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Tanév végén, nyár előtt
Ilyentájt vissza szoktunk tekinteni a mögöttünk hagyott tanévre, és előrepillantunk az
előttünk lévő útra. Számadás és előkészület:
ez áll mostani Hírmondónk első oldalán.
Az elmúlt tanévben elértük,
 hogy még jobban ideillő diák- és tanárközösség tanuljon, illetve tanítson 103
éves iskolánk falai között.
 hogy a szülők, diákok és a tantestület
hármas partneri viszonyára a bizalmi
légkör legyen a jellemző.

még jobban együttműködő rendbe állt ös�sze az, amit az osztályfőnökök és a szaktárgyvezetők tesznek az oktatás terén.
 hogy a könyvtár és az egész iskola jobb
felszereltsége, a teljes internetes ellátottság, az új, informatív honlapunk, a
szertárak gazdagodó állománya még inkább részt kapott az oktatásban, hogy
az egész intézmény az iskolán kívüli világ része is legyen.
 hogy ne mondjuk, hanem gyakoroljuk:

 hogy harmóniába szövetkezzék, ami a
Fasorban hagyomány: a szellemi igény
és a lelki elmélyültség, a tudás és a hit.
Ezt szolgálják – tanárainkkal az élükön
– klubjaink, egyesületeink, táboraink is.
 hogy félállású pszichológus segítse sokoldalú iskolalelkészünk munkáját.
 hogy a tanári kar, valamint a diákszervezetek és a szakmai diákkörök segítségével

„non scholæ sed vitæ...” Úgy is fogalmazhatunk: az iskola a jövő élet!
 hogy új tanáraink új színeket hoztak iskolánk falai közé: új sportágak jelentek
meg (vitorlázás, korcsolya), új megmérettetéseken szerepeltünk, és értünk el
szép eredményeket (sakk- és illemtanverseny).
 hogy tavasszal ökoiskola lettünk.

 hogy megszépült az iskola falain túli
környezetünk: a homlokzati oldalon
megújult a kerítés, a sportudvar felőli
oldalon pedig csodás park szegélyezi területünket.
 hogy a Fasor Budapest és az ország
egyik meghatározó szellemi, tudományos, művészeti, közéleti fóruma lett
– a Deák-kör összejöveteleivel, a Budapesti Vonósok és a Lutheránia koncertjeivel, a Zenekör délutánjaival, illetve
számos rangos látogatóval a Parlament
elnökétől a Nemzeti Bank elnökéig.
 hogy a Fasor még inkább alma matere
lett minden öregdiáknak – öregnek és
fiatalnak egyaránt.
 hogy a hetedik kerület „magáénak vallja” gimnáziumunkat.
A jövő tanévben
 a humán irányultságú (elit) osztályok
mellé előkészítjük a természettudományi tagozat elindítását;
 tovább erősítjük a tanári kart, és tovább
bővítjük oktatási kínálatunkat: lesz
– több újdonság között – szláv szomszédsági szakkörünk, költőkurzusunk,
és feláll a Konfucius Intézetünk;
 tárgyi környezetünkben is szeretnénk
megújulni: terveink között szerepel
a mosdók korszerűsítése, a tetőtérbe
építés előkészítése, az udvari sportpálya
fölé sátor emelése stb.
Egyik tanárunk ekképp fogalmazott: „A
legfontosabb a bizalmi, őszinte légkör megteremtése, melyben mindenki nyugodtan
végezheti a munkáját.” Egyetértek vele.
Azonban azt is hangsúlyoznunk kell: az „iskolai helyzet” megoldása távolról sem csak
az iskolán múlik!

Dr. Ódor László
igazgató

örökdiák

Elnöki beköszöntő

 ◆
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Amikor 1942 őszén beléptem a Fasor kapuján, el sem tudtam képzelni, hogy öregdiákként egykor tenni is tudok majd valamit
a gimnáziumért. Ötven évvel később – az
iskola újjászületése után – a Volt Növendékek Egyesületének tisztségviselője lettem,
2007-ben pedig a szervezet elnökévé választottak. Nagy megtiszteltetés számomra
egy ilyen híres – sok kiváló embert adó –
intézmény öregdiákjainak vezetője lenni.
A Volt Növendékek Egyesületének korábbi elnöke, dr. Gyapay Gábor nyolc évig
tanult a Fasorban, majd az újraindulás után
az iskola tanára, illetve igazgatója lett. Elévülhetetlen érdeme, hogy hosszú előkészítő csatározás után (1984–1989) a Fasor
ismét megnyithatta kapuit. A kilencvenes
évek elején – az ő vezetésével – ismét megalakult az öregdiákok egyesülete, azzal a
céllal, hogy segítse a jelenlegi tanulókat.
Fontos megjegyeznünk, hogy a mi helyzetünk teljesen eltért a többi egyházi iskoláétól. Egyrészt, mert mi voltunk az elsők,
akik éltek a visszaállítás lehetőségével,
másrészt nekünk 37 évig egyáltalán nem
volt oktatási intézményünk. Már sok helyen elmondtam, hogy iskolát alapítani csupán elhatározás kérdése, de jó iskola csak
évtizedek munkájával tud kialakulni. Ahhoz ki kell dolgozni a megfelelő pedagógiai
módszereket, szükség van egy állandó tanári karra, hagyományokat kell teremteni,
szertárt, könyvtárat létrehozni, stb. Úgy
érzem, hogy a II. világháború előtt azért
is volt olyan jó a fasori gimnázium, mert az
osztálytársaim egy részének az édesapja,

