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KEDVES OLVASÓINK!

FÁMA

A legutóbbi lapszámunk óta sok minden történt. Átléptünk 2020-ba, sőt, lezártuk az első félévet. Reméljük,
hogy a második félév is bővelkedni fog majd eseményekben.
A mostani lapszámban a télen történtekről olvashattok.
November 29-én egy újabb András-napon vehettünk
részt, melyet a 11.K osztály nyert meg. Nem sokkal ezután, december 7-én és 14-én együtt szenvedtük végig a két szombati tanítási napot (mindenki bánatára).
December 4-én a 10.A osztály Mikulás-délutánt tartott
tanáraink pici gyermekeinek.
December 20. és január 6. között csodás téli szünetben lehetett részünk.
A szünet utáni hét első péntekjén megrendezésre került a Fáy-bál, melyen a Repeta zenekar adta a
hangulat alapját, és fellépett Fülep Kata 10.A osztályos
tanulónk is. Ezzel a Fáy megnyitotta a soproni középiskolák báljait.
És végül, de nem utolsósorban január 24-én lezártuk
a 2019/2020-as tanév első félévét.
A fentiekről bővebben és még sok minden másról is
ebből a lapszámból tájékozódhattok! Kellemes olvasást
kívánunk!

A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási
Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma diákjainak lapja.

Fülep Kata, Horváth Ervin 10.A
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ANNE FRANK – ÖNKÉNTES MUNKA

A tavalyi tanévben az iskolánk által megszervezett tárlaton (Anne Frank – ha az lehetek, aki vagyok) vehettem
részt én is tárlatvezetőként. Maga a feladat nagyon tetszett és erre lehetett építeni. A tárlatvezetés következő
„szintje” egy pesti továbbképzést követően saját iskolai tanórák szervezése volt. Nekem, aki szeret sokat beszélni
arról, ami érdekli, és aki tanári egyetemre is készült, tetszett ez a lehetőség. Voltam kicsiknél (7.-8. osztályosok), és
nagyoknál (9. évfolyamos diákok). Az órák témája lehetett a történelem is, de én inkább a diszkrimináció-elfogadás
témaköröket vettem át velük. Hrubyné Pál Tímea Tanárnő osztályának kiforrott véleménye volt a mai világ dolgait
illetően, mégis együttműködve tudtunk dolgozni az interaktív feladatokon.
Igazság szerint az óráknak nem az a lényege, hogy a véleményeken változtassak. Ha már egy emberhez sikerül
eljutnia ezen gondolatoknak, számomra az is eredmény (tudom, hogy ez közhely), de lehet, hogy az az egy ember
utána ugyanazért fog kiállni, mint én, ez pedig az elfogadás. Csak pozitív élményeim vannak, a tréning során új
barátokat szereztem, és sokat tanultam. Megtanultam, hogy képes vagyok egy egész teremnyi embert valamilyen
szinten „tanítani” – és ez nekem óriási dolog.
Sokan nem tudják, de ez az egész nem jöhetett volna létre rengeteg ember támogatása nélkül. Például ha Vódli
Zsolt Tanár Úr nem szervez ilyen lehetőséget, vagy Végh Boglárka és Szabó Miklósné Tanárnőktől nem kapok
segítséget, Borosné Grubits Anett és Hrubyné Pál Tímea Tanárnőktől támogatást, akkor ez nem valósulhatott
volna meg, és ezért mindig hálás leszek.
Ha esetleg valakinek sikerült kedvet csinálnom az önkéntességhez, akkor nyugodtan keressen meg, és segítek
bármiben!!
Csiszár Dóra
Anne Frank-önkéntes
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ANDRÁS-NAP
Sok izgalmat, újdonságot tartogatott az idei diáknap.
A sok fáys diák által már nagyon várt éves diáknapot, az András-napot november 29-én, pénteken tartottuk.
