Fasori Hírmondó
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Quo vadis, Fasor?
Hatvan éve, 1948. június 16-án a magyar
országgyűlés elsöprő arányban (230 igen és
63 nem szavazattal) elfogadta az 1948. évi
33. törvényt „a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az
azokkal összefüggő vagyontárgyak állami
tulajdonba vétele és személyzetének állami
szolgálatba való átvétele tárgyában”.
Egyházi iskoláink működésének nem
feltétlenül az államosítással vetettek véget, hanem sok helyütt – így az evangélikus oktatás zászlóshajójaként emlegetett
fasori gimnáziumban is – szünetelt, illetve megszűnt a tanítás. Formálisan a fasori épület „1952. július 1-jétől az állam és
az Evangélikus Teológiai Akadémia közös
használatába ment át”.
Kemény eszközök bevetésével tudta csak
a kommunista hatalom elérnie, hogy ez a
tetszhalott állapot bekövetkezzék az Ordass
Lajos püspök és Keken András Deák téri igazgató lelkész bírósági elítélésével és bebörtönzésével támadt dermedt csendben. Így
eshetett meg az a tragédia, hogy az evangélikus egyház több évszázados oktatási tevékenysége a Fasor megszűnésével egy pillanat
alatt megszakadt. Egy iskola ugyanis – pláne
egy Fasor méretű és mítoszú iskola – jóval
több, mint egy egyszerű közoktatási intézmény: „iskolát teremt”, mintegy műhellyé
válik – tanár s diák számára egyaránt.
Az egyházi iskolák államosításával nem
csupán felekezeteinket s nem is csak a magyarságot érte súlyos veszteség, hanem a
teljes magyar nemzet kultúráját! Ezzel a
lépéssel a Trianonnal harminc évvel korábban szétszaggatott magyarságot fosztották
meg egy olyan csodálatos rendszertől, mely
lehetővé tette, hogy a – magyar kultúrát
átszövő – jó szellemű európaiság terjedjen
a Kárpát-medencében szerteszét.

Míg a Fasor épületébe más funkciójú
intézmények költöztek, a bejegyzett tulajdonjog nem változott: „fizikailag” egységben maradt az iskola, a kollégium és
a templom. Ám az elmúlt évtizedekben a
gyakorlatban nem valósult meg ez a hár-

mas egymásra utaltság (hogy az iskola
tanárainak legyen lakásuk, a diákjainak
konviktusuk, s a templom szolgálja a diákság igényeit is). Ez a probléma még ma is
megoldásra vár. De az oktatásügy egészében is elrendezésre, meghatározásra, korrekcióra várnak azok a kérdések, amelyek
– magyar hagyomány szerint – az egyház

által végzendő közfeladat részei. Elsőrendűen az oktatásügy kérdéseinek zömét az
általános oktatáspolitika köreiben kell elrendezni. A heti óraszám, minőségpolitikai
elvek, finanszírozás stb. józan reformja
nélkül elképzelhetetlen egy elit, tehetséggondozó iskola. Márpedig a Fasor csak elit
iskolaként lehet Fasor. Ehhez maradéktalanul jó tanárok kellenek, akikhez az élet
rendje szerint jó diákok járnak. Ez az elit
iskola szimpla alaptétele.
Milyen legyen tehát a megújult Fasor?
Mit adjon ez az intézmény, amelynek legfőbb missziója a magyar tehetséggondozás?
Széles látókörű tudást, toleranciát, decens
viselkedést, komoly műveltséget, a közösség – a nemzet és a világ – iránti elkötelezettséget. Magvasan így summázhatnánk:
„konzervatív liberális attitűdöt”. Tudni, mi
a jó, amit konzerválni kell, s érvényesíteni
azokat a demokratikus elveket, melyek az
egyén és a közösség szabadságát biztosítják – tanárnak s diáknak egyaránt.
A közelmúltban sms-ben megkérdeztem
az egyik nemrég végzett fasori diákunkat, hogy milyen célok jellemezték – vagy
kellett volna, hogy jellemezzék – egyházi fenntartású iskolánkban az oktatást,
vagyis hogy „mit kapott a Fasortól”. Ez
a válasz érkezett a telefonomra: „empátia, kitartás, szeretet, közösségérzet, hit,
őszinteség, tisztánlátás, tájékozottság
– én ezt várom egy keresztény iskolától”.
Diplomatikus válaszában egykori tanítványunk nem úgy fogalmazott, hogy „ezt
kaptam én keresztény iskolámtól”. Ám az,
hogy pont ezeket az értékeket nevezte
meg, azt jelzik: nem teltek el hiába az itt
töltött évek – számunkra pedig kijelölik a
továbbvezető utat.

