiségû
mûsorvezetõje, általános iskolai és gimnáziumi tankönyvek írója,
a Magyar Televízió népszerû „Zenélõ órák” sorozatának
meghatározó szereplõje, az elmúlt évtizedekben a magyar fiata-
lok több nemzedékének Zenetanítója. Gyönyörû orgánuma, ve-
retes beszédstílusa, hatalmas mûveltsége, nyelvtudása, melyet
ragyogó fordításokban is kamatoztatott, mindnyájunk elõtt is-
meretes és emlékezetes.

Ez a gyász nekünk mélyen a sajátunk. A Tanár Úr élet- és
munkapárjával hosszú tanítási éveket töltött el a Horváth Mihály
téri iskolában; ezek felbecsülhetetlen értéke itt nem felejtõdhet
el soha, mint ahogy az sem, hogy õk ketten a nyugállományba
vonulásuk után sem szûntek meg állandó segítõtársaink marad-
ni. Amikor pedig Eszter nénitõl végleg búcsúzni kellett, Lukin
László még továbbra is közöttünk maradt. Tanár Úr, ezt is kö-
szönjük.

Köszönjük az Eszterlánc címû rendezvényt, a gimnáziumi
énekkar névadásának és koncertjeinek támogatását, a felejthe-
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tetlen Liszt-elõadást itt, a nagyteremben, a ránk figyelést, a ked-
vességet, az Örömódát. Az elmúlt idõszakban egészen a mai
alkalomig szinte nem volt hangverseny Lukin László nélkül. Ez a
hiány immár velünk marad. Velünk marad azonban a sok bölcs
tanács, a szeretet-teli biztatások sora, az oly szívesen és gyak-
ran idézett Babits-gondolatok tartalma a „Dal” titkáról.

Meghajtott fejjel tisztelgünk itt most, a Fazekas iskolában
Lukin Tanár Úr emléke elõtt, ezen a szép ünnepi délutánon.
Hisszük, hogy ma is itt van köztünk, most is figyel ránk; elvárá-
sainak igyekszünk is megfelelni.

Kedves Tanár Úr, engedje meg, hogy tisztelettel errõl a
helyrõl invitáljuk az égiektõl minden Fazekas-beli ünnepünkre:

„Térj be hozzánk, drága vendég,
Tündökölj ránk, fényözön!”

2005. április 19.
Ungár István

Pályázati hírek

A Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány
pályázatot írt ki tanítási anyagok, anyagrészletek közös tanár-diák
munkában történõ kidolgozására és honlapunkon való közzé-
tételére.

Ez a pályázat eredményes volt, így az elkövetkezendõ
években is meg fogja hirdetni az alapítvány. A 2005. évbe. a
pályázat beadási határideje 2005. augusztus 15.

Pályázati felhívás
A Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány

pályázatot írt ki tanítási anyagok, anyagrészletek közös tanár-diák
munkában történõ kidolgozására és honlapunkon való köz-
zétételére. 

A pályamû lehet: elektronikus változatban már meglévõ ta-
nítási anyagok fej-lesztése ábrákkal, animációkkal, automatikusan
kiértékelt tesz-tekkel stb.

Tanítási anyagok elsõ elektronikus változatának létreho-
zására.

A pályázat egészére az Alapítvány 300.000 Ft összértékû
ösztöndíjat tûzött ki, amelynek kétharmadát a közremûködõ
diákok, egyharmadát az irányító tanár kaphatná. A pályázat
elbírálásakor a bíráló bizottság dönt a díj — pályázók közötti —
megosztásáról.

A pályázathoz elsõ lépésben egy rövid pályamûvet kérünk,
amelyben vázolják a majdan elkészülõ munka tervét, vázlatát.
Ennek határideje 2004. április 15. A teljesen kész pályamû
benyújtásának határideje 2004. augusztus 15. 
Ez tartalmazza:

a teljes pályázati anyagot, 
annak rövid dokumentációját, és 
egy nyilatkozatot, melyben hozzájárulnak, hogy az elkészült
anyagot honlapunkon nyilvánosságra hozhassuk. 
A bíráló bizottság 2004. szeptember 10-én hirdet ered-

ményt.
A munka támogatására iskolánk tanfolyamot hirdet Mak-

romedia Flash kezelõi tanfolyamra. Ennek idõpontjáról Hraskó
András tanár úr tud felvilágosítást nyújtani.