A rendezvény megszervezését a DÖK-nek köszönhettük. Az előkészületek Gönye Réka Tanárnő vezetésével zajlottak, a munkát a DÖK-ös diákok segítették. Idén is szokatlan és új ötletek merültek fel, ezek között volt például a
csocsóverseny. Újdonság volt az is, hogy egy filmelőzetes videót lehetett táncolás helyett vagy mellett készíteni. Ezzel
a lehetőséggel sok osztály élt, öt osztály pedig mind a kettőt, a táncolást és a filmelőzetes videó készítését is vállalta.
Utóbbival együtt járt, hogy az osztálytermet az adott filmhez kapcsolódóan kellett berendezni-díszíteni.
A hagyományos szellemi és fizikai összecsapások sem maradhattak el. Volt iskolakvíz, a már említett csocsó- és
természetesen kötélhúzó verseny is.
A küzdelemben a 3. helyet a 11.B szerezte meg (osztályfőnök: Kládlerné Kertész Katalin Tanárnő), a 2. helyen
meglepő módon a legfiatalabbak, a 9.Kny végzett (osztályfőnök: Vódli Zsolt Tanár Úr), az András-nap győztesei pedig
a 11.K-sok lettek (osztályfőnök: Keszeg Attila Tanár Úr). A nap záróeseménye előtt zajlott a tanár-diák kosármeccs,
amelynek szoros küzdelemben döntetlen lett a vége.
Összességében a diáknap rendben, jó hangulatban zajlott. Véleményem szerint nagyon jó, élvezetes és felejthetetlen volt.
Sebestyén Kristóf 10.A
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SZÍNHÁZ
Rendhagyó előadás a Fáyban
2019. december 16-án a BGE tantermi
színházi előadását láthattuk.
A produkció témája a bántalmazás volt.
Átélhettük mind a bántalmazott, mind a
bántalmazó szerepét. Az előadás többünkből
is katarzist váltott ki, ugyanis meglehetősen
szélsőséges témákat feszegetett: az alkoholizmust, a depressziót, az öngyilkos gondolatokat. A környezet miatt is magunkénak érezhettük a darabot, hiszen rávilágított a diákok
egymás közti viszonyára, de a család szerepére is, amelyben a tinédzser a főszereplő. Az
előadásból is kiderült, hogy senkinek nincsen
tökéletes élete.
Fantasztikus játékot láthattunk, örülünk,
hogy a részesei lehettünk!
Bali Viktória, Horváth Bianka 10.A
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BÁL
Január = Fáy-bál!
Január második péntekén zajlott az iskolabál.
Idén is iskolánk nyitotta meg a báli szezont a január 10-én megrendezett Fáy-bállal a megszokott helyen, a Solo
étteremben.
A bál témája „Alice Csodaországban” volt, amit a diákönkormányzat tagjai remekül meg is jelenítettek a díszítésben.
A bál két színe a fehér és a piros volt.
A rendezvényt, mint minden évben, most is Siposné Rétfalvi Edina Igazgatónő nyitotta meg, majd a 9.-esek nyitótánca következett. Felkészítő tanáruk Erlitz Anita Tanárnő volt. Az estén a zenét a Repeta együttes biztosította.
Igazán szép, és jó hangulatú volt a bál, amiért külön köszönet illeti a szervezésért a diákönkormányzat segítő
tanárát, Gönye Réka Tanárnőt.
Baranyai Petra 9.K
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SZALAGAVATÓ
Megkezdődött a végzősök búcsúja.
Január 24-én, pénteken
17:00-kor kezdődött a szalagavató ünnepség.
Mi, a végzős osztályok tanulói több héten át készültünk
erre az ünnepre. Osztályt
díszítettünk, süteményt sütöttünk, italokat vettünk, műsort
próbáltunk. 16:00-ra kellett
visszajönnünk, mert a szalagavató előtt Gönye Réka
Tanárnő vezetésével Farkas
Dominik osztályfényképeket
készített rólunk.