Dr. Ódor László igazgató
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Harmadik tanévemet kezdem mint iskolalelkész. Eddig minden tanév kezdetére
készültem valamilyen különleges szemléltető eszközzel, mellyel az adott tanév
lelki útravalóját kívántam megjeleníteni,
kézzelfoghatóvá tenni. 2006-ban, iktatásomra készülve az egyik barátommal megbontottuk a templom és az iskola közös
padlásán található befalazott ajtót, hogy
egy lyukon keresztül egy kábelt vezethessünk át, amely összeköti a két épületet – a
templomot és az iskolát. Így lehetővé vált

az, hogy aki helyszűke miatt nem tud részt
venni valamelyik templomi rendezvényünkön, az is nyomon követheti az eseményeket a díszteremben lévő kivetítőn keresztül. Az elmúlt tanév elejére rádióvezérelt
órákat csináltattunk, melyek nap mint nap
arra emlékeztetnek bennünket, hogy az
életben nekünk is egy felettünk való, magasabb rendhez kell igazítani az életünket.
Talán a nyáron már többen is várták: vajon
mi készült el idénre?
Ezúttal egy régi tervünk, két éven át
tartó munkánk „érett be” szeptemberre.
Mint ahogyan ezt már egy korábbi Faso-

ri Hírmondóban is előre jeleztük, az iskola alapításának 185. évében, az újraindult
gimnázium 20. tanévére digitális naplózási
rendszert vezettünk be intézményünkben.
Az évnyitót megelőző hetekben, hónapokban egy számítógépes szerverre töltöttük
fel az oktatással kapcsolatos legfontosabb
adatokat, így Neumann János egykori iskolájában mostantól az adminisztráció túlnyomó része digitálisan történik. Ehhez
kapcsolódóan hat új rádiós jeladó is munkába állt. Közülük öt az egykor ezek között
a falak között dolgozó vagy tanuló híresség

nevét viseli. A Rátz, Mikola, Wigner, Vermes
és Neumann nevű vezeték nélküli hálózati eszközök arra emlékeztetnek bennünket,
hogy az egykor méltán híres fasori szellem
talán újraéledhet az ódon falak között. Az
osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők
adminisztrációs munkáját a rendszerhez
kapcsolható tenyérszámítógépek is segítik.
Ezt az iskolát szeretni kell! A közösséget, a diákokat, a tanárokat, mindazt, amit
ezek a falak hordoznak, bármily súlyos
örökség is legyen az. Ez a szeretet pedig
nem csupán szavakban fejeződhet ki, ha-

nem a valóságban is meg kell, hogy jelenjen: a tettek és cselekedetek szintjén. Mert
a test és a lélek, a külső és a belső, a fizikai
és a transzcendens valóság összetartozik.
Fizikai rend nélkül nincs lelki rend! A
Fasor pedig csak szellemi rendben éledhet
újjá, azzá, ami egykor volt. Bár úgy tűnik, a rend gátat szab, ám valójában a rend
megtart. Igazi szabadság csak ott lehet,
ahol valódi rend születik. A rend mindig
igazítást jelent, átláthatóságot. Jézus azt
mondta tanévünk választott alapigéjében:
az igazság szabadokká tesz, megszabadít
titeket.
Mi gyakran kerüljük az igazságot. Talán van, aki félt, fél is a digitális naplótól,
hiszen így hamarabb, könnyebben kiderül
az igazság. Reméljük, a tanév végére minél
többen megérthetjük: valódi igazság nélkül nem létezik szabadság.
A Fasornak tulajdonképpen két jelmondata van: egy ó- és egy újszövetségi bibliai
igevers. Az egyiket már jól ismerik diákjaink is: „Timor Domini Principium Scientiæ”, „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete” (Péld 1,7). A másikat eddig annyira még
nem hangsúlyoztuk, de éppen ezt pótlandó
választottuk a tanév alapigéjéül: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” (Jn 8,32) Ez a két
igevers az iskola bejáratánál márványba
vésve olvasható. Mindkettő végigkísérte a
bezárás éveit is, mindvégig ott voltak az
iskola falán. Bár akkor, amikor nem iskolaként használták az épületet, ezt senki sem
láthatta, mert megfordították a kőtáblát,
és mást véstek a hátoldalára. De ott volt,
ma is ott van a főbejárat mellett. Mindennap találkozhat vele minden betérő, és az
iskola ezzel búcsúzik minden távozótól.
Eleinktől kapott örökségünk tehát ez a
két üzenet: hogy az ismeretszerzést, a tanulást kezdjük Isten megismerésével, és hogy
a megismerésen túl az életben is Jézushoz
igazodjunk! Mert ő az igazság. Aki nem pőrére vetkőztet, hogy megszégyenítsen, hanem megszabadít, hogy életünk legyen.

