
Fasori Hírmondó

A menedzserszakmában az álmot így neve-
zik: vízió. A vízió olyan, mint a hullámzó 
tájon az égig nyúló torony. Toronyiránt 
menni – mondjuk. De lehet-e toronyiránt 
menni? Legfeljebb repülni. Kell-e, szabad-e 
tehát álmodni?

A Fasorban lassan egy éve már egyre töb-
ben vagyunk, akik álmodunk, noha tudjuk: 
céljaink felé józan kerülőkkel visz az út. „A 
távoli haladás tervezését stratégiának, a rö-
vidét taktikának nevezzük.” Közel vagy távol 
van-e a célunk? És mi a víziónk? Még mindig 
az új kihívásoknak megfelelni tudó régi is-
kola? Vagy – a végzős Lindner Gyula beszéde 
után – valami egészen új, egy Új Fasor?

Bizonyos, hogy a stratégiai tervezés fá-
zisához értünk. Iskolánkat pénzügyileg szi-
lárd(abb) talajra helyeztük. Vajon erkölcsi-
leg, szellemileg is megtettük ezt? „Valami 
megmoccant a rügyben.” (Korpos Orsolya) 
Lassan beindul tantestületi intézményes 
rendünk: felelős szaktárgyi vezetők kezde-
nek ráeszmélni feladatukra, két főágazatot 
felügyelőhelyettes irányít, szülői szalonok 
szólnak bele gimnáziumunk működésébe. 
Ordass-klub, Arany János-kör, költői éjszaka, 
Fasor-napok. A fő, a legfőbb az, hogy a diák-
ság (is) ébred: hiszen az övék az iskola! Ne 
feledjük: olyan lesz húsz év múlva Magyar-
ország, amilyen ma az iskola. Talán a DÖK 
is észreveszi lassan, mi célból van. S azok 
is, akik a képviselőiket választják, ráeszmél-
nek, hogy pontosan mire is választják őket. 

Diákok, szülők, tanárok egy iskolaközös-
ségben: álom, fantazmagória? „A megvaló-
sítás szempontjából persze fordított a sor-
rend” – hallom, s ez így igaz. A lényeg, hogy 
közösen álmodunk iskolát – formálisan 
télutó óta. Akkor indult az iskolai együtt-
gondolkodás internetes fóruma, melynek 
három témaköre mindenki előtt nyitva áll. 

Megszólaltak a genetikus kesergők (zöm-
mel névtelenül, „hogy ne kelljen felelniük 
azért, amit írnak”), de örvendetes túlsúllyal 
szerepelnek az erősek és a tiszták, akik tud-
ják, mit akarnak, és ki is tudják fejezni azt 
– az iskola javára. Mert még mindig: iskolát 
akarunk teremteni. 

2006. május 20–21-én a révfülöpi Ordass 
Lajos Evangélikus Oktatási Központban mint-

egy ötven diák, szülő, tanár gyűlt össze egy 
közös hétvégére azzal a céllal, hogy együtt 
gondolkodjon – álmodjon és álmodozzon – a 
Fasorról. Egy kis ízelítő a programból: szom-
baton varázslatos séta a Balaton-felvidék re-
likviái között: szív alakú sírkövek temetője 
(Udvari), középkori templomrom, Zsédenyi 
István gályarab temploma (Dörgicse), evan-
gélikus templom, rétoromán gályarabmentő 
emlékmű, „Ódor-udvarház” (Mencshely), Ki-
nizsi-végvár (Nagyvázsony), Árpád-kori, szé-
pen felújított református templom (Zánka), 
geológiai-természeti múzeum (Hegyestű), 
kőtenger, egy rengő kövön „közösségharmó-
nia-gyakorlat” (Szentbékkálla), találkozás 
Somogyi Győző festőművésszel (Salföld), sa-
vanyúvíz-forrás (Kékkút), középkori evan-
gélikus templom, katolikus dactemplom (Kő-
vágóörs), kultúrcsőd: török hastáncosnők a 

kiégett templomromnál (Ecsér). Este gaz-
dasági – kisvállalkozói – tanulmány Varga 
György pincészetében (Révfülöp).

Másnap: tanácskozás az iskola jelenéről, 
jövőjéről. Plenáris ülés, szekciók. Mindannyi-
szor diákelnöklettel, élénk diák-, szülő- és 
tanárrészvétellel. Sok minden szóba került 
az áhítattól a csocsóasztalig, az énekkar-
tól az iskolarádióig, a dicsőségtáblától a 
színjátszó körig, a gimnáziumi honlaptól a 
szobaátrendezésekig, a zenetanulástól az 
olyan kérdésekig, mint hogy neveljen-e az 
iskola, vagy hogy elitgimnáziummá kell-e 
válnia a Fasornak? Milyennek kell(ene) len-
nie egy egyházi, evangélikus iskolának? 
Aztán egyszer csak elhangzott a forradalmi 
felkiáltás: „Értékrendszer-változást!” 

Átragadhat-e ez a kezdeti tűz – jó szán-
dék, lelkesedés, akarat – a „csendes több-
ségre”? Mindenképpen reméljük. Az isko-
la nem lehet más, mint közös alkotás. Ha 
nem az, csupán önmaga megcsúfolása. S mi 
lesz akkor húsz év múlva Magyarországgal? 
Minden kétkedőnek Németh László tömör 
mondata volt a zárszó: „A nagy szándékok 
akkor is létrehoznak valamit, amikor meg 
nem valósíthatók.” 

S mindez – a „toronyiránt” – hogyan 
jelenik meg a valóságban? Az iskola szep-
temberben kifestve, kimázolva várja vissza 
diákjait és tanárait! És utána ősszel? A sző-
lészetben visszavárnak minket – szüretelni 
a duzzadt szemű fürtöket. S a must erjedése 
után? Csak rajtunk múlik. Akkor tehát: ki 
jön velünk szeptemberben a révfülöpi szü-
retre – egy újabb álomfordulóra? (Jelent-
kezni lehet Deák Péternél, Márki Nóránál és 
Korpos Orsolyánál…)

Ódor László
igazgató

Álmodjunk iskolát!
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Erős vár a mi Istenünk!