sőt a nagyapja is ide járt, s ez önmagában
számos tradíciót hordozott magában.
Természetesen azóta nagyot változott a
világ, nem lehet mindenben a régit visszaállítani. Azonban az itt tanítóknak a tárgyi
tudáson kívül a fasori szellemiséget – egymás megbecsülését, a hazaszeretetet, egymás tiszteletét – is át kell adniuk tanítványaiknak. Az iskolának nemcsak tanítani,
hanem nevelni is kell a fiatal nemzedéket.
Hálával gondolok vissza társaimmal
azokra a kiváló tanárokra, akik felkészítettek bennünket az életre. Nyolc évig volt
az osztályfőnököm a legendás hírű Vermes
Miklós, aki nem csupán a természettudományok, hanem az élet sok más területén is
számtalan hasznos ismerettel látott el. Ő
is, az igazgatóm, dr. Renner János, illetve
az első történelemtanárom, dr. Heckenast
Gusztáv is Kossuth-díjas volt. Az érettségiztető történelemtanárom a Magyar Örökség
díjas dr. Gyapay Gábor volt. Szerencsésnek
érzem magam, hogy ilyen tanárok oktattak
bennünket.

lemiség olyannyira összeköt minket, hogy
azok a fiúk, akik valami miatt nem tudtak
velünk érettségizni, és elhagyták az országot, ugyanúgy fasorinak vallják magukat,
mint az itt végzettek. Ez a híres „fasori
szellem”. Ennek egyik megnyilvánulása
az is, hogy az ötvenéves érettségi találkozónkra – a Svédországban, Franciaországban, valamint az Izraelben, Ausztriában és
Svájcban élő egykori diákok mellett – heten látogattak haza Amerikából.

Fiatalodó öregdiákok
Sokan, sok helyütt emlegetik a „fasori szellemet”, amely a mai fiatalok számára talán
nehezen megfogható. Mi például a gimnáziumi évek alatt végigéltük a Szálasi-kormányt, a német és a szovjet megszállást,
az újjáépítést, az államosítást, majd a Rákosi-terrort. Ezek a történelmi események
összekovácsoltak bennünket, olyannyira, hogy ma is baráti viszonyban vagyunk
egymással. Sőt az itt kapott nevelés, szel-

Dr. Liptay György 1932-ben született Budapesten. 1942 és 1950 között járt a Fasorba.
Tandíjmentes volt, mert pedagógus édesapja több mint negyven éven át „társadalmi
munkában” kántorként szolgált a IX. kerületben.
Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ott szerzett vegyészmérnöki
oklevelet 1954-ben. Már hallgató korában demonstrátor lett, majd tanársegédként, adjunktusként és docensként dolgozott. Jelenleg a kar címzetes egyetemi tanára.
1963-ban műszaki doktorátust, 1971-ben kandidátusi címet szerzett. 1994-ben lett
a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Oktatási feladatain kívül tudományos munkát is végzett. Termikus analízissel foglalkozott, sok publikációja jelent meg, túlnyomó többségük idegen nyelven. Munkáira
több mint 950 független hivatkozás történt. Kongresszusokon mintegy tíz alkalommal
volt plenáris előadó, sok nemzetközi konferencia tudományos bizottságában szerepelt.
1998-ban az Európai Termoanalitikai Szimpózium elnöke lett.

Ez az az összetartó erő, amelyet ki kell
használnunk az iskola érdekében. Tenni
kell ezt azért, mert mi, az idősebb generáció tagjai már egyre kevesebben vagyunk,
viszont az újonnan végzett öregdiákok
száma nő. Át kell adnunk nekik a tapasztalatainkat, hogy ők is támogatni tudják
a gimnáziumot. Tisztában vagyunk azzal,
hogy az érettségi utáni első tizenöt-húsz
év nem a legalkalmasabb időszak arra,
hogy az ember a volt iskoláját segítse, hiszen ekkor a tanulmányaival, az egzisztenciája megteremtésével, a családalapítással van elfoglalva. De most már kezd
formálódni egy olyan generáció, amelyik
abba a korba lépett, hogy ilyen nemes
gondolatokkal is tud már foglalkozni.
Az egyesület jelenlegi vezetésében már
öt fiatal öregdiák van, akik reményeink
szerint átveszik tőlünk a stafétabotot. Az
eddigi lelkesedésük, ténykedésük lehet a
jövő záloga.