Győri Tamás iskolalelkész,
igazgatóhelyettes

Archívum

Aradi és komáromi gyásznap
Rendkívüli történelemóra a Fasorban
A társadalomtudományi és a magyar munkaközösség szervezésében október 6-án iskolánk diákjai rendkívüli történelemórán
vehettek részt. Felsős tanítványaink és kísérő tanáraik nyolc busszal utaztak Aradra, ahol a vesztőhelyen, a hivatalos koszorúzást követően először vendéglátónk, az
aradi Csiky Gergely Gimnázium tanárának
segítségével elevenítették fel az 1849. október 6-án történteket, majd iskolánk saját
emlékműsort tartott, amelyről a Duna Televízió is beszámolt.
Eközben ugyanezen a napon alsós diákjaink Komáromban jártak, ahol az egykori
várat körbejárva emlékeztek meg az 1848–
49-es szabadságharc hőseiről.

Számomra Damjanich János alakja a legmegnyerőbb a vértanúk között. Ő szerb
származása ellenére is meghalt a magyar
hazáért. 1848 tavaszán a császári hadseregben szolgált Temesváron. Áprilisban
azonban keményen összetűzött feljebbva-

A híres épületnek legelőször a romjait csodálhattuk meg kívülről. A félig
rekonstruált kőfalak gyönyörű látványt
nyújtottak, melyeket fényképezőmmel meg
is örökítettem. A körbenézés után idegenvezetőnk egy olyan helyiségbe vezetett,

lójával, a kegyetlen Haynauval, aki szidta
a lázadó magyarokat, kutyának és betyárnak nevezvén őket. Bosszúból a Habsburg
tábornok Észak-Itáliába vezényelte, ahonnan a Batthyány-kormánynak csak nyáron
sikerült visszahoznia. Ezután a tavaszi
hadjáratban szinte minden csatájában kitűnt hősiességével és bátorságával. Sajnos
Arad várának parancsnokaként neki is le
kellett tennie a fegyvert az oroszok előtt.
Társaihoz hasonlóan őt is az osztrákok kezére adták, és ellenségeskedésükre emlékezve Haynau kötél általi halálra ítélte.
Tizenkettedikként hajtották végre rajta a
kiszabott büntetést.
Ezen a gyásznapon idén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium alsó tagozata
Komáromba látogatott, hogy közelebbről is
megismerje az erődöt, amelyet az osztrákok
ostrom alá vettek. Sem csellel, sem erővel
nem tudták elfoglalni, ezért is adták neki a
»bevehetetlen« jelzőt. Végül 1849. október
első napjaiban, éppen akkor, amikor Aradon a kivégzések folytak, büntetlenségükért cserébe a védők átadták a várat.

ahol a vár makettjét és térképét tekinthettük meg. Részletesen elmesélte az erőd
történelmét, majd utunkat a vár istállójába folytattuk. Ezután egy végtelenbe tűnő
folyosón végigballagva elérkeztünk a kazamatákba. Ez a sötét földalatti lőszerraktár annyira tetszett nekem, hogy kétszer
is végigmentem rajta. Végül megnéztem a
kiállított tankokat és harci autókat, majd
ellátogattam a kenyérmúzeumba, ahol hatalmas cipók és kalácsok tárultak elém.
A magyaroknak mindig meg kell emlékezniük az aradi mártírokról, mert ők életükkel fizettek a hazáért. Ez a mai Magyarországon már nem annyira jellemző, ma sok
fiatal a jobb megélhetés miatt külföldre
vándorol, elhagyja szülőföldjét. Én örülök
annak, hogy egy nagy múltú nemzet tagjaként nevelődhetek és annak, hogy ezen a
szomorú, de mégis szép napon együtt utazhattunk el Komáromba, így adván meg a
hősöknek kijáró tiszteletet. Sok élménnyel
és tapasztalattal lettem gazdagabb a kirándulás alatt.”