Csak együtt sikerülhet! – 

„közösségharmónia-gyakorlat”
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Nyár, nyár, nyár…

A Szélrózsa mindenkit vár! Régi tábor – 
új helyen!

Július 25–31. között rendezzük meg immá-
ron hagyományosnak mondható – a diákok 
közt csak „nagyhódosi táborként” emlege-
tett – hittan- és sporttáborunkat. Az el-
múlt évek során a magas részvételi arány 
miatt az eredeti helyszínt „kinőttük”, így 
az idén új táborhely után kellett néznünk. 
Természetesen a jókedvet, a változatos 
programokat és a csapatversenyeket ma-
gunkkal visszük Tiszalúcra. Az egyhetes 
nyaralás kerettörténetét mindig a Szent-
írásból választjuk ki. Tavaly a választott 
nép pusztai vándorlását dolgoztuk fel, az 
idén Pál apostol missziós útjait szeretnénk 
feleleveníteni játékos formában. 

A tábor részvételi díja 19 000 forint, mely 
magában foglalja az utazás, a szállás, a tel-
jes ellátás és a környékbeli kirándulás(ok) 
költségeit. A résztvevők számára június 
közepén szülői értekezletet tartunk.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, ne ha-
bozz, hanem jelentkezz a szervezőknél! 
Biztatásként álljon itt néhány gondolat 
azoktól a diáktársaitoktól, akik már meg-
tapasztalták a tábor hangulatát: 

„Itt barátokra találsz, akikre a későbbiek 
során mindig számíthatsz.”

„Egy összetartó és kedves közösségbe 
csöppentem bele.”

„Tetszik, hogy minden napot imával 
kezdünk, és közös áhítattal zárunk. Sok él
ménnyel gazdagodtam az egy hét alatt.”

„Ha szeretsz sportolni, itt a helyed! Itt 
nincs punnyadás!”

„A közös gitáros éneklések számomra 
nagy élményt jelentettek.”

„Mit is jelent ez a tábor? Megtapasztal
ni, hogy egy történelmi jelenetet tűrhetően 
el lehet balettozni, együtt poénkodni tanára
inkkal, megismerkedni egy csomó fasorossal, 
akik itt mind közvetlenek és jó fejek, és ne
vetni, nevetni, nevetni.”

A szervezők nevében

Petrás Péter

Bibliai mesterségek

Szeretettel várjuk az 5–6. évfolyamos di-
ákokat nyári hittantáborunkba, melyet 
augusztus 7–13. között tartunk az acsádi 
evangélikus gyülekezeti házban. A bibli-
ai történetek játékos feldolgozásán kívül 
kézműves-foglalkozások, kirándulások, ver-
senyek várják az érdeklődőket. Részvételi 
díj: 15 000 forint, mely az utazás és az ellá-
tás költségeit teljesen fedezi. 

További információ: Győri Tamás lelkész-
nél (20/824-2123), illetve Sztrókay Edit ta-
nárnőnél (20/824-5795).

„Tenyerembe véstelek” – ez lesz a mottója az 
immár hatodik alkalommal megrendezendő 
evangélikus ifjúsági találkozónak, melynek 
most Szolnok városa ad otthont. A Szélró-
zsa találkozóra először 1996-ban került sor 
Váralján, azóta kétévente rendezik meg. Az 
egyre színesebb, mozgalmasabb programok 
egyre több fiatalt vonzzanak. 

Ahogyan a mottóban Isten egyik legsze-
mélyesebb kijelentését olvashatjuk, úgy az 
előttünk álló találkozó is reményeink sze-
rint a személyesség, az ismerkedés jegyében 
fog telni. Erre hivatottak a különböző inter-
aktív közösségi alkalmak, elcsendesülések, 
koncertek és sportolási lehetőségek is. 
Reméljük, idén is a tenyerén hordoz majd 
minket az Isten – annál is inkább, mivel 
iskolánk első ízben külön képviselettel je-
lenik meg a találkozón. Ezt az alkalmat is 

megpróbáljuk kihasználni arra, hogy nép-
szerűbbé és elismertebbé tegyük a nagy 
múltú alma matert. A Fasor standjánál diá-
kok és tanárok fogják iskolánkat bemutat-
ni – szórólapokkal, filmvetítéssel és egyéb 
érdekességekkel. Ehhez kérünk és várunk 
– elsősorban a felsős diákoktól – egy kis 
segítséget, de szívesen látnánk az öregdiá-
kokat is. Az iskola küldöttsége természete-
sen részt vesz a rendezvény programjain is, 
melyekről bővebben a www.szelrozsatalal-
kozo.hu oldalon lehet olvasni. 

Tehát szeretettel hívjuk és várjuk júli-
us 19. és 23. között a szolnoki Tiszaligeti 
Turisztikai Központban mindazokat, akik a 
hétköznapok rohanásából szeretnének egy 
kicsit kiszakadni és lelkileg épülni.

Deák Péter (11. c)

Csillagászat, 
természetvédelem, 
ökoturizmus

Ha érdekel e három téma, jelentkezz egy 
különleges – csillagászati, természetvé-
delmi – táborba, melyet a szlovéniai Dob-
ronakban tartunk június 30. és július 8. 
között! Az egy hét alatt érdekes előadáso-
kat hallhatsz (például iskolánk tanáraitól, 
dr. Dobos Krisztinától, dr. Zombori Ottótól 
és dr. Töttössy Istvánnétól), éjszakánként 
szakemberek segítségével csillagászati 
megfigyeléseket tehetsz, napközben pedig 
kirándulhatsz, és barátságokat köthetsz a 
dobronaki és a lendvai kétnyelvű középis-
kola diákjaival. Terveink között szerepel 
a történeti Magyarország nyugati határán 
fekvő Péterhegy meglátogatása is, ahol fel-
keressük iskolánk egykori igazgatójának, 
Mikola Sándornak a szülőházát. Jelentkezni 
és további információt kérni Zombori Ottó 
tanár úrnál lehet.