Archívum

Tetteink és terveink
Többek javaslatára megoldottuk, hogy az
iwiw nevű, népszerű elektronikus közösségi oldalon megtalálható legyen iskolánk
is. Ez lehetővé teszi, hogy e-mailben vagy
az említett honlapon keresztül kapcsolatba
tudjunk lépni az öregdiákokkal, és rendszeren tájékoztassuk őket a programokról,
eseményekről.
Felújítottuk azt a régebben bevált módszert, hogy osztályfőnöki órák keretében
az öregdiákok képviselői egy évben egy-

szer találkoznak a mostani tanulókkal, és
elmesélhetik nekik egykori élményeiket,
megoszthatják velük tapasztalataikat. Úgy
tűnik, hogy ez a kezdeményezés mind a
gyerekek, mind a tanárok között nagy sikert aratott. Már ebben a munkában is részt
vesznek a fiatal öregdiákok.
Az idén is meg kívánjuk rendezni a Volt
Növendékek Egyesületének szokásos évi
kirándulását. Ezúttal Horvátországba megyünk Zágon Tamás társelnök közreműködésével.

Főtitkár barátommal, évfolyamtársammal,
dr. Jeszenszky Zoltánnal az a szilárd elhatározásunk, hogy ebben a ciklusban minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében,
hogy az öregdiák-mozgalom koordinálását átadjuk a fiatal generációnak. Azzal a reménységgel és hittel dolgozunk, hogy a fiatalok – a
tanári karral együttműködve – sokat tudnak
majd tenni azért, hogy iskolánknak ne csak
múltja, hanem jövője is legyen.

Dr. Liptay György
c. egyetemi tanár

Ismét szomorú hír érte iskolánkat: márciusban elhunyt dr. Vajda Ferenc, a Fasor egykori diákja,
majd tanára (1990–98) és igazgatója (1993–98). Az alábbi sorokkal őrá emlékezünk.

In memoriam dr. Vajda Ferenc
tette le doktori szigorlatát „summa cum
laude” minősítéssel.
A hetvenes évek elejétől a vegyészeti
osztályon dolgozott tudományos főmunkatársként. 1981-től a Központi Bányászati
Intézet Ásványelemzési Osztályának vezetője lett.
Amikor a Budapesti Evangélikus Gimnázium újraindult, Gyapay Gábor meghívta egykori iskolájába fizikát tanítani, így
29 év után visszatért a közoktatásba. Az
első években – a tanári munkán kívül – a
legfontosabb feladata a majdnem üres fizikaszertár feltöltése volt, hiszen alapvető kísérleteket is alig lehetett bemutatni.
Három év alatt – külső és belső források
segítségével – sikerült a szertár eszközkészletét és az előadóterem felszereltségét
modern kísérletek bemutatására alkalmassá tennie.
1993-ban Gyapay Gábor után a Budapes-

ti Evangélikus Gimnázium igazgatója lett.
Ettől kezdve kevesebbet tanított, mivel
ideje nagy részét az iskolavezetési teendők
töltötték ki. Újra kidolgozta a legfontosabb
tanügy-igazgatási dokumentumokat (a
szervezeti és működési szabályzatot, az iskolai pedagógiai programot, a helyi tantervet stb.). Minden törekvése arra irányult,
hogy a fasori gimnázium egykori szellemisége tovább éljen, és régi színvonala újra
visszatérjen. Számtalan külső jelzés, valamint a gimnáziumok évente megjelenő hivatalos rangsorolása igazolta, hogy jó úton
jár az iskola.
Tanári munkáját és az igazgatói teendőket 1998-ig látta el. Hosszú betegeskedés
után 2008. március 17-én hunyt el.
Gimnáziumunk a feltámadás reménységével búcsúzik egykori igazgatójától, emlékét kegyelettel megőrizve.

Szabó Zsolt

 ◆

Vajda Ferenc 1932-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott és Balassagyarmaton végezte, majd
1951-ben a fasori gimnázium tanulójaként
érettségizett. Ezután az ELTE vegyész szakára jelentkezett, de végül a kémia–fizika
tanári szakra vették fel.
A diploma megszerzése után a csepeli
Jedlik Ányos Gimnázium tanárává nevezték ki, ahol örömmel látta újra az 1952ben megszüntetett Budapesti Evangélikus Gimnázium egykori tanárait: Gyapay
Gábort és Vermes Miklóst. Utóbbival baráti
kapcsolatban volt, és sokat tanult tőle,
pedagógusi munkájában példaképének
tekintette.
Hatévi tanítás után elhagyta a tanári
pályát, és 1961-ben a Bányászati Kutatóintézetben tudományos segédmunkatársként
kapott beosztást. 1968-ban nyújtotta be
doktori értekezését, majd 1969 tavaszán