Jurinka Ibolya 8. A
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Az alábbiakban egyik diákunknak a megemlékezést követően írt dolgozatából idézünk:
„Arad lakossága különös kegyelettel
óvta a tizenhárom honvédtiszt emlékét.
Így még az önkényuralom éveiben is gyászolták őket csendben, szűk családi körben, majd később emlékművet is állítottak
nekik. Még ma is, közel százhatvan év után
is fennmaradt nevük, ezért október 6-án
országszerte megemlékezéseket tartanak.

Fa s o r i H í r m o n d ó 

***

panoráma

Ismét meghódítottuk a Fogarasokat

Beszédre ítélve

Idén augusztusban ismét felkerekedett
iskolánk teljesítménytúra-csapata, hogy
újra meghódítsa a Fogarasi-havasokat.
Tavaly a Bilea-tónál ért véget utunk, így
hát most onnan indultunk. Ám odáig is el
kellett jutnunk valahogy...

Sikeres pályázatunkat követően iskolánk 2008–2010 között német, svéd és finn testvériskolákkal közösen részt vesz a nemzetközi Comenius-projektben. Az „Európa határok
nélkül?” címet viselő programot az európai népek között még mindig létező látható és láthatatlan határok felismeréséért, leküzdéséért, egymás jobb megértéséért hívták életre.
A projekt első állomásaként október végén öt diák és három tanár utazott a Fasorból a
németországi Augsburgba, ahol a Rudolf Diesel Gymnasium volt a vendéglátó. A négynapos
út alatt a diákok meghatározták azokat a témaköröket, amelyekkel a jövőben foglalkozni
szeretnének. Ezenkívül bepillantást nyerhettek egy német iskola működésébe és a német
családok mindennapi életébe. Megtekintették Augsburg nevezetességeit, közös bowlingozáson vehettek részt, majd a program hivatalos részét egy Comenius búcsúvacsorával
zárták.
A következő találkozó jövő áprilisban a svédországi Umeäban lesz. A Fasor 2009 őszén
fogadja a testvériskolákat, míg a záróalkalomra 2010 tavaszán kerül sor a finnországi
Kontiolahtiban. Az együttműködés részletei, friss hírei a www. europewithoutboundaries.
blogspot.com oldalon olvashatóak.

Negyven világlátásra kész gyerek,
öt izgatott tanár, két sofőr, egy
emeletes busz és kész, indulhatunk is. Az irányt nyugatnak ves�szük, átmegyünk fél Európán, majd
komppal tovább angol földre, s elérjük célunkat, egy Devon megyei
kisvárost: Barnstaple-t.
Izgatott tekintetek minenhol:
ki milyen családhoz kerül? Kezdetét veszi barangolásunk NyugatAnglia tájain, illetve a nyelviskola
lépcsőin fel s alá. Ebben a majdnem
két hétben a vendéglátó családok
s a szervezők megpróbálták megismertetni velünk vidékük nevezetességeit, tradícióit.
A vége felé szinte már közönyösen
tekintettünk az elénk táruló csodálatos kilátásra, a halászfalvakra, a
több száz éves romokra s a nyugodt,
de titokzatos óceánra. Megkaptuk
természetesen a fejtágítást is, anyanyelvi tanáraink háromórás blokkokban próbálták velünk megismertetni az angol nyelv eddig fel nem
tárt érdekességeit. Okításunk végét
a csoportonként bemutatott „presentation”-ök zárták, amelyekben
mindenki megmutathatta, mennyit
fejlődött a nyelvtudása. A nagy utazás záróakkordjaként tiszteletünket
tettük a királyi városban, Londonban. Megnéztük a Természettudományi Múzeumot, sétáltunk a Hyde
parkban, s láthattuk a királynő lakhelyét, amelyet Buckingham palotaként ismer a világ.
Elhagyva Londont megállíthatatlanul a Kárpátok s fővárosunk felé
vettük az irányt. Utunk végén negyven összekovácsolódott, jókedvű diákot láthattunk leszállni a buszról,
négy megkönnyebbült tanárt, két
sofőrünket, az épségben visszajutott
buszt és persze a legalább a jármű
tömegét megkétszerező ajándékokat, amelyek persze csak apróságok.
Minden diákunknak ajánlanám ezt
a nyelvtanulási formát, hiszen ha
akar tanulni, nagyon sokat tud, ha
meg nem hajlandó beszélni, a britek
kosztján éhen hal. Próbáljátok ki!