Hegyestűnél



Hat éve nincs már közöttünk dr. Bánhegyi 
György, iskolánk neves és szeretett latin–
görög–kémia szakos tanára. 2000. május 
6-án feleségével együtt kísértük örök nyu-
galomra a mogyoródi temetőben.

Gimnáziumunk növendéke volt 1930-
tól 1938-ig. Egyetemi tanulmányait Eöt-
vös-kollégistaként végezte. A klasszika 
filológia vonzotta, így a latin–görög szakot 
választotta. Az 1950-es évek elején annak 
érdekében, hogy a meg-
változott körülmények 
között is a tanári pályán 
és a Fasorban maradhas-
son, átképezte magát ké-
mia szakos tanárrá.

1946-tól volt iskolánk pedagógusa. 
1946-tól 1952-ig, a Fasor megszűnéséig hat, 
az 1989-es megindulástól 1993-ig négy kor-
osztályt tanított.

Az elsők között volt, aki 1989-ben Gya
pay Gábor igazgató hívó szavára 69 évesen 
néhány volt fasori tanártársával együtt 
visszajött kémiát és latint oktatni. Az új-
rakezdés után többször hangoztatta szo-
morúan: csak az bántja, hogy nem tíz évvel 
fiatalabb, hiszen akkor tovább tudna taní-
tani. Az 1989 és 1993 közötti tanítványai 
közül többen lettek fasori tanárok, lelké-
szek, így a folytonosság megmaradt. A szó 
szoros értelmében „primus inter pares” volt 
– első az egyenlők között.

A Fasorban a 20. század nagy tanáregyé-
niségei tanították, akikről mindig csak szu-
perlatívuszokban beszélt: dr. Gyóni Ferenc, 
Ihász József, Dengelegi Lajos a latin és görög 
nyelvet, Jánossy István a történelmet, Kere
csényi Dezső a filozófiát és a német nyelvet, 
Koch István a földrajzot, Bogsch Sándor és 
Kubacska András a természetrajzot, Oppel 
Imre a rajzot oktatta neki. Klaniczay Sándor

tól a magyar nyelvet, Réz Henriktől a néme-
tet, Vermes Miklóstól a fizikát tanulta. Ked-
ves és sokat emlegetett matematikatanára, 
Fabula György a hinduizmus tudósa is volt.

Leánya, Borbáthné Bánhegyi Judit – aki 
1989 után szintén a Fasorban tanított – át-
adta édesapja hagyatékát az iskolatörténeti 
gyűjteménynek. Megkaptuk tőle Bánhegyi 
tanár úr régi görög és latin érettségi tételeit, 

valamint azokat, amelye-
ket elődje, dr. Gyóni Ferenc 
bocsátott a rendelkezésére. 
Féltve őrizzük ötvenéves 
pedagógusi pályájának ösz-
szes tanári zsebkönyvét. 
Akiket Bánhegyi tanár úr 

tanított, bármikor megtekinthetik az akkor 
kapott osztályzataikat…

Feljegyzéseiben szeretett igazgatójá-
ról, Mikola Sándorról így ír: „Nagy fizikus 
– erről nem nyilatkozom. Nagy tanár – ezt 
tanúsíthatom. Hat évig igazgatóm. Kissé 
tanárom is, sajnos csak III.-ban, akkor is 
helyettes.” (Az akkori III. osztály a mai 7. 
osztálynak felelt meg.)

Akik 1952 előtt tanítványai voltunk, 
eléggé szétszóródtunk az embert próbáló 
1950-es években, de úgy érzem, minden-
ki becsülettel megállta a helyét, betartva 
a Bánhegyi tanár úr által többször idézett 
mondást: „Si fueris Romae, Romano vivito 
more”, vagyis ha Rómában leszel, élj római 
módra.

Tanárként és emberként egyaránt segí-
tőkész volt, és szigorúsága mellett mindig 
az igényesség és emberiesség vezette.

Akik ismertük, mindannyian szeretettel 
idézzük fel távolodó alakját. Élete szolgálat 
volt, emlékezete legyen áldott.

Szabó István
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Emlékezés 
Bánhegyi tanár úrra

Tiszai evezőstúra

Lazíts egy nagyot – tartalmasan és él-
ménydúsan, ráadásul módfelett hasz-
nosan! Iskolánk június 26. és július 2. 
között evezőstúrát szervez. A tiszai 
túlélőtáborba bárki jelentkezhet: kezdő 
vagy gyakorlott evezős, a programot az 
igények szerint alakítjuk. Ami biztos: a 
Tokaj–Tiszafüred vízi útvonal, napsütés, 
Fanta, mentőmellény, közös sátorverés 
minden délután, tábortűz, négy felnőtt 
kísérő.

További információ Gólya Orsolyánál 
és Fodor Péternél (telefon: 321-1200, 
hétfő–péntek 8–14 óra között). Jelent-
kezési határidő: június 16.

„Si fueris Romae,

Romano vivito more”

Gólyatáborok
Szeretnénk, ha gimnáziumunk 

új diákjai közösségre lelve, egy-

mást megismerve kerülnének be 

iskolánkba. Ezért minden újon-

nan felvett tanulónkat várjuk 

egy kétnapos együttlétre Pilis-

csabára, ahol lelkiekben is ké-

szülhetünk az új tanévre.

Az 5. évfolyamra felvett di-

ákok gólyatáborára augusztus 

29–30án,  a 9. évfolyamosokéra 

augusztus 30–31én kerül sor.

•	 Részvételi díj: 4000 forint/fő, 

melyet a beiratkozás alkalmá-

val kérünk befizetni. 

•	 További információkat a 

honlapunkon helyezünk el, 

illetve az iskola titkárságán 

és a szervezőktől lehet kérni. 