17:00-kor megkezdődött az ünnepség. Az ablakok
előtt sorakoztunk fel az aulában, a tanáraink pedig a
velünk szemben levő széksorokon ültek. Minden osztály
előadott egy dalt, Gajdos Flóra elszavalta Weöres Sándor Útravaló című versét, Kozák Krisztina pedig a 12.esek nevében megköszönte tanáraink munkáját. Siposné Rétfalvi Edina Igazgatónő köszöntötte a végzősöket,
majd az osztályfőnökeink feltűzték a ruhánkra a szalagot.
Ezután egy szál fehér rózsát adtunk át tanárainknak.
Fent a termekben mindegyik végzős osztály bemutatott egy rövid összeállítást az elmúlt évekről, ami nagy
sikert aratott. Törekedtünk arra, hogy mindenki jól érezze
magát, sokat beszélgettünk a tanárainkkal, és sütivel kínáltuk őket.
A nap zárásaként következett az after, amelyről a végzősök szerintünk inkább nem nyilatkoznának…
Agárdi Nikolett, Füzi Réka, Keresztes Anna, Kiss Péter 12.B
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OKTÓBER 23.
Október 22-én emlékeztünk az 1956-os eseményekre. Dömötör Péter Tanár Úr vezetésével a 12.A osztály nemcsak az októberi-novemberi eseményeket elevenítette fel, hanem az egész korszakot hozta közelebb az iskola minden
diákjához. A prózai szövegeket zenével színesítették, és gazdag képanyaggal illusztrálták.
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DECEMBER 14.
Hűség napja
December 13-án szokatlan módon emlékeztünk meg az 1921.
december 14. és 16. között lezajlott
soproni népszavazásról. Horváthné Kokas Éva és Végh Boglárka
tanárnő egy minikiállítást hozott
létre az aulában. Ezt osztályonként
minden tanuló megtekinthette, majd
egy 5 kérdésből álló kvízt kellett
négyfős csoportokban megoldani.
A hibátlan megoldásért szaloncukor
járt!

JANUÁR 13.
A doni áttörés áldozataira emlékeztünk
Az idei tanévben iskolánkat kérték fel, hogy a városi
megemlékezésen méltóképpen tisztelegjünk az elesettek
emléke előtt 2020. január 13-án.
A Deák téren, a második világháború hőseinek, áldozatainak emlékműve előtt a 9.A osztály tanulói emlékeztek
a Don-kanyarban történt eseményekre és a magyar katonákra. Végh Boglárka és Gönye Réka tanárnő készítettek
fel minket, és gyakorolták velünk az énekes-prózás ös�szeállítást. Zenékkel, dalokkal, versekkel, korabeli naplórészletekkel hoztuk közelebb a második világháború egyik
legtragikusabb eseményét a mai fiatalokhoz.
Szabó Hanga 9.A
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JANUÁR
MIKULÁS
13.
Mikulás az iskolában
December 5-én a 10.A osztály tanulói és osztályfőnökünk, Takács Éva Tanárnő segítségével ellátogatott a Mikulás
a Fáyba, a tanárok gyerekeihez.
Egy kisebb műsort adtunk, amelyben énekeltünk és verseket mondtunk el. Utána együtt daloltunk, hogy a Mikulás
hamarabb eljöjjön a kicsikhez. Persze nem érkezett üres kézzel, név szerint hívta ki a gyerekeket, akiknek így lehetőségük volt beszélgetni vele, esetleg az otthon készült ajándékokat, rajzokat odaadni neki. A gyerekeknek rengeteg
finomságot tartogatott puttonyában a Mikulás, aminek nagyon örültek, és nagy mosollyal az arcukon bontották ki a
csomagokat. Az ajándék átadása után lehetőségük volt még játszani, táncolni, énekelni. Reméljük, hogy egy nagyon jó
élménnyel gazdagodtak a gyerekek, és még jobban át tudtuk adni nekik a karácsonyváró hangulatot is.