Budapest, 2004. március 17.
Rubóczky György
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Az informatikai pályázat eredményhirdetése
A Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány

pályázatot írt ki tanítási anyagok, anyagrészletek közös tanár-diák
munkában történõ kidolgozására és honlapunkon való közzé-
tételére. A pályázatra (a vártnál kevesebb) 4 pályamû érkezett. 

A bíráló bizottság megtekintette a pályamunkákat. Az
értékelés során a bizottság úgy ítélte meg, hogy tekintettel a
pályamunkák kis számára és egy-két esetben a munka méretére,
nem javasolja a pályázati díj teljes összegének kiosztását. Az
Alapítvány Kuratóriuma a bíráló bizottság észrevétele alapján
úgy döntött, hogy a tervezett 300.000 Ft helyett, csak ennek
mintegy kétharmadát osztja ki. Mindezek alapján és a pálya-
munkák értékelését követõen az alábbi eredmények születtek:

A négy pályamunka közül kiemelkedõ méretében és kidol-
gozottságában is a Bóra Eszter, Danka Miklós és Szabó Dávid 8.c
osztályos tanulók által készített lexikon, amelyért készítõiket
együttesen 99.000 Ft ösztöndíjban részesítünk. Ezt az összeget
egyenlõ arányban osztottuk el a készítõk között. (A munkát
pedagógus segítség nélkül végezték, így a teljes összeget kö-
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zöttük osztottuk fel.)
Nagyon hasznos, tanulók és tanárok számára is haszonnal

forgatható Oláh Tibor tanár úr és Haraszti Réka tanuló irodalmi
lexikona, igényes szép kivitelben. A munka készítõi 51.000 Ft
ösztöndíjban részesülnek, amelybõl a készítõk a kiírásban foglal-
taknak megfelelõen részesednek..

Fizikaórák és fizikát tanulók hasznos segédeszköze lehet a
Tóth László tanár úr és Gortva Zsolt tanuló által készített fizikai
kísérleteket bemutató programja. A munka készítõi 51.000 Ft
ösztöndíjban részesülnek, amelybõl a készítõk a kiírásban foglal-
taknak megfelelõen részesednek..

A negyedik pályamunka készítõjét, Maga Péter tanulót 5.000
Ft ösztöndíjban részesül. A pályamunkája Babai László egy elõ-
adásának elektronikus megjelenítése.

Budapest, 2004. szeptember 10.
Rubóczky György a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport
Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Szokolai Tibor a Bíráló Bizottság elnöke

Tanári kerékpártúra, 2004

Immáron hagyományosnak nevezhetõ kerékpártúránkat,
2004 nyarán ötödik alkalommal szerveztük meg. Eddigi négy,
Dunántúli kerekezésünk után célpontunkat az ország keleti
részére tettük. Egészen pontosan Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét kereste fel az évek alatt összeszokott csapat (Albert
Attila, Csath Judit, Czene Zsuzsa, Fabók Ágnes, Hosszú Erzsé-
bet, Tamás Gábor, Török Márton, Szabó Szabolcs, Szokolai
Tibor, valamint nevezettek hozzátartozói, összesen 18-an)

Július utolsó hetében vonattal indultunk Sárospatakra.

Szállásunkat elõrelátóan a városi strand szomszédságában
szereztük. Esténként finomabbnál finomabb étkeket készítettünk
bográcsban. Az elsõ napon Sárospatak nevezetességeit tekin-
tettük meg, majd délután irány a strand. Másnap Sátoraljaújhely,
Széphalom (Kazinczy emlékmû) volt az útirány. Magyarország
leghosszabb libegõjével felmentünk a Magas-hegyre, ahol a
panorámában gyönyörködtünk

E rövid bemelegítés után a következõ napon szlovákiai
vártúrát tettünk. Bodrogszerdahely, Nagykövesd romos kastélyait
és a Borsai Rákóczi kastélyt látogattuk meg. Közben hatalmas
nyári zápor miatt egy órát rostokoltunk jó féle szlovák sör mel-
lett egy étteremben. Következõ napon Tokaj felé vettük az
utunkat. Komppal keltünk át a Tiszán, majd kihasználva a
homokos partot, és a jó idõt fürdõztünk a folyóban Ebédünket
finom tokaji borral öblítettük le.     

Hazafelé két részre szakadt a csoport. Az egyik vonattal, a
másik kerékpárral ment Miskolcig, ahonnan együtt folytattuk
utunkat Budapestig.

Ez a túra is az eddigiekhez hasonlóan jó hangulatban, kel-
lemesen telt. Minden résztvevõ jól érezte magát, és készül a kö-
vetkezõre. Terveink szerint idén Szeged és környéke lesz a cél.
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