•	 Elérhetőségek: 

http://www.fasorev.sulinet.hu

•	 Szervezők: 

Hámor Endre igazgatóhelyet-

tes (20/824-7531), 

Győri Tamás lelkész 

(20/824-2123).
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Az Arany János Irodalmi Önképzőkör, il-
letve az Ordass-klub diákelnökeként a di-
ákszervezetekkel foglalkozó szekció ve-
zetésére kértek fel Révfülöpön. A témát a 
tanárok és tanulók részéről egyaránt lelke-
sedés fogadta. 

Az Arany János-kör a 2005/2006. tan-
évben alakult, és céljául tűzte ki a fasori 
kulturális élet fellendítését. A „költészet 
éjszakájának” sikeressége bizonyította, 
hogy a diákok igényt tartanak a színvona-
las programokra, ahol nemcsak jól érezhetik 
magukat, hanem hasznos információkkal is 
gazdagodnak, és megismerhetik társaikat. 
Azt est sikerét a diákok és tanárok gör-
dülékeny, példaértékű együttműködése is 
nagyban elősegítette. A jövőben is töreked-
ni fogunk hasonló programok szervezésére. 

Az Ordass-klub a tanév második felében 
alakult azzal a céllal, hogy azoknak a diá-
koknak, akik tenni szeretnének valamit az 

iskoláért, megfelelő keretet biztosítson. E 
rövid fél év alatt még nem sikerült teljesen 
kialakítanunk a profilunkat, de célunk egy 
olyan közösség összefogása, mely példaér-
tékű lehet a diákság előtt.

A beszélgetés során a diákönkormány-
zat munkájával kapcsolatban merült fel a 
legtöbb elégedetlenség. Többen feltettük a 
kérdést, hogy azok a diákok, akik tanulmá-
nyi kötelezettségeiket sem tudják teljesíte-
ni, milyen alapon vagy jogon képviselik az 
osztályukat. Javaslatot tettünk arra, hogy 
a jövőben csak a megfelelő tanulmányi 
eredményt elérő tanulók lehessenek képvi-
selők. Ez sokat javítana a DÖK tevékenysé-
gének színvonalán. 

További problémát jelent, hogy a diákok, 
a tanárok és a szülők között nem megfelelő 
az információáramlás. Nincsenek megfelelő 
fórumok, amelyeken színvonalasan felhív-
hatnánk a figyelmet az adódó lehetőségek-

re. Ebben segíthetne egy olyan csoport, 
amelynek az iskolarádió és -újság szerkesz-
tése lenne a fő feladata.

Miközben megpróbáltuk megfejteni, 
hogy a felsőbb évfolyamok gondolkodását 
hogyan lehetne megváltoztatni, rá kellett 
jönnünk, hogy méltatlanul kevés energiát 
fordítunk az alsóbb évfolyamokba járó és 
még lelkes diákoknak az iskola vérkerin-
gésébe való bevonására. Ezt a mulasztást 
korrigálná a „pártoló osztályok” rendszere. 
Ennek a lényege az lenne, hogy minden fel-
sős osztály választana magának egy alsós 
osztályt, amelyet felelősséggel tanítana és 
nevelne igazi „fasorossá”.

Az elhangzott értékes javaslatok meg-
valósításához tudatos és szervezett együtt-
működés, a tanárok és diákok türelmes, áll-
hatatos munkája szükségeltetik.

Korpos Orsolya (11. c)

Diákokkal a Fasorért

Az álmoktól a tettekig
Amint bevezető cikkünkben is olvashatták, május 20–21-én mintegy ötven fasori tanár 
és diák rendhagyó tanácskozásra gyűlt össze révfülöpön – azzal a céllal, hogy „iskolát 
álmodjon”. A vasárnapi szekcióüléseken a tervek mellett a gondokról is szó esett, ám 
konkrét megoldási javaslatok is megfogalmazódtak. rovatunkban most az egyes szekci-
ók vezetőit kértük fel az elhangzottak rövid összefoglalására. 

Nemzetközi kapcsolatainkról

Hit és szkepszis 

A Balaton partján az első szekcióülés té-
máját iskolánk lelkisége adta. A gondolat-
ébresztő bevezetőben egy tágabb jövőképre 
utaltunk, hiszen a kereszténység nem csu-
pán a szükséges és elvárt pluszt kell, hogy 
jelentse számunkra, hanem egész munkánk, 
életünk alapját. Arról szóltunk, hogy aktív 
közösséggé kell válnunk, ahol tanárok és 
diákok valódi résztvevői az alkalmaknak, 
olyan iskolává, ahol összefogott, kidolgo-
zott és színvonalas a hitoktatás, és ahol a 
felekezeti jelleg megtartása mellett – a más 
vallású diákokra való tekintettel – feleke-
zeti türelemre (figyelemre) is szükség van. 

Bár a kérdéssel kapcsolatban az interne-
tes fórumokon korábban már sokféle javas-
lat és hozzászólás megfogalmazódott, itt 
a közösségben beszélgetve újabb ötletek, 
megfontolandó felvetések is elhangzottak, 
és emellett egymás tapasztalatait is megis-
merhettük. A munka itt sem zárult le som-
más megállapításokkal, hiszen alkalmunk 
nem a végét, hanem sokkal inkább a kez-
detét jelentette valaminek.

Győri Tamás lelkész

A révfülöpi hétvége egyik szekcióülésén 
arról esett szó, hogy gimnáziumunknak 
milyen testvériskolai kapcsolatai vannak, 
illetve hogy hol lehetne még újabbakat ki-
alakítani.

A Fasornak jelenleg Svédországgal és Né-
metországgal van közös cserediákprogram-
ja. Terveink között szerepel, hogy lengyel, 
olasz, svájci, szlovák és szlovén iskolákkal 
is felvegyük a kapcsolatot. Erősíteni kellene 
a szomszédos országokkal való együttmű-
ködésünket is. Felmerült az az ötlet is, hogy 
érdemes lenne az osztálykirándulásokat a 
régi Magyarország területén tartani, hiszen 

így a négy (vagy nyolc) év alatt a tanulók az 
egész Kárpát-medencét bejárhatnák. 