Köszönjük a felkészítést és a segítséget Gönye Réka és Végh Boglárka Tanárnőnek, valamint Dömötör Péter
Tanár Úrnak, aki a Mikulás szerepét alakította!
Rettich Nikolett 10.A
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KARÁCSONY
Fáy karácsonyfái
Idén osztályunk, a 10.B lépett fel a Fáy karácsonyfái rendezvényen.
Előadásunkat moldvai néptáncokból összeállított koreográfiával kezdtük, melyre Linczenbold Maximilien Tanár Úr
készített fel bennünket. A műsor második részét a Dömötör Péter Tanár Úr által összeállított kis színdarabbal folytattuk, melyben előadtuk A kis gyufaárus lányt. Nagy sikert arattunk, a tánc nagyon látványosra sikerült és a színdarab
is a helyén volt.
A színvonalas előadást az segítette elő, hogy az osztály már második alkalommal lépett fel az eseményen, így nem
volt ismeretlen számunkra a színpadon való szereplés.
Rengeteget gyakoroltunk, nagyszerűen összekovácsolta az osztályt ez a kis plusz idő, amit így együtt tölthettünk.
Katona Alexandra, Horváth Lili 10.B

Várjuk a karácsonyt!!!
Gönye Réka Tanárnő és kis
csapata, Fülep Kata, Horváth
Alexandra és Krisztin Rebeka a
téli szünet előtti héten lélekemelő
dalokkal örvendeztette meg a közönséget. Hatalmas köszönet nekik
azért, hogy így is szebbé varázsolták a „karácsonyvárást”. Mivel a jó
példa ragadós, a Micimackó refrénjét már együtt daloltuk velük! Akinek
van kedve velük énekelni, kérjük,
jelentkezzen Gönye Réka Tanárnőnél, aki mindenkit szeretettel vár!
a szerkesztők
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ZÁGRÁB
Advent első hétvégéjét az érdeklődő fáysok Zágrábban tölthették.
Vódli Zsolt Tanár Úr szervezőmunkájának
köszönhetően
november 30-án 05:45-kor Sopronból indultunk Zágrábba.
Első megállóhelyünk Lendva
volt Szlovéniában. Itt megtekinthettük a Makovecz Imre által tervezett kultúrházat és a belváros
magyar emlékeit.
11 óra körül érkeztünk a
horvátországi Csáktornyába. A
város legfőbb látnivalói a Zrínyi
névhez kapcsolódnak. A legnevezetesebb látnivaló a vár, ahová
mi is ellátogattunk.
Kora délután értünk Zágrábba
és elfoglaltuk a szállásunkat. Egy
városnéző séta keretében megnéztük Zágráb magyar emlékeit.
Nagyon hideg volt, de a látvány
mindenért kárpótolt. Este közösen vacsoráztunk a Mali Medóban, ami egy nagyon jó étterem Zágrábban, finom ételekkel. Utána az egész fiatal
csapat együtt nézte meg az adventi vásárt, majd 23:00-ra mindenki visszaért a szállásra.
Másnap már 7-kor ébresztő volt. Összepakoltunk, és a csomagokat beraktuk a buszunkba. Először egy horvátmagyar szentmisén vettünk részt a zágrábi Szent Márk-templomban. Mikor vége lett, a Dolacon reggeliztünk. Délelőtt
a Horvát Történelmi Múzeumban vezetett túrára mentünk, ahol a horvát Trójáról hallhattunk érdekes dolgokat, és
a Tanár Úr fordított nekünk. Ebéd
után busszal elmentünk a Mirogoj
temetőbe, ahol Horvátország nagyjai is nyugszanak. Itt feladatokat
kaptunk, híres emberek sírhelyét
kellett megtalálni. A feladat mindenkinek nagyon tetszett. Ezután még
bevásároltunk, és indultunk haza.