Fa s o r i H í r m o n d ó 

(1932–2008)
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Bábeli buli
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Ha jól emlékszem, az tetszett a legjobban,
amikor négy óriási tizedikes – fiúk mind –
kiálltak a színpadra, és elmondták, hogy ők
Szarka tanár úr tizedikesei (azt nem mondták el, hogy fiúk, mert az látszott), majd
egyszerre beszélni kezdett mind a négy, és
egy szót sem értettünk belőle. Az nagyon jó
volt! Utána persze külön-külön is hallhattuk mondandójukat, de azt sem értettük,
mert oroszul, japánul meg olyan nyelveken
szóltak hozzánk, amelyeken a legtöbben
nem beszélünk. De hatásos volt, az biztos!
De nem, talán az volt a legjobb, amikor a
kilencedikes spanyolosok kiálltak, és elkezdtek spanyolul beszélni. Mondták, hogy Bolívia, Che Guevara, Shakira, Espanol (meg csupa hasonlót), és hirtelen mindannyian úgy
éreztük, hogy hát hiszen tudunk spanyolul!
De nem, mégiscsak az volt a legjobb, amikor Valentin tanár úr hegedűvel a kezében,
magyaros pörge kalapban körbesettenkedte a tizenegyedikeseket, akik közben németül szavalták a „Falu végén kurta kocsmá”-t hiteles kocsmajelenettel, klopfolóval,
Nagy-Magyarország-térképpel, spontánul
elfelejtett, majd újra megtalált, nagyszerű
verssorokkal („Spíííííl, Cigájner!”).
És amikor a hatodikos lányok kígyót,
békát és gusztustalan belsőségeket dobál-

A nyelvi hét keretén belül a tanárok és diákok
tizennyolc különböző nyelven látták el feliratokkal iskolánkat. Neumann János szobrát a
„szobor” szó díszíti német, japán és szuahéli
nyelven.

tak fiú osztálytársaik nyakába – miközben tündérien szavalták Lúdanyó verseit
hol magyarul, hol angolul (nursery rhymes)... Igen, talán az volt a legjobb. Vagy
a német zenei blokk: a hatodikosok C-AF-F-E-E kánonja, a kilencedikesek ritmusgyakorlata, a tizenkettedikesek kihalásos
horrorshow-ja?
Nem, mégis a „szólisták” tetszettek a
legjobban: a finn szólista fiú, akinél tisztán
megértettem, hogy „Suomi”, és a kínai szólista lány, akinél tisztán hallottam, hogy
„Csin-csin”, méghozzá jó sokszor. Igen, ők
voltak a legjobbak.
Hacsak nem számítom azt a tizenegyedikes „Miss Hungary”-t, aki kínkeservesen
próbálta kiszedni elalvófélben lévő, illetve
túlmozgásos diákjaiból, hogy mi a Junájtid Kingdom fővárosa – mindhiába. Vagy
a nyolcadikosok kecskegidái és „Knockknock”-ot kiabáló ajtaja (amin a ronda farkas próbált keresztüljutni)?
A latinosokat persze simán értettük –
akár a Micimackót énekelték gitár-, hegedű-,
fuvolakísérettel, akár amikor hosszú fehér
tógájukban „-nosz, -mész, -eusz, -éámusz”
és hasonló végződésű, közismert szavakat
vágtak kórusban Páriszhoz, Helénához és a
többiekhez. Azok voltak a legjobbak, mert
mégiscsak a latin az alapja mindennek.
Nekem, azt hiszem, végül is a saját csoportom műsora tetszett a legjobban (még ha
nem is én tanítottam be nekik; nekem csak
az élvezet jutott): a vörös hajú Hófehérke
és a lóversenyekre tuti tippeket bemondó
tükre. De a többiek is majdnem olyan jók
voltak!
Köszönet a diákoknak, tanároknak, a
profi konferansziénak és Abaffy Zoltánnak,
a technikai háttér biztosítójának a jól sikerült bábeli buliért!

Ittzés Szilvia

Idén a Fasor adott otthont
a tizenkét evangélikus középiskola
között zajló angol szövegértési versenynek.
Az ország legkeletibb (Nyíregyháza) és legnyugatibb (Kőszeg) részéről érkező diákokat
ez a kedves felirat fogadta.

Döntős
„illemtanászok”
Az országos illemtanverseny döntőjében
gimnáziumunk csapata – szoros versenyben – a rangos negyedik helyezést
szerezte meg. Ezúton gratulálunk Nagy
Ivett Nikolett (10. A), Prokaj Dorottya
(11. B) és Puhala Fanni (11. B) teljesítményéhez! Felkészítő tanáruk Szarka
Gábor volt.

Várva várt osztálykirándulásunkon idén
Balassagyarmatra látogattunk el. Május 5én a kora reggeli órákban gyülekeztünk a
Nyugati-pályaudvarnál. Érkezésünk után
első utunk a szálláshoz vezetett: egy gyönyörű, a helyi evangélikus gyülekezet által
újonnan építetett kétemeletes házban kaptunk helyet.
Miután lepakoltunk, kis idő elteltével
egy három kilométernyi távolságra lévő,
lombos erdők övezte tóhoz sétáltunk, ahol
hadiállapotot hirdettünk, és elkezdtünk
számháborúzni. Késő délután, fáradtan indultunk visszafelé. Vacsoránkat egy közeli
étteremben költöttük el, majd az est hátralévő részében kártyáztunk, beszélgettünk,
táncoltunk – nagyon jól éreztük magunkat
együtt.