A tanácskozás során szóba került, hogy a 
cserediákprogramok szervezésén lenne mit 
javítani. Továbbá annak eldöntésére, hogy 
melyik diák vehet részt a külföldi utakon, 
és melyik nem, világos követelményrend-
szert kellene kidolgozni. Ehhez elsősorban a 
magatartást és a tanulmányi átlagot kellene 
figyelembe venni. Mindezeken túl szükség 
lenne egy olyan alapra is, amely a rászoruló 
diákok utaztatását támogatná.

Tóth Eszter (10. b)
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Révfülöpi szekcióülésünkön először is az 
iskolai tömegsport helyzetét jártuk körül. 
Mint megfogalmazódott: jó lenne, ha az al-
sóbb és a felsőbb évfolyamnak külön lehet-
ne tartani az edzéseket, mert így a kiseb-
bek részéről nagy a lemorzsolódás. (Hamar 
kedvüket szegi, hogy a túl nagy különb-
ség miatt nem tudnak együtt játszani a 
nagyobbakkal.) A Fasorban jelenleg négy 
sportszakkör működik (kosárlabda, kézi-
labda, röplabda, foci). Ez soknak tűnik: így 
nehéz egy ütőképes iskolai csapatot kiál-
lítani, hiszen a tornaterem túlterheltsége 
miatt egy-egy sportágra csak egy-egy nap 
jut a héten. (Az iskola újraindításakor so-
káig csupán két sportszakkör volt.)

Mindezek ellenére a kosarasok, a focisták 
több kupán is indultak, és szép eredménye-
ket értek el. A kézilabda is fellendülőben 
van, a Fasor-kupán már megmérettetett az 
iskolai csapat. Remek ötlet volt a Fasor-nap-
ra a többi evangélikus iskolát is meghívni és 
velük barátságos mérkőzéseket vívni. Ezt a 
hagyományt mindenképp folytatni kellene!

Szóba került az is, hogy a testnevelés-
órák nem mindenütt érik el a céljukat. 
Az órákat változatosabbá lehetne tenni 
azáltal, ha az iskola ki tudná használni a 
műjégpálya és a közeli uszoda által nyúj-
tott lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban 
felmerült, hogy a heti két tornaórát egy 
duplaórába kellene olvasztani, és akkor el 
lehetne jutni a fent említett helyekre. Mint 
megtudtuk, a tervek között szerepel, hogy 
a leendő ötödikeseknek plusz egy úszás-
órát iktatnának be minden héten. 

Idén először két részre bontották a sí-
tábort: az alsósok és a felsősök külön men-
tek. A tapasztalatok szerint ezt a jövőben 
is így kellene szervezni.

Végezetül egy ötlet: ha jövőre az orvo-
si szoba felköltözik a cserkészek jelenlegi 
helyére, a cserkészek pedig lemennek az 
alagsorba, akkor az így felszabaduló he-
lyiségben egy újabb konditermet lehetne 
kialakítani.

Káplár Tamás (11. b)

Sportszerű kérdések Zenei húrokon

Révfülöpön iskolánk zenei életéről vezet-
hettem beszélgetést. Ennek során örömmel 
tapasztaltam, hogy a felvetett témát nagy 
érdeklődés kísérte.

Először beszámoltam az iskolában mű-
ködő kórusokról, az ének-zene tantárgy 
oktatásáról, a sajnálatosan alacsony óra-
számról, énektanárainkról, rendezvénye-
inkről. A beszélgetés során szóba került, 
hogy a Fasorban sokan tanulnak valami-
lyen hangszeren, ezért nagy igény lenne 
az ilyen jellegű szakkörök támogatására. 
Felmerült az a gondolat is, hogy szükség 
lenne egy diákasszisztensre, aki azzal, 
hogy bizonyos terheket levenne az ének-
zene tanár válláról, sokat tehetne a zenei 
élet fejlődéséért. 

Mindezeken túl kiemeltük, hogy a mai 
világban a zene olyan ajándék, mely nem 
időpocsékolás, hanem életünk frissességé-
nek, tanulmányaink eredményességének 
és keresztény értékrendünknek a záloga.

Deák Péter (11. c)

Iskola és jövőkép

„Az örökös vándorút véget soha nem ér,
s ha nincs gyökered, elvisz a szél…”

(Bródy János)

Úgy vélem, a Fasor arculatát alapvetően az 
fogja meghatározni, hogy a fenti idézetben 
foglalt gyökerekhez mennyire ragaszko-
dik, illetve mennyire tud azoktól elvonat-
koztatni. Szükség van ugyanakkor a Fasor 
önmeghatározására, vagyis annak eldön-
tésére is, hogy melyik úton akar tovább-
haladni. A két véglet: az elitiskola – ame-
lyet gyakran összemosnak a versenyistálló 
kifejezéssel, holott a kettő nem ugyanazt 
jelenti –, illetve az ún. gyűjtőiskola. E 
kettő között kellene megtalálnia a helyes 
utat. A révfülöpi együttléten fölmerült a 
kérdés, hogy egy ilyen alkalmon miért nem 
jelent meg a gimnázium fenntartója. A Fa-
sor fenntartójának – azaz a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak – kellene ugyanis 
meghatározni azt, hogy valójában mit is 
vár el az intézménytől: pusztán egy egy-

házi iskola legyen, ahol a hittanoktatás 
hangsúlyosabb szerepet kap, vagy a hit és 
a vallás révén próbáljon meg egyfajta vé-
dett közeget teremteni az ide járó gyerme-
kek számára az egyre embertelenebbé váló 
társadalomban? 