Este értünk vissza Sopronba. Ez
egy felejthetetlen utazás volt, nagyon jó emlékeket és új barátokat
szereztünk.
Horváth Alexa, Somogyi Zoltán
9.Kny
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BÉCS
Ha Bécs, akkor Tőzsde!
2019. december 5-én a 12.K osztályunkhoz csatlakozott a 11.K osztály a
nagy alkalomra.
Ismét Bécsben jártunk. Ezúttal azonban igazi tőzsdecápák lehettünk! Hajnal
Eszter és Somogyi Rita Tanárnő segítségével az osztályok német nyelven tanuló fele izgalmas előadásokon vehetett
részt. Végezetül a tanulóink egy Quiz
segítségével mérhették össze tudásukat. Azonban osztályaink angolosai se
unatkoztak! Őket Keszeg Attila Tanár
Úr kalauzolta végig az azonos épületben
lévő kávé-, illetve lakásmúzeumon.
A tőzsdelátogatás után természetesen rögtön a bécsi adventi vásár forgatagába vetettük magunkat. Ezen utazásunk, se telhetett el plusz izgalom nélkül,
de jelentem: érkezési létszámmal hagytuk el a bécsi metrót.
A visszaúton boldogan, bár kissé már fáradtan osztottuk meg egymással élményeinket.
Horváth Noémi Rebeka 12.K

Kirándulás Bécsben
December elején, pontosabban 7-én osztályunkkal és
Vódli Zsolt Tanár Úrral, valamint az osztályával Bécsben jártunk.
Már korán reggel, szinte hajnalban indultunk vonattal.
Az út nem volt túlságosan hosszú, így szerencsére hamar megérkeztünk és még előttünk állt az egész nap.
Egy kellemes séta után a természettudományi múzeumban kezdtünk, ahol szabadon körülnézhettük. Utána
folytattuk a kóborlást és megismerkedtünk Bécs belvárosával és rejtelmeivel. Belülről is megcsodálhattuk például
a Stephansdomot. A belvárosi séta eltartott egy kis ideig,
ezek után szabad program volt. Így kisebb csoportokba
verődve szétnéztünk az adventi vásárban és a városban.
A szabadidőre 4 óránk volt, eleinte soknak tűnt, de még
így is egy kicsit megkésve értünk vissza a megbeszélt
helyre. Legvégül elindultunk a Hauptbahnhofra, ahol
megint csak volt egy kis szabad idő, amit szinte mindenki
sok pihenéssel, kávézással vagy evéssel töltött az egész
napos „rohanás” után. Aztán elindultunk haza Az út elég
lassan telt, és közben már be is sötétedett...
Összességében szerintem egy jó nap volt, ami a közösséget is kovácsolta, még több ilyen lehetne, de főleg
tanítási időben.
Farkas Bálint 10.K
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KRAKKÓ - AUSCHWITZ
Február első hétvégéjén Vódli Zsolt Tanár Úr szervezőmunkájának köszönhetően ellátogattunk Auschwitzba és Krakkóba.
Az indulás február 1-re, hajnali
kettő órára volt kitűzve.
Több órányi utazás után, megérkeztünk Oświęcimbe, azaz
Auschwitzba, itt megtekintettük a
város főbb látnivalóit. A legjobban
egy graffiti maradt meg az emlékezetemben, ami II. János Pál
pápa egy idézetét ábrázolta: „Az
antiszemitizmus bűn Isten és az
emberiség ellen.” Az elkövetkező
néhány órában meglátogattuk
Auschwitz 1-et, azaz a főtábort.