Balassagyarmatra érkezve megebédeltünk, majd a helyi palóc múzeumot tekintettük meg, ahol számos népszokással,
valamint érdekes népviselettel ismerkedhettünk meg. A szállás felé sétálva betértünk egy cukrászdába is, és néhány sütemény elfogyasztása mellett kellemesen
elbeszélgettünk. Később, a délután folyamán hatalmas focibajnokságot rendeztünk,
az estét pedig az előzőhöz hasonlóan töltöttük.
Az utolsó napon szintén korán kellett
felkelnünk. Reggel mindenki összepakolta
a csomagját, majd elindultunk Ipolytarnócra, ahol a Nemzeti Parkban több millió éves
kőzeteket, fákat s már régóta kihalt állatfajok lábnyomait vehettük szemügyre, megismerve a vidék hajdani élővilágát. Ebben

Fasori
fogyasztóvédők

panoráma

Életre szóló élmények

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület nagyvállalatokat tömörítő Tájékozott
Fogyasztóért Klubja április 29-én dísztermünkben rendezte meg a 13–16 éves
diákok fogyasztóvédelmi vetélkedőjének
országos döntőjét. A szeptember óta tartó megmérettetésen összesen ötven csapat
vett részt. Az első három forduló az interneten keresztül zajlott. A döntőbe végül
kilenc csapat jutott be. A versenyre – melyen kiemelt szerepet kapott a reklámok értelmezése, elemzése – a szervezők érdekes,
élményszerű feladatokkal, szituációs játékokkal készültek.
A zsűri egyenként pontozta a különböző feladatokat, és a pontszámok összesítése után a 9. E tagjaiból álló Fasori Ászok
nevű csapatot találta a legügyesebbnek. Az
alábbiakban az ő élménybeszámolójukat
közöljük.

a túra után levetített négydimenziós film
is segített minket, amely mindnyájukban
mély nyomot hagyott.
Ezt követően visszatértünk a szálláshoz,
magunkhoz vettük csomagjainkat, és az állomáshoz indultunk. Hazafelé gyorsan telt
az idő, mert rengeteget nevettünk.
A kirándulás sikeréhez, azt hiszem, mindenképpen hozzájárult az a mindannyiunk
fejében megfogalmazódott tény, hogy most
lehettünk utoljára így együtt, osztálytársakként, mivel a tanév végén sokunk útja
másfelé visz. Éppen ezért ezt az élményt
valamennyien szerettük volna maradandóvá és felejthetetlenné tenni, hogy egy életre szóló emlékként éljen tovább bennünk.

Cseplye Dániel 8. A

Réti Zsófia, Stefkó Viktória,
Szabó Bence, Sover Renáta 9. E
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Másnap a vonatunk 7.45-kor indult Drégelyre. A leszállást követően útra keltünk,
hogy meghódítsuk Drégely romos várát,
amely még napjainkban is dicső múltunk
emlékét őrzi. A meredek hegyen fölfelé
vezető túra bőven kárpótolt minket a héten elszalasztott két tornaóránkért. Amikor felértünk a hegytetőre, megcsodáltuk
a szemünk elé táruló csodás tájat, s nagy
örömünkre még egy új útitársat is szereztünk egy kis kóbor kutya személyében, aki
mindvégig mellettünk maradt.
Fél óra elteltével indultuk visszafelé az
előbbihez hasonló, izzasztónak ígérkező
úton, ám a sietségünk hiábavalónak bizonyult, hiszen további egy órát kellett várnunk a vonatra.

Mindannyian nagy lelkesedéssel vágtunk
neki a változatos feladatoknak, melyek
mindegyikében volt valami szórakoztató. A
kreativitásunkat leginkább a reklámelemzéses feladatokban tudtuk kihasználni. Az
összes csapat egy szőlőcukorgyártó céget
kellett, hogy képviseljen, és ezt a terméket kellett reklámoznunk. Nekünk húsvét
idején kellett a várandós kismamáknak kínálni a portékát. Egy másik feladat során
egy hibás terméket kellett visszavinni az
eladónak, majd pedig fogyasztóvédelmi ismereteinket felhasználva érvényesíteni jogainkat. Még számunkra is meglepő volt,
hogy milyen hihetetlen dolgokkal verik át
a gyártók és a boltok a gyanútlan fogyasztókat…
Nagyon reméljük, hogy jövőre is lesz
lehetőségünk ilyen versenyen részt venni, mert mindannyian nagyon fontosnak
tartjuk azt, hogy a mai fiatalság is tudatos
fogyasztóvá váljon. Emellett köszönjük a
zsűrinek és a szervezőknek a közreműködést, valamint iskolánknak, hogy biztosította a helyszínt.

Fa s o r i H í r m o n d ó 

***

aktualitások

Fasoriak az olimpiai láng
meggyújtásánál
Iskolánk hat tanulója különleges kiváltságban részesülhetett: március 19–26. között
Görögországban jártak Szarka Gábor tanár
úr vezetésével, és részt vettek a II. nemzetközi diákfórum az olimpiai fegyverszünetért elnevezésű rendezvényen. A Fasori
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A Fasori Nemzetközi Kör a jövő
tanévben is szeretettel várja
a
nyelvek, a kultúra és a diplomáci
a
iránt érdeklődő diákokat!