A másik problémakör, melyet vitánk so-
rán érintettünk, az iskola és benne a taná-
rok oktató-nevelő funkciója kapcsán bonta-
kozott ki. A pedagógus feladata nem merül 
ki a napi tananyag továbbadásában, hanem 
bizonyos nevelői feladatokat is el kell lát-
nia. Ez azonban nemcsak a Fasorban, ha-
nem más közoktatási intézményekben sem 
tud igazán megvalósulni. Míg az iskola nem 
nevel, addig a társadalom átnevel, s ennek 
káros következményeit nap mint nap ta-
pasztalhatjuk. Mindez nem fest túl biztató 
képet az elkövetkezendő generációk által 
fölépítendő világról. Korábban természe-
tes volt az iskola berkein belül a hazafias, 
értelmi, érzelmi nevelés, ám ez manapság 
elsikkad. Mivel egy közoktatási intézmény-

nek nem oktatási, hanem ún. pedagógiai 
programja van, az imént említett probléma 
megoldása az iskola nevelő funkciójában 
rejlik. S a pedagógusoknak ebben meghatá-
rozó szerepük van.

Vitánk végéhez közeledve körkérdést 
intéztünk a jelen lévő diákokhoz, hogy ők 
milyen gondokat látnak. Többen szóvá tet-
ték a tehetséggondozás hiányát, azt, hogy a 
versenyeredmények nincsenek kellőképpen 
hangsúlyozva, pedig ezeket a tanulókat kö-
vetendő példaként lehetne állítani a többi 
gyerek elé. Szóba került továbbá, hogy a 
közösség mint az iskolát fenntartani képes 
legelemibb közeg is átalakult az évek során. 
Nincs meg az a viszony a tanár és a diák 
között, amely megvolt még a Fasor újrain-
dításakor, s ez megint csak visszavezethető 
a nevelés elmaradására. A fölszólaló diákok 
szerint az ideális iskolához vezető úton az 
első lépés a közösségépítés.

Lindner Gyula (12. a)
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Északi élmények

Idén nyolc 11. évfolyamos diáknak nyílt 
lehetősége arra, hogy áprilisban egy he-
tet töltsön Svédországban. Az útra Kaffka 
Margit és Missura Mária tanárnő kísért el 
minket. 

Az első öt nap alatt ljusdali családok-
nál laktunk, akik nemcsak szórakoztattak 
minket, hanem megengedték, hogy a min-
dennapjaikba is betekinthessünk. Megis-
merhettük az iskolarendszerüket, síeltünk, 
megtapasztalhattuk, hogy milyen 120 km/
órás sebességgel snowmobilon száguldozni 
a hófödte mezőkön, lovagolni a végtelen-
nek tűnő erdőkben, ahol csak autóval lehet 
eljutni egyik háztól a másikig, illetve azt 
is kipróbáltuk, hogy milyen nulla fokos hi-
degben szabadtéri fürdőzni egy dézsában. 
Bár hihetetlennek tűnik, de mindez hozzá-
tartozik az ott élők mindennapjaihoz. 

Ezt követően egy napunk maradt arra, 
hogy kicsit belekóstoljunk a stockholmi élet-
be. Egy tó partján, mondhatni meseházak-
ban laktunk, majd megnéztünk egy, a királyi 
palotához tartozó múzeumot, végül szaba-
don sétálhattunk Stockholm utcáin. Svéd 
vendéglátóink egy hét múlva látogattak meg 
minket. A lány, aki nálam lakott, az utolsó 
este sírva fakadt az elválás gondolatára…

Az utazás mindannyiunk számára sok 
izgalmat rejtett, hiszen nem beszélünk 
svédül, így angolul kellett kommunikál-
nunk. Pár nap után örömmel tapasztaltuk, 
hogy amiképpen a mi fülünk hozzászokott 
a svéd szavakhoz, a svédeké is hozzászo-
kott a magyarhoz, ezért gyakran már fordí-
tás nélkül is értettük az először „kínainak” 
tűnő nyelvet. Az együtt töltött időszak 
svédek és magyarok számára egyaránt jó 
lehetőséget kínált arra, hogy megismerhes-
sünk egy viszonylag távoli kultúrát. Aki 
most lemaradt, jövőre bepótolhatja!

Korpos Orsolya (11. c)

Linzben jártunk

Iskolánk májusban meghívást kapott Linz-
be egy európai uniós konferenciára. A ren-
dezvényen – melyre 28 országból érkeztek 
a résztvevők – a Fasort két tanár és nyolc 
diák képviselte. A háromnapos találkozón 
a továbbképzés és mobilitás témaköréről 
hallgathattunk előadásokat, ám mindemel-
lett számos más program is várt minket. 

Diákjaink angol és német nyelven a 
tehetséggondozás és a szabad tantárgyvá-
lasztás elősegítésének kérdéséről tartottak 
előadást és workshopot. Először iskolánk 
történetét mutattak be, hiszen nálunk sok 
tehetséges, nemzetközileg elismert mate-
matikus és fizikus alapozta meg tudását. 
Ezután egy rövid filmet vetítettek le a Fa-
sorról, majd az oktatásról beszéltek, hang-
súlyozva, hogyan gondozza intézményünk 
a felismert tehetségeket. Megemlítették, 
hogy a különféle nyelvi, természetismereti, 
matematikai szakkörök célja a tehetségek 
korai felismerése. Előadásuk végén az is-
kolánkkal és Magyarországgal kapcsolatos 
kérdésekre válaszoltak.

A három nap alatt találkoztunk a linzi 
polgármesterrel is, aki egy állófogadást is 
adott a diákoknak. Nagy élmény volt, ami-
kor a sok résztvevő együtt énekelte Európa 
himnuszát, az Örömódát Elizabeth Gehrer 
oktatási, tudományos és kultuszminiszter 
tiszteletére, aki minden iskola standját vé-
giglátogatta, megköszönve a gyerekek és a 
tanárok munkáját. Néhányan elmentünk az 
Ars Elektronika Center Modern Művészeti 
Múzeumba is, ahol különféle virtuális tech-
nológiákkal ismerkedhettünk meg. 

Bízunk benne, hogy az itt szerzett új 
barátságok tartósak lesznek, és hogy a 
konferencián való részvétel a továbbtanu-
lásban is a résztvevők segítségére lesz.