Szarka Gábor

Heltai Péter 11. E

A vonatjegyek és az ételek beszerzése után
már csak a pályaudvaron találkozott a
nagy csapat. Tizennégy órányi tájnézegetős zötykölődés után megérkeztünk Nagyszebenbe, ahol tavalyi ismerősünk már várt
minket, hogy kisbuszával egészen a tóig
vigyen minket.
Elindultunk hát a legmagasabb pont
felé, a 2543 méter magasan fekvő Moldoveanura. Idefele vezető utunk során érintettük a Podragu-nyerget, ahol remek szálláslehetőségünk adódott: kipróbálhattuk
ötcsillagos sátrainkat. A csúcsról csodálatos kilátás nyílt a ködbe burkolódzott tájra.
Ezután egy erősen lejtős úton eljutottunk
a Szombatfalvi-nyeregig. A csapat ekkorra
már óriási vízhiánnyal küszködött, de két
bátor legény életét kockáztatva felkutatta
a víz lelőhelyét, megmentve a túrázókat a
szomjúságtól. Másnap kietlen sziklás hegységeken, hónyelveken át tovább folytattuk
felhők feletti utunkat, egészen a Zirneanyeregig. A hideg éjszaka, a kevés táplálék

és a folyamatos vízhiány mindenkit megviselt.
A Comisul-nyereghez vezető szakaszon
találkoztunk több őslakossal, akik juhaikat terelgetve barátságosan köszöntötték
az arra haladó turistákat. A sok magaslati
levegő és az élelem hiánya arra késztetett,
hogy feladatunk sikeres teljesítése után
leereszkedjünk a Sebes-folyó völgyébe, és
szálláshelyet keressünk egy éjszakára. Eme
könnyűnek látszó feladatot éjjel két órára
sikerült megoldanunk, amikor egy út menti
tisztást alkalmasnak talált a túravezetőnk
a sátorverésre. Nem sokat tudtunk aludni,
mert pirkadatkor megindultak a völgyben
dolgozó dömperek. Zörgésük még a vezetőink horkolását is elnyomta, és a csapatot
ébredésre motiválta.
Másnap Nagyszebenben rövid városnézés után elfogyasztottuk első, „igazi”
konyhában készült meleg ebédünket egy
étteremben. Újabb hosszú vonatozás után
megérkeztünk Budapestre, ahol nehéz és
fájdalmas búcsú után mindenki hazament
pihenni.
A Stein Aurél Sportkör egész évben rendez teljesítménytúrákat, melyekre mindenkit szívesen várunk. Jövőre újabb, magasabb hegyet hódítunk majd meg.

Bodor Balázs 12. E
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Határtalan találkozó Augsburgban

panoráma

Élménykockák
a fasori tanári
napokról
Hány kilométer János evangéliuma?
Szeretnéd tudni a választ? Mi sem kön�nyebb! Szállj be egy járműbe, rádió helyett kapcsold be János evangéliumát, és
nézd meg, meddig érsz, mire a végére érsz
– mondjuk autópályán. A mi méréseink
szerint Balatonszárszóig tart a 16. fejezet
– onnantól nem mérhettük tovább, mert
megérkeztünk. Na de hogyan is keveredtünk oda?
Október első hétvégéjén felkerekedett
vagy negyven tanár, hogy Balatonszárszón, az evangélikus üdülőben szépséges
kilátás és fenséges ellátás mellett együtt
töltsön másfél napot. A tanárok együtt
vannak hétfőtől péntekig amúgy is, akkor
minek gyűