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FAZEKAS ALAPÍTVÁNY
A Fazekas Alapítvány célját az alapító okirat az alábbiak szerint határozza meg:
„A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulói oktatásának és művelődésének
elősegítése, illetve támogatása a következők szerint:


A tehetséges és egyben anyagilag rászoruló diákok támogatása.



A kiemelkedő oktató és nevelő munkát végző, illetve az iskolafejlesztés
területén eredményesen dolgozó tanárok anyagi elismerése.



A diákoknak az iskolán kívüli művelődésének, oktatásának támogatása, így
különösen nyelvi táborok, konferenciák, versenyek, külföldi tanulmányutak
támogatása.



Az iskola tanárai továbbképzésének, tapasztalatszerzésének támogatása.



Hozzájárulás az iskola tárgyi, oktatási feltételeinek javításához.

A debreceni, illetve a Hajdú-Bihari diákok középkori eredetű hagyománya az ún.
„peregrináció” felújítása, azaz a diákok rendszeres külföldi tanulmányútjainak
elősegítése:
Ebből a célból az alapítvány – a kuratórium döntése alapján – teljes egészében vagy
részben finanszírozza azon tanulók tanulmányútjait, akik a következő célt tűzték ki:


a fejlett európai kultúra és tudásanyag megismerését,



idegennyelvtudásuk tökéletesítését és



visszatérvén szűkebb pátriájuk szellemi gazdagodásának elősegítését. „

Az alapítvány kiemelten figyel a:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdésének
g) pontjában foglaltakra (közvetve gimnáziumi nevelés-oktatás)



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésének 8. pontjában foglaltakra (közvetve gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátása)



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 23.
§ (5) bekezdésének 13. pontja alapjában foglaltakra (helyi közművelődési
tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme)
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A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX. törvény 121. § a) pontjában foglaltakra (közösségi kulturális hagyományok
és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek
tevékenységének támogatása, ezen belül)

Az alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet
nem folytathat.
Az alapítvány közhasznú.

KIEMELKEDŐ MUNKÁÉRT ODAÍTÉLHETŐ DÍJAK:
FAZEKAS-DÍJ
A díjat az a végzős tanuló kaphatja, aki az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV) döntőjében szerepelt. A díj kiosztására a Ballagás alkalmával kerül sor.

EGYKORI DIÁKOK ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK
PEREGRINÁCIÓ-DÍJ
A díjat iskolánk egykori diákja Dr. Szabó Antal alapította, aki az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottságában dolgozott, nyugalmazott ENSZ tanácsos az ERENET
tudományos igazgatója.
Az FMG azon végzős diákja kaphatja, aki kiváló nyelvtudása mellett aktívan
közreműködik az adott ország kultúrájának bemutatásában, népszerűsítésében.

BORZÁN GÁSPÁR-DÍJ
Az 1981-82-es tanévben az iskola akkori 3.a osztálya alapította a díjat.
Minden évben olyan tanuló kaphatja meg, aki kiemelkedő tevékenységet végzett az
iskola kulturális életében. Elsősorban alkotói tevékenységet jutalmazunk.

3

ALAPÍTVÁNYOK, DÍJAK
DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 8. SZÁMÚ FÜGGELÉKE

Az 1957-ben iskolánkban érettségizett osztály tanárai emlékére az osztályba járó
diákok díjakat alapítottak:

SZEPSI JÓZSEF-DÍJ
Szepsi József az osztály történelem tanára volt. Évente olyan diáknak adományozzák
a díjat, aki történelem tantárgyból kimagasló eredményt ér el, illetve ilyen témájú
versenyen kiválóan szerepel.

NAGY LÁSZLÓ-DÍJ
Nagy László fizikát tanított az osztálynak, az ő tiszteletére alapították ezt a díjat,
amelyet a fizikaversenyeken elért kiváló eredményért kaphat egy diák.

MESTER ISTVÁN-DÍJ
Az egykori diákok kiváló matematikatanáruk emlékére alapították a díjat. Az a diák
érdemli, aki kimagasló eredményt ér el valamilyen matematikaversenyen.

SZABÓ JÓZSEF-DÍJ
Az osztály kiváló testnevelő tanárának tiszteletére alapította a díjat. Évente olyan diák
kapja, aki kiemelkedő eredményt ér el valamelyik sportágban.

ÜVEGES PETRONELLA – DÍJ
Üveges Petronella földrajzott tanított az osztálynak. A nagy hivatástudattal rendelkező
pedagógus emlékére alapított díjat olyan diák kaphatja, aki kiváló eredményt ért el
földrajz tantárgyból.

PÁLFFY ISTVÁNNÉ – DÍJ
Az osztály orosz, illetve német tanára volt, akiról később derült csak ki, hogy eredetileg
francia szakon szerzett aranydiplomát. A nagy tudású, elkötelezett nyelvtanárról
elnevezett díjat az idegen nyelvek terén elért kimagasló eredményért kaphatja egy
diák.
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KISS TAMÁS – DÍJ
Kiss Tamás Debrecen országos hírű költője. Magyart tanított az osztálynak. Az
emlékére alapított díj irodalmi alkotó tevékenységért adományozható egy tehetséges
diáknak.

KORNYA SÁNDOR – DÍJ
Az osztály magyar – latin szakos tanára nevét viselő díjat az olyan diák kaphatja, aki
az idegen nyelvek elsajátításában kiváló teljesítményt nyújtott.

A speciális matematika tagozat megalapítójáról, iskolánk közismert és méltán
népszerű matematika szakos tanáráról az 1970-ben végzett matematika tagozatos
4. C osztály alapított díjat.

SZVETITS ZOLTÁN-DÍJ
Évente 2-3 olyan diák kaphatja, aki kiemelkedő eredményeket ért el matematikából,
és elhivatott a tudományterület iránt.

5