Haraszti Réka

Nyelvgyakorlás 
gyötrelmek nélkül

Gimnáziumunk minden évben él a nürn-
bergi diákcsereprogram lehetőségével. 
Idén Missura Mária és Kaffka Margit tanárnő 
segített nekünk az utazás és a programok 
megszervezésében. 

A német diákok március 31-én érkez-
tek Magyarországra, és április 7-én indul-
tak haza. Mi április 28-án érkeztünk meg 
Regensburgba egy ifjúsági szállóba, ahon-
nan másnap utaztunk tovább Nürnbergbe. 
Kezdetben többen izgultunk, mert tudtuk, 
hogy egy idegen család mindennapjaiba és 
egy teljesen új környezetbe fogunk bele-
csöppenni. Szerencsére mindenki nagyon 
kedves, szerető családhoz került. Sok prog-
ramot szerveztek nekünk a tanárok és a 
diákok egyaránt. Várost néztünk, kirándul-
tunk Rothenburgba, ahol talán a legnagyobb 
sikert a karácsonyi bolt aratta, illetve ellá-
togattunk a Dürer-házba, a várbörtönbe is. 
Voltunk moziban, állatkertben, részt vet-
tünk egy fesztiválon, ifjúsági foglalkozá-
son, sétálgattunk a városban. Az iskolában 
órákat látogattunk, valamint találkoztunk 
fogadóiskolánk igazgatójával. Az út során 
életre szóló barátságok születtek mind a 
magyar, mind a német diákok között. Mind-
nyájan rengeteg élménnyel gazdagodtunk, 
és szívesen mennénk jövőre is! 

Persze ennek az útnak a legfőbb célja a 
nyelvgyakorlás. A diákcsereprogram kiváló 
lehetőséget kínál erre, ezért csak ajánlani 
tudom mindenkinek. Akinek van kedve, je-
lentkezzen jövőre, biztos, hogy nem fogja 
megbánni!

Szlaukó Orsolya (10. c)

theodora Quelle

szekcióülések

Bodzás stáció



január
•	 6. Vízkereszti istentisztelet 
•	 12. Szörényi Levente: 

A Holvilág-árok titkai (előadás)
•	 17. Nyílt nap
•	 17. Udvaros Béla: 

József Attila-emlékelőadás 
(Arany János Irodalmi Önképzőkör)

•	 26. Deák Ferenc Közéleti Klub: 
„Egészségügy csapdában” 
(dr. Pusztai Erzsébet, dr. Golub Iván, 
dr. Lehoczky Péter)

•	 27. Mozart-megemlékezés

február
•	 6. Kiss Gy. Csaba történész előadása
•	 7. Író-olvasó találkozó. 

Vendég: Kántor Lajos 
(Arany János Irodalmi Önképzőkör)

•	 9. Deák Ferenc Közéleti Klub: 
Államháztartási reform (Bod Péter 
Ákos, Bokros Lajos, Boross Péter)

•	 15. A Magyar–kínai Baráti Társaság 
közgyűlése

•	 15. Hittanverseny az 5–6. évfolyam-
nak

•	 16–17. Osztályfarsangok
•	 20. Arany János szavalóverseny
•	 22. Grotz-verseny
•	 23. Arany Dániel matematikaverseny 
•	 23. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Autonómia és magyarságmegmaradás 
(Markó Béla, Jeszenszky Géza)

•	 24. Megemlékezés a kommunista 
diktatúra áldozatairól 

•	 25. A Fasor Echo kvartett koncertje

március
•	 7. Böjti táblák felállítása
•	 8. A Grotz-verseny második fordulója
•	 8. Finn nap I.
•	 9. Deák Ferenc Közéleti Klub: Nők 

a magyar közéletben (Dávid Ibolya)
•	 14. Március 15-ei előadás 

(Ordass-klub)
•	 15. Koszorúzás Rozsnyón
•	 19. A Kodály vonósnégyes koncertje
•	 23. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

„Előttem a víz, mögöttem a sár” (Csík 
Tamás, Herényi Károly, Zsigó Jenő)

április
•	 3. Nemzeti Pedagógusműhely 

(dr. Baranyi Károly)
•	 5. Finn nap II.
•	 7. Passiói istentisztelet az 1. órában
•	 13. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Merre tovább, Magyarország? I. rész 
(Debreczeni József, Elek István, 
Somogyi Zoltán)

•	 19. Holokauszt-emléknap, csendes-
nap

•	 21. „A költészet éjszakája” 
(Arany János Irodalmi Önképzőkör)

•	 27. Deák Ferenc Közéleti Klub: 
Merre tovább, Magyarország? II. rész 
(Katona Kálmán, Stumpf István, 
Vitányi Iván)

•	 28–29. Diáknapok, Fasor-kupa

május
•	 4. Az iskola kórusainak tanévzáró 

koncertje
•	 5. Ballagás
•	 11. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Államreform 
(dr. Parragh László, Széles Gábor)

•	 20–21.: Álmodjunk iskolát! 
– kirándulás és konferencia 
a Balaton-felvidéken, Révfülöpön

•	 22. A Fasor Echo kvartett koncertje
•	 23. Finn kórus koncertje
•	 24. Svájci kórus koncertje
•	 25. Mennybemeneteli istentisztelet
•	 25. A Fasor Echo kvartett koncertje
•	 25. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Az amerikai magyarok és az anyaor-
szág (dr. Koszorús Ferenc, Kodolányi 
Gyula, Komlós Attila, Jeszenszky 
Géza)

június
•	 2. Trianoni megemlékezés 
•	 2. Az Ordass-klub teaháza: Mi az 

igazság a Da Vinci-kód körül?
•	 3. Az Ordass-klub a zebegényi 

Trianon-emléknapon
•	 8. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

A Gyurcsány-kormány programja 
ellenzéki szemmel (Harrach Péter, 
Herényi Károly, dr. Navracsics Tibor)

•	 17. Tanévzáró
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Az elmúlt hónapok programjaiFinn nap a Fasorban

Iskolánk a korábbi hagyományokat, illet-
ve a finn nyelv és kultúra iránti érdeklő-
dést megtartva idén márciusban finn napot 
rendezett. Az előzmények között meg kell 
említeni a Fasor néptáncegyüttes finnorszá-
gi útját, amely olyan maradandó élményt 
nyújtott, hogy néhány diák behatóbban 
elkezdett megismerkedni a nyelvvel. Két 
remek tanár jóvoltából sikerült fenntartani 
ezt az érdeklődést: Mészáros Veronika és Do
bos Edgár munkája révén az egyik diákunk 
finn szakon tanul az ELTE-n, sőt ennek ered-
ménye a most megrendezett finn nap is.