Napjainkban ezen táborrész
múzeumként funkcionál. Az épületekben a tárlatvezetés során
láthatók voltak képek a Jákob
Lili Albumból, az áldozatoktól elkobzott használati tárgyakon és
levágott hajukon keresztül a hidrogén-cianidot tartalmazó dobozokig, amelyek tartalmával elgázosították a deportáltakat. Legmegrázóbb számomra
a gázkamrák és az úgynevezett „Schwarze Wand”, azaz a kivégzőfal volt, itt vissza kellett tartanom a könnyeimet.
Auschwitz 1. után átmentünk Auschwitz-Birkenauba. Ebbe a táborba deportálták 430.000 magyar zsidó honfitársunkat, akiknek döntő többsége itt vesztette életét. Birkenaun belül megtekintettünk egy barakkbelsőt. A legelképesztőbb
az volt az egészben, amikor azt mondta az idegenvezetőnk,
hogy egy háromszintes fapriccs egyik szintjén 7-8 ember aludt
szorosan egymás mellett. A legalsó szint volt a legrosszabb,
mert nekik csak a döngölt földpadló jutott, sokszor hemzsegő
patkányok mellett. Ezt követően megemlékeztünk az áldozatokról a magyar emlékműnél.
Este szabadon bejárhattuk Krakkó belvárosát, ami tele van
szebbnél szebb szobrokkal és épületekkel.
Másnap reggel elsétáltunk a Wawel-hez, a krakkói várhoz,
itt megnézhettük a reneszánsz belső udvart, és a városra
nyíló panorámát. Aznap a második programunk a Schindlergyárban tartott múzeumtúra volt. Az utolsó programunkat pedig Krakkó Kazimierz negyedében való látogatás jelentette,
ahol a Schindler listája c. film egyik forgatási helyszínére is ellátogattunk. Ennek a helynek igazán megvan a maga feelingje, leginkább a budapesti VII. kerülethez tudnám hasonlítani.
Összegezve, véleményem szerint Auschwitz és Birkenau
egy olyan hely, ahova mindenkinek el kell egyszer látogatnia,
hogy meglássa azt, hogy az ember milyen mélyre tud sül�lyedni egy katasztrofális ideológiát követve, és ennek következtében milyen szörnyűségeket tud elkövetni embertársaival
szemben.
Frank Bettina 10.A
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AUDI
Út a jövőbe
Gyárlátogatás az Audiban
A 11.B-nek és a 12.B-nek szerencséje volt idén, mert bepillanthattunk a munkás hétköznapokba a híres autógyárban, az Audiban. Egy egész napot töltöttünk ott. Több meglepetés is ért minket, ezeket mutatjuk most be Nektek.
Mintha csak egy kisvárosba utaztunk volna. Hatalmas csarnokok álltak egymás körül olyan távolságban, hogy a
hely bejárásához buszokra volt szükség. Leginkább egy repülőtérre emlékeztetett, nagyon szervezettnek tűnt minden.
Két tapasztalt vezetőt kaptunk. Az egyik csoport a logisztika világába nyert bepillantást, míg a másik csoport műszaki
információkkal gazdagodott.
Nekünk különösen tetszett, hogy a dolgozók a csarnokokban rollereket használtak, amelyekkel kisebb csomagokat
tudtak szállítani. Ezek segítségével lerövidíthették a holtidőket.
Összességében egy hatékony, modern technikával dolgozó gyár állt előttünk, mintha a jövőbe léptünk volna be.
Krisztin Rebeka, Fazekas Martin 11.B
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Az elmúlt hónapokban is sok örömteli esemény történt szakmai téren iskolánkban.
Szakmák délelőttje
November 13-án tanítás helyett a nyolcadikos
tanulókat vártuk, és láttuk vendégül a Fáyban. Az
iskola megismerésén túl részt vehettek a gyerekek idegen nyelvű tanórákon, de egy sor játékos
feladatot is kipróbálhattak a reklámlogók felismerésétől a térképeken való tájékozódásig. Idén is
hatalmas sikere volt a szabadulószobának. Sokan
ellátogattak hozzánk ezen a délelőttön, reméljük,
közülük minél többen jelentkeznek majd iskolánkba.

