
Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat 

Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről 

örömmel adunk hírt. 

Élmezőnyben az OKTV-n 

Évek óta kiemelkedően szerepelnek a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulói az 

OKTV-n, vagyis az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. A 2014/2015-ös tanév 

minden eddiginél jobban teljesítettek a diákok, hiszen a döntőbe jutott versenyzők közül 24 

„fazekasos”. Tanulóink legeredményesebben történelemből, spanyol és angol nyelvből, 

informatikából, matematikából, kémiából és filozófiából szerepeltek. Az intézmény diákjai 

közül ebben a tanévben Hegyesi Zsolt teljesített a legkiemelkedőbben, négy tantárgyból jutott 

a döntőbe, spanyol nyelvből 28., angol nyelvből 8., filozófiából 4. helyezést ért el, 

történelemből pedig 1. helyezettként az ország legjobbjának bizonyult. Módis Márton spanyol 

nyelvből nem talált legyőzőre. Az iskola első két helyezettje és felkészítő tanáraik az országos 

díjátadó ünnepségen vehették át elismerésüket Balog Zoltántól, az emberi erőforrások 

miniszterétől. További részletek az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

díjkiosztójáról: http://bit.ly/1Jc7uWY  

 

Módis Márton és Hegyesi Zsolt Balog Zoltán társaságában 

 

Elismerés kiemelkedően tehetséges tanulóinknak 

A 2015. június 25-én tartott közgyűlésen iskolánk két kiemelkedően tehetséges diákját, Baran 

Zsuzsannát és Hegyesi Zsoltot Debrecen város polgármestere, Papp László részesítette 

elismerő oklevélben és tárgyjutalomban.  

http://bit.ly/1Jc7uWY


Baran Zsuzsanna 10. osztályos tanulónk a Magyar Matematikai Diákolimpiai csapat tagja. 

Tavasszal 30 ország indulói közül aranyérmet szerzett a Fehéroroszországban rendezett Leány 

Matematikai Olimpián. Számos magyarországi matematikai versenyen ért el 1. és 2. 

helyezéseket. A díjkiosztó idején éppen a Thaiföldön megrendezett 56. Nemzetközi 

Matematikai Diákolimpia felkészítő táborában volt, ezért oklevelét édesanyja vette át. 

Hegyesi Zsolt idén májusban dicsérő oklevelet kapott az Észtországban megrendezett 23. 

Nemzetközi Filozófia Diákolimpián angol nyelven írt filozófia esszéjéért. A hazai országos 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) előkelő helyezéseket ért el 

történelemből, filozófiából, angol és spanyol nyelvekből. Az európai uniós témájú Four for 

Europe versenyen 1. helyezett lett. További részletek olvashatók Debrecen Város honlapján: 

http://bit.ly/1JBRbGg 

 

A képen balról a 4. Aranyi Imre iskolánk igazgatója, Hegyesei Zsolt jobbról a 2. (Fotó: Miskolczi János, 

debrecen.hu) 

 

Debrecen Város Közoktatásáért-díjjal ismerték el Aranyi Imre 

intézményvezetői tevékenységét 

Szintén 2015. június 25-én tartott közgyűlés keretében adták át a Debrecen Város Kiváló 

Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért-díjakat. Utóbbiban részesülhet az pedagógus 

http://bit.ly/1JBRbGg


vagy pedagógusközösség, akinek, vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez 

kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló. 

Aranyi Imre 1996 óta a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója. Munkája során az 

iskola a régió legeredményesebb középiskolájává vált, ahol a hozzáadott pedagógiai érték 

átlagon felüli. Az iskolában a matematikai, informatikai és idegen nyelvi tehetséggondozó 

munka kiemelkedő színvonalú, a diákok országos és nemzetközi versenyeken szép 

eredményeket érnek el. A gimnázium az idegen nyelvek oktatásának egyik bástyája a 

régióban, kiemelkedő szakemberekkel, rendkívül tehetséges diákokkal, számos országos 

versenyeredménnyel, a nyelvvizsgák és emelt szintű nyelvi érettségik magas arányával. A két 

tanítási nyelvű tagozatokon és a nyelvi előkészítős osztályokban végzett tanulók külföldi 

tanulmányaik alatt is megállják helyüket. Az intézményben tanító tanárok szakmailag 

felkészültek, az igazgató mindig ösztönzi és támogatja a kollégák szaktárgyi jellegű, és 

speciálisan a tehetséges diákok igényeihez igazodó továbbképzéseken való részvételét. A 

gimnázium Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, és számos pedagógiai jó gyakorlat forrása, a 

nevelőtestület tagjait több tehetséggondozó munkavégzésben ismert díjjal tüntették ki. Az 

intézmény vezetője a tehetséges diákok eredményeit figyelemmel kíséri, szívén viseli a 

versenyző tanulók sorsának alakulását. További részletek olvashatóak Debrecen Város 

honlapján: http://bit.ly/1JBRbGg 

 

A díjkiosztón Papp László polgármester Debrecen Város Közoktatásáért-díjjal ismerte el Aranyi Imre igazgató 

évek óta tartó eredményes munkáját (Fotó: Molnár Péter, Hajdú Online) 

 

 

 

http://bit.ly/1JBRbGg


Tarján Rezső-díj a magas szintű informatikaoktatásért 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kiszely Ildikó és Simon 

Gyula informatikatanárok munkáját Tarján Rezső-díjjal jutalmazta a számítástechnika 

eredményes oktatásáért és a számítástechnikai kultúra terjesztéséért. Az indoklásban 

elhangzott: „A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanáraiként a tehetséggondozásban és 

versenyre való felkészítésben végzett tevékenységükért részesülnek a kitüntetésben. Az 

általuk felkészített tanulók rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el az NJSZT által 

szervezett informatikai versenyeken, köztük az Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyeken és a nemzetközi diákolimpiákon.” 

 

Kiszely Ildikó és Simon Gyula (középen) a Danubius Hotel Gellértben megrendezett Digitális Esélyegyenlőségi 

Konferencián vehették át elismerésüket. 

 

Ericsson-díj a kiemelkedő matematikai tehetséggondozásért 

A matematika és a fizika népszerűsítéséért és a tehetségek gondozásáért. Négy kategóriában 

nyolc általános és középiskolai matematika és fizikatanár vehette át a közelmúltban az 

Ericsson-díjat és a vele járó pénzjutalmat a tantárgyak népszerűsítésért, illetve a tehetségek 

gondozásáért. Köztük iskolánk tanára, Remeténé Orvos Viola is 

További részletek olvashatóak itt: http://bit.ly/1LoYcHL 

A riportfilm elérhető itt: http://bit.ly/1Ebvsmv 

http://bit.ly/1LoYcHL
http://bit.ly/1Ebvsmv


 

Kolléganőnk, Remeténé Orvos Viola (középen) Ericsson-díjban részesült a matematikai tehetséggondozásban 

nyújtott kiemelkedő tevékenységéért 

Bonis Bona- és Graphisoft-díj 

A Nemzeti Tehetség Program által alapított Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért Díjjal 

azokat a pedagógusokat ismerik el, akik kiemelkedő munkát végeznek a tehetséggondozás 

területén. A rendezvényen átadták továbbá Graphisoft-díjakat is.  

Módos Andrea  a spanyol nyelv eredményes oktatásáért, a diákok OKTV-re való remek 

felkészítéséért Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért Díjban, Tóth Mariann pedig Graphisoft-

díjban részesült a matematika tehetségek kiemelt gondozásáért. További részletek az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny díjkiosztójáról: http://bit.ly/1Jc7uWY 

 

http://bit.ly/1Jc7uWY


 

Tóth Mariann (bal oldalt) és Módos Andrea (jobb oldalt) a díjkiosztón Hegyesi Zsolt és Módis Márton OKTV-

győztes diákokkal.  

 

A legeredményesebb diákolimpiai felkészítő 

Felföldi Jánost a Magyar Diáksport Szövetség a „legeredményesebb diákolimpiára felkészítő 

testnevelő” címben részesítette Hajdú-Bihar megyében.   

 

Felföldi János testnevelő, röplabdaedző, Hajdú-Bihar megye legeredményesebb diákolimpiára felkészítő tanára. 

Ezúton is gratulálunk az elismerésekhez, pedagógusaink és diákjaink munkájához 

további sok erőt, kitartást és hasonló szép eredményeket kívánunk! 