A délelőtt során dr. Koppány Miklós épí-
tész Sibelius, a híres finn zeneszerző és a 
finn természet kapcsolatáról, Losonczi Ger
gely erdőmérnök a finn erdőkről és termé-
szetvédelemről, Dobos Edgár PhD-hallgató, 
nyelvtanár Finnország és az EU kapcsolatá-
ról tartott nagy sikerű előadást. A finn nap 
zárásaként pedig egy Mikkeliből Budapest-
re látogató diákkórus nagyszerű hangver-
senyének lehettünk a részesei.

Kliment Zsuzsanna

„századok jönnek, s hamar el is tűnnek…”
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Büszkeségeink

•	 Szanyi Szilárd 
(kémia OKTV 3. helyezett; 
felkészítő tanár: dr. Igaz Sarolta)

•	 Lindner Gyula 
(történelem OKTV 17. helyezett; 
felkészítő tanár: dr. Töttössy Istvánné)

•	 Samu Vivien 
(angol OKTV 25. helyezett; 
felkészítő tanár: Kiss Tamás)

•	 Peternák Anna 
(latin OKTV 10. helyezett; 
felkészítő tanár: János Judit)

•	 Jekli Ágnes 
(latin OKTV 28. helyezett; 
felkészítő tanár: János Judit)

Beszámoló az Evangélikus Gimnázium 
Alapítvány tevékenységéről
Alapítványunk 2005-ben is a hagyományoknak megfelelően folytatta tevékenysé-

gét. Céljaink változatlanok: az iskola támogatása, tanulóink, pedagógusaink mun-

kájának segítése. Szakmailag együttműködünk a tanári karral és az egyházzal. A 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt esztendőben 3 640 000 

Ft-ot kaptunk.
Az iskola épületében elvégzett karbantartási munkálatokra és egyéb szolgálta-

tásra 4 621 000 Ft-ot fordítottunk.

Az új kuratórium pályázatot írt ki a diákok és a tanárok számára, melynek ke-

retében 2 000 000 Ft-ot osztott szét. Alapítványunk ezzel a kezdeményezéssel is az 

iskola hatékonyabb működését szeretné elősegíteni.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy támogatóink idén a 2005. évhez képest kevesebb 

adománnyal segítették működésünket, így bevételeink csökkentek. Bízunk abban, 

hogy az új kuratórium azon törekvése, hogy az alapítvány gazdálkodása átláthatóbb 

legyen, meggyőzi támogatóinkat arról, hogy adományaikkal továbbra is érdemes 

megtisztelniük minket.

Számlaszámunk: 1170702420255109.

Adószámunk: 19004263142

kiegészítés
A Hírmondó legutóbbi számában a 

munkaközösségek számoltak be mun-

kájukról. A Történelem az élen című 

írásból azonban sajnálatos módon ki-

maradt két tavaly érettségizett diá-

kunk neve, akik – a cikkben említett 

tanulókon kívül – szintén kiemelkedő 

eredményt értek el. Az emelt szintű 

szóbeli vizsgán Fejér Eszter (12. b) 

100%-os (!), Iván Tünde (12. b) 98,3%-

os teljesítményt nyújtott. Eredmé-

nyükhöz így utólag is, e helyütt is 

szívből gratulálunk, a figyelmetlen-

ségért pedig elnézést kérünk! 

A Fasori Hírmondó szerkesztősége szeretettel várja az olvasók visszajelzéseit, segítő észrevételeit!

Támogatóink figyelmébe!
Akik adományukról adóigazolást szeretnének kapni, azoktól kérjük, 
hogy a befizetéseknél a nevükön és a címükön kívül adják meg 
az adószámukat is.

Új tanév – új honlap

Terveink szerint az új tanévet új, korszerű, a 
mai webtechnika legmodernebb vívmányait 
is felhasználó honlappal kezdené iskolánk. 
Egy olyan portált szeretnénk létrehozni, 
amely nem csupán az ide járó diákoknak 
és tanároknak nyújtana tájékoztatást, ha-
nem az öregdiákok, a szülők és a kívülállók 
érdeklődésére is számot tarthatna, amely 
hatékonyan segíthetné az oktatás szín-
vonalának emelését, és ahol helyet kapna 
minden olyan fórum, amely iskolánkhoz 
kapcsolódik. Ez a változás egyben azt is 
jelenti, hogy elbúcsúzunk az utóbbi tan-
évben használt ideiglenes honlaptól (www.
fasoriev.sulinet.hu), melynek elkészítéséért 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Csatlós Gábor öregdiákunknak. Az új honlap 
a www.fasori.hu címen lesz elérhető.

Az 1956-os magyar forradalom és sza-

badságharc 50. évfordulója alkalmából 

„…egy nép azt mondta: »Elég volt.«” 

címen meghirdetett pályázatunkra 

28 dolgozat érkezett a Kárpát-meden-

céből. Valamennyi környező ország 

legalább egy pályázóval képviseltette 

magát. Ennek megfelelően a bíráló-

bizottságot is a határon túli régiók 

egy-egy jeles szakembere, valamint 

a külföldi társszervezet képviselője 

alkotja. Az eredményhirdetésről és 

az ünnepélyes díjkiosztóról őszi szá-

munkban számolunk be.

salföldi ház