VIII. Fáy Szakmai Nap
November 26-án zajlott a hagyományos szakmai nap, amit Nagy Zsolt, a Soproni Szakképzési
Centrum főigazgató-helyettese nyitott meg. Ezen
a napon logisztikai és közgazdasági 5próbán vettek részt a diákok, valamint szakmai témákban
hallgathattak előadásokat magyar, német és angol
nyelven.

Regionális szakmai versenyek
7próba néven regionális szakmai versenyt hirdetett a Fáy középiskolás diákok számára. A közgazdasági verseny regionális döntőjére december
7-én, a logisztikai versenyére pedig december
14-én került sor. Mindkét alkalommal hét feladatot
kellett megoldaniuk a tanulóknak. A közgazdaságtan versenyt a győri Jedlik Ányos Szakgimnázium
csapata, a logisztikait pedig a soproni Roth Gyula
Szakgimnázium csapata nyerte.
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Fáysok a BeKVIKer versenyen!
Az idei tanévben is több csapat indult a BGE által meghirdetett gazdasági versenyen. A legjobb eredményt, országos 4. helyezést Fábiánkovits Kitti, Horváth Noémi Rebeka és Kiss Viktória érték el, akik a 12.K osztály tanulói.
Felkészítő tanáruk Borosné Grubits Anett.
Fáys siker a PénzSztár-on!
Négyen jelentkeztünk a verseny első, online fordulójára: Fodor Bendegúz, Pécsi Dávid, Schlögl Bence és Szűrszabó Andor.
Tulajdonképpen komoly szándékok nélkül oldottuk meg az első feladatsort. Nagy meglepetésünkre továbbjutottunk a megyei fordulóra, felkészítő tanárunk, Hrubyné Pál Tímea
Tanárnő nagy örömére. Ezek után Győrbe
utaztunk a megyei fordulóra, amit sikeresen
abszolváltunk, és az 1. helyezést megszerezve jöttünk haza. A győzelem ismét továbbjutást jelentett, immár a regionális fordulóra. A
feladatok között ügyintézés, keresztrejtvényfejtés és számolásos feladatok is voltak. A
regionális fordulóban (legfiatalabbakként, hiszen még csak 10.-esek vagyunk) az előkelő
4. helyet szereztük meg. Itt szeretném megköszönni az egész csapat nevében Hrubyné
Pál Tímea Tanárnő felkészítő munkáját!
Fáys siker a soproni egyetemen!

Schlögl Bence 10.K

Január 23-án tartották a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán az „Egyetemfoglaló” gazdasági vetélkedőt. A 12.A osztály csapata
kapta a legjobb plakátért járó különdíjat. A
csapat tagjai: Bognár Regina, Fazekas
Andrea, Németh Norbert, Kőhalmi Dominik, és Siklósi Alexander. Ugyancsak
a 12.A osztályosok kapták a legkreatívabb
csapatnak járó különdíjat is. Ennek a csapatnak a tagjai: Kiss Rebeka, Németh Dániel, Őri Dorina, Szabó Laura, és Varga
Zsanett. Felkészítő tanáruk: Novák Attila.
A versenyen 2. helyezést értek el a 11.B
osztály tanulói: Gergely Noémi, Krisztin
Rebeka, Lőkös Réka, Nyulász Karina
és Radics Krisztofer. Felkészítő tanáruk
Kládlerné Kertész Katalin tanárnő.
Minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak szeretettel gratulálunk!
a FÁMA szerkesztősége
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Díjeső a Handler Nyelvi Versenyen!
Iskolánk nevéhez méltóan mind angol, mind német nyelvből remek eredményeket értek el a fáysok a Handler Nyelvi
Versenyen.