Nemzetközi Kör küldöttségét a konferencia
előtt hivatalosan fogadta Tóth József, Magyarország athéni nagykövete is.
A tanácskozáson 15 ország 27 iskolájából
érkeztek a fiatalok, az Egyesült Államoktól
Kataron át Kínáig. A diákok öt bizottságban
(politikai, fegyverzetcsökkentési, emberi
jogi, szociális és gazdasági, illetve környezetvédelmi) dolgoztak ki határozatjavaslatokat, amelyeket március 22-én a diákközgyűlés tárgyalt meg. Összesen tíz határozat
született, például a darfuri helyzetről vagy
a globális felmelegedés egészségre káros
hatásairól. Március 23-án a részt vevő di-

Magyarán szólva

Családórák a Fasorban

Amikor február 20-án, szerdán a gimnáziumunk dísztermében Kerekes Barnabás nyelvész-tanár elkezdett beszélni, azt hittem,
hogy itt van egy nagy tudású ember, aki
nem tud előadni, esetleg megijedt a nagy
létszámú hallgatóságtól. Azonban hamarosan rájöttem, hogy a hatáskeltés miatt
beszél behúzott nyakkal, görnyedt testtartással, suttogva. Így akarta felkelteni a diákok figyelmét, és ezzel rá is tért az előadás
témájára: hogyan beszéljünk helyesen.
A nyelvész első pár mondatából kiderült,
hogy nem az irodalmi vagy nyelvtani szakkönyvek stílusában fog előadni, hanem úgy,
hogy tizenéves diákok számára is élvezhető
legyen. A Magyar Rádió felvételeiből kiemelt
példákat játszott le magnón, és a szöveget mi
is követtük a kiosztott papírokon. Az volt a
feladatunk, hogy észrevegyük a mondatokban a helytelen hangsúlyokat, majd a tanár
úr rövid magyarázatokat fűzött hozzájuk.
Az előadás második felének témája a
protokoll volt: hogyan köszönjünk, hogyan
viselkedjünk különböző körülmények között? A tanár úr itt is részletesen és alaposan magyarázta el az egyes példákra vonatkozó tudnivalókat, úgyhogy szerintem
mindenki le tudta vonni belőle a maga számára is érvényes tanulságokat.

Mi az, hogy „családóra”? Ez valami újítás?
Híres családokról tanulnak a diákok? Vagy
családfakutató számítógépes programokról?
A tanév végére már szinte mindenki tudja a
Fasorban, hogy a családóra… hát, az valami
más! Ott olyasmikről van szó, amikről máshol nincs, és ezek az „olyasmik” nagyon izgalmas dolgok!
Mikor a Boldogabb Családokért Program
önkéntes munkásai – vagyis két helyes,
mosolygós családanya – bemennek egy osztályfőnöki órára megtartani az első családórát, feltesznek a táblára negyven színes
lapot. Ezeken a lapokon az életnek azok a
nagy kérdései állnak, amelyekről szívesen
beszélgetnénk, de gyakran nincs kivel vagy

Hajdó Bence 11. A

i
„Dar win fekete dobozá”-ról Győr
dást
előa
tt
tarto
Tamás iskolalelkész

ákok Patraszba és az ókori Olimpiába utaztak, ahol másnap ott lehettek a konferencia csúcspontjának számító rendezvényen,
az olimpiai láng és fáklya meggyújtásán. Az
ünnepi eseményt követően Jacques Rogge, a
NOB elnöke pár szóban köszöntötte és üdvözölte a diákokat. A szervező Athens College
igazgatója pedig reményét fejezte ki, hogy
a jelenlévők „a béke nagykövetei” lesznek.
A küldöttség tagjai Bencsik Gergely (10.
B), Fogas Júlia (10. E), Nagy Ivett (10. B), Puhala Fanni (11. B), Prokaj Dorottya (11. B) és
Vastag Eszter (10. B) voltak.

mikor. Persze olyanok, mint a „tömegkommunikációs eszközök helyes használata”
vagy a „szabadidő értékes eltöltése” még
nem igazán komoly feladatok. De a barátság, a szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a szexualitás témakörei már igazi kihívást jelentenek. A gyász,
halál, öregedés, betegség, fogyatékosság
pedig olyan tabutémák mai világunkban,
amelyekről máshol szinte nem is esik szó. A
diákok a nyitó témafeldobás után választanak, felállítanak egy témasorrendet, és indulhat is a havi egyszeri „foglalkozás”.
A profi szakemberek – eredeti foglalkozásuk szerint van köztük védőnő, egészségnevelő, orvos, hittanár, pedagógus – értenek hozzá, hogy a kezdeti kommunikációs
nehézségeket leküzdve hogyan váljanak az
osztályok beszélgető, magukat és egymást
megismerő közösséggé, s nem riadnak meg
az új formával és témákkal járó új élményektől sem.
„Hisszük, hogy teremtettségünkből adódóan az emberi élet érték – vallják a vezetők. – Hisszük, hogy még ha gyakran ros�szak is a minták, létezik boldog családi élet.
Erre azonban a jövendő családok alapítóinak fel kell készülniük. Ebben igyekszünk
segíteni.”

-isz-

Számítógépes siker

Iskolai keretek között ebben az évben emlékeztünk meg először a Föld napjáról. Az egész
napos rendezvényen izgalmas, szórakoztató feladatok (például hulladékból tárgyak készítése, mindenkit megmozgató viták) várták az osztályokat. Mindemellett vendégeink jóvoltából rengeteg új információhoz is juthattunk a globális felmelegedésről. Remélem, jövőre is sikerül hasonlóan élvezetesen és színvonalasan megrendeznünk ezt az eseményt.

kalendárium

Bolygónk védelmében

Az Evangéli kus Iskolák Neu man
n
János szám ítógépes versenyének
orsz ágos döntőjén Szőke Csanád
(8. B) második helyezést ért el.
Felkészítő taná ra: Csordás János.

Farquhar Anna 10. E

Az elmúlt hónapok programjai
Február

Április

Május

• 5. A Varga Tamás matematikaverseny
első fordulója
• 7. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Tallózás a politika álmoskönyvében
– ki mit nyer, ki mit veszít
a népszavazással?
Vendégek: Kéri László, Stumpf István
• 19. Fasori Nemzetközi Kör
Vendég: Bolytha György
• 20. „Beszéd- és magatartáskultúra”.
Kerekes Barnabás nyelvész előadása
• 21. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Mivé lett magyar hazátok?
– nemzeteszme és nacionalizmus
Magyarországon. Vendégek: Ablonczy
Balázs, Egedy Gergely, Gyurgyák János
• 26. Fasori Nemzetközi Kör
Vendég: Jari Vilén
• 27. „Csillag támad Jákóbból” –
a Fasori Színjátszó Kör előadása
a díszteremben

• 3. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Túlterhelt demokrácia – magyar belpolitika a kormányzati ciklus derekán
Vendég: Tölgyessy Péter
• 5. A Stein Aurél Sportkör kirándulása
Nagymarosra
• 9. „Honvédélet 1848-ban”. Csikány Tamás hadtörténész előadása
• 7. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Kinek áll a zászló? – kormányválság
kérdőjelekkel
Vendégek: Gyulai Attila, Lakner Zoltán, Magyar Kornélia
• 10–11. Részvétel az országos középiskolai illemtani csapatversenyen
• 11. A költészet éjszakája
• 15–21. A svédországi ljusdali iskola
küldöttségének fogadása és vendégül
látása
• 16. „Darwin fekete doboza – az
evolúciós elmélet biokémiai kihívása”.
Győri Tamás iskolalelkész előadása
• 16. A holokauszt áldozatainak
emléknapja
• 17. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Biztonság és szomszédság –
utak és tévutak a magyar
külpolitikában
Vendégek: Jeszenszky Géza,
Kiss J. László, Németh Zsolt
• 18. „Népek Krisztusa, Magyarország
– József Attila istenes versei”.
Jelenczki István filmrendező rendhagyó magyarórája a díszteremben
• 22. A Föld napja
• 29. Az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület országos diákversenye iskolánkban
• 30. Ballagás

• 7. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Versenyfutás a szavazatokért –
kisebbségi kormány, „többségi”
parlament
Vendégek: Herényi Károly,
Molnár Gyula, Rogán Antal
• 12. A reformációi
emlékpark avatója,
egész napos pünkösdi fesztivál
• 20. Fasori Nemzetközi Kör:
Sztáray Péter
• 21. Szülői értekezlet
az új diákok szüleinek
• 22. Zenekör:
Hobo József Attila-műsora
• 22. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Adó és növekedés
Vendégek: Csaba László,
Járai Zsigmond, Vértes András
• 28. Kompetenciamérés
az iskolában

Június
• 4. „Kamaszkodó” –
a Fasori Színjátszó Kör előadása
a díszteremben
• 5. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Felívelések és hanyatlások –
nemzeti tradíciók és modernizmus
a magyar politikában
Vendégek: Boross Péter, Horváth János
• 10. Fasori Nemzetközi Kör
Vendég: Bába Iván
• 13. Diáknap
• 14. Látogatás a bécsi
Kunsthistorisches Museumba
• 16–17. Az új diákok beiratkozása,
nagy Biblia- és énekeskönyvvásár
• 18. Tanévzáró istentisztelet

Fa s o r i H í r m o n d ó 

• 3. A bibliaismereti verseny I. fordulója
• 4. Zenekör: Kelemen Barnabás
hegedűművész
• 6. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Moszkvai áramlat... – gázvezeték:
áldás vagy átok? Vendégek: Hegedűs
Miklós, Jeszenszky Géza, Katona
Kálmán, Kaderják Péter
• 14. Az iskola küldöttségének
részvétele a március 15-ei megemlékezésen Dunaszerdahelyen
• 19–26. A Fasori Nemzetközi Kör tagjainak részvétele az athéni olimpiai
konferencián és az olimpiai fáklya
meggyújtásának ceremóniáján
• 25. Iskolai szavalóverseny
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Március

Hírek

Nyári táboraink, programjaink
Hittan- és sporttáborok
(két korcsoportnak):
 I(n)Q(bátor)tábor
Időpont: július 28 – augusztus 2.
Korosztály: 5–8. évfolyam
Helyszín: Bagolyirtás
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő
További információ: Győri Tamás
 A (8)9–12. évfolyam tábora
Időpont: július 6–12.
Helyszín: Tiszafüred
Részvételi díj: kb. 20-25 000 Ft/fő
További információ: Bátovszky János,
Petrás Péter
Kerámiatábor
Időpont: június 16–20.
Korosztály: 5–9. évfolyam
Helyszín: Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium
Részvételi díj: 8000 Ft/fő
További információ: Jernei Anikó
Vízi tábor a Balaton partján
Időpont: június 22–28.
Korosztály: 5–9. évfolyam
Helyszín: Hotel Ezüstpart, Siófok
Részvételi díj: 26 500 Ft/fő. Jelentkezni
8000Ft előleg befizetésével lehet.
További információ: Teleki András

Stein Aurél Sportkör (SAS) tábora
Időpont: július 30. – augusztus 6.
Korosztály: 9–12. évfolyam
Helyszín: Fogarasi-havasok
Részvételi díj: kb. 20 000 Ft/fő
További információ: Hámor Endre
Az Ordass-klub svájci útja
Időpont: június 28. – július 4.
Az Ordass-klub tagjainak
Részvételi díj: kb. 40-45 000 Ft/fő
További információ: Győri Tamás, Hámor
Endre, Petrás Péter
Szélrózsa – 7. országos evangélikus
ifjúsági találkozó
Időpont: július 16–20.
Korosztály: felsőbb évfolyamok
Helyszín: Kőszeg
Részvételi díj: „alapesetben” kb. 20 000
Ft/fő étkezéssel együtt. Előzetes jelentkezés szükséges (www.szelrozsatalalkozo.hu)!
További információ: Győri Tamás
Gólyatábor
Időpont: augusztus 26–28.
Korosztály: új diákok
Helyszín: Piliscsaba
Részvételi díj: 3000 Ft/fő
További információ: Győri Tamás
Várjuk a jelentkezéseket!

Megérkeztek az első Fasor-pólók!
Szeptembertől a fehér színű egyenpólók használata kötelező lesz a testnevelésórákon. Jó
hír, hogy olcsóbban tudtuk elkészíttetni őket, mint ahogyan terveztük. Az új ár 1000 Ft
(180g/m²), illetve 1200 Ft (200 g/m²). Várhatóan ősszel – tornaórán kívüli használatra – a
pólókat többféle színben is meg lehet majd vásárolni. A rájuk kerülő matricákról szavazni
lehet az iskolai honlapon: a legtöbb szavazatot kapó tervek fognak megvalósulni.

Öregdiák-találkozó és Fasor-nap lesz ősszel
Az öregdiákok hagyományos találkozóját október 11-én tartjuk. Azt szeretnénk, ha – iskolánk közelgő többszörös jubileumára is készülve, annak részeként – ezen az alkalmon a
fiatal öregdiákok is minél többen részt vennének.

Győztes hittanosok
A XVII. országos evangélikus hittanverseny április 26-án tartott döntőjében a 7–8. osztályos kategóriában
ismét első lett iskolánk csapata, így
a tavaly már hozzánk került vándorserleg továbbra is a miénk marad.
Csapattagok: Nagy Viktória (8. A),
Altziebler Dóra (8. B), Heinczinger Lilla (8. B), Lázi Liza (8. B). Felkészítő
tanár: Sztrókay Edit.
Szintén április 26-án rendezték meg
Szegeden az I. országos katolikus középiskolai hittanversenyt. Itt Garaczi
Gergely (11. B) második helyezett lett.
Felkészítő tanára Petrás Péter volt.

„Fizikai” bravúr
A hódmezővásárhelyi XII. Tornyai
Sándor országos fizikafeladat-megoldó versenyen Thiering Gergő (12. C)
a második helyen végzett. Felkészítő tanára: Varga György.

Sportsikereink
Április 27-én Veszprémben tartották
a dr. Brusznyai Árpád emlékversenyt.
Ezen a diákolimpián a férfi kardvívás
V. korcsoportos országos döntőjében
Szabó Bence (9. E) az első helyet, a VI.
korcsoportos országos döntőben pedig a második helyet szerezte meg.
Az április 13-án Szombathelyen
megrendezett sakk-diákolimpia országos döntőjén az V–VI. korcsoportos
lányok csapatversenyében diákjaink
13. helyezettek lettek. Csapattagok:
Gyerkó Ildikó (11. A), Billay Anna (11.
B), Szalai Zsuzsanna (11. B). Felkészítő
tanár: Halász Tamás. A budapesti iskolák közül egyedül a Városmajori Gimnázium csapata előzött meg minket,
ők a 11. helyen végeztek. Nagy eredmény, hogy a tavalyi 20. helyről idén
feljebb küzdhette magát csapatunk.

Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszámára történő befizetéssel.
Számlaszám: OTP 11707024-20255109. IBAN: HU75117070242025510900000000.
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