Angol nyelvből 3. helyen végzett a megyei megmérettetésen Honyák Viktor (10.B), felkészítő tanára Pinezitsné
Parrag Szilvia. 5. lett Tolnai Norman Kevin (9.K), felkészítő tanára Horváthné Pintér Mária. 7. helyen pedig Kovács
Kevin (9.B) végzett, felkészítő tanára Győri Nikoletta.
Német nyelvből a 9.K osztályos tanulók szerezték meg az első öt helyet! Az elért eredmények sorrendjében:
Stánics Gábor, Horváth Ádám, Baranyai Petra, Zrínyi Boglárka, Peterka Tamara. Felkészítő tanáruk: Ujvári Szilvia. A német nyelvet alacsonyabb óraszámban tanulók kategóriájában Fülep Kata (10.A) 1. helyezett lett, felkészítő
tanára Ujvári Szilvia. Csigó Renátó (10.B) 2. helyezést ért el, az ő felkészítő tanára Nagy-Takács Aliz.
Minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak gratulálunk!
a FÁMA szerkesztősége

Matek? Akkor Fáy!
Csakúgy, mint az eddigi években, több matematikaversenyen is megmérettethették magukat a fáys diákok. Ezek
közül újdonságként az ELTE Origó Nyelvi Centrum által meghirdetett angol nyelvű matematikaverseny hatott, melyen
egy háromfős csapatban én is részt vehettem.
A 2019. november 25-én Budapesten tartott megmérettetésen Kacz Joel (11.K), Takó István Imre (12.K) és jómagam, Kiss Viktória (12.K) együtt használhattuk legjobb matektudásunkat a 4 különböző témakört felölelő helyszíneken. A verseny elődöntőjében sajnos nem sikerült az összes feladatot tökéletesen megoldani, így a még szintén
előkelő 4. helyen végzett csapatunk.
Iskolánk másik nagy matematikai büszkesége az OKTV-n való továbbjutás. Idén többen vágtunk neki az első forduló
feladatsorának, legkiemelkedőbben Takó Istvánnak sikerült, aki így továbbjutott a második fordulóba. 2020. január
22-én Győrben a környező megyék legjobbjaival mérte össze tudását az öt – átlagos diákoknak igencsak nehéznek
bizonyuló – feladat során. Öt órája lett volna, de 3,5 elégnek bizonyult számára. Pista bízik a sikerében, hiszen a
megerőltető feladatok többségét könnyedén megoldotta. Igaz, már eddig a szintig jutni is nagy szó, de reméljük a
legjobbakat!
Ezúton is köszönjük Keszeg Attila Tanár Úrnak a felkészítést a versenyekre, hiszen nélküle nem érhetett volna el
egyikünk sem ilyen eredményeket!
Kiss Viktória 12.K
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Sporthírek
Futsal
Az első félév egyik legkiemelkedőbb sportteljesítménye a futsal megyei döntőn való részvétel. Miután a fáys csapat
megnyerte a városi futsal-bajnokságot, decemberben Győrbe utazhattak, ahol a 4. helyen végeztek. A csapat tagjai:
Eitler Barnabás, Halász Gergő, Halász Márk, Kiss Péter, Kocsis Ármin, Németh Csongor, Németh Dávid, Purt
Patrik, Vörös Barnabás és Vörös Péter. Felkészítő tanáruk: Finta Zoltán.
Sakksiker!
Február 8-án és 9-én Jánossomorján rendezték meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Sakk Diákolimpiát. Iskolánk
9.A osztályos diákja, Jagadics Gergely első helyezést ért el, ezzel kivívta magának a jogot az országos versenyen
való részvételre!
Elismerés iskolánknak!
Február 8-án rendezték meg a 31. sportgálát Sopronban, amelyen az előző év sportteljesítményeit díjazták. Nagy
örömünkre iskolánk is elismerésben részesült a 2019. évben elért sporteredményekért!
A felkészítő tanároknak és az eredményesen sportoló diákoknak is gratulálunk!
a FÁMA szerkesztősége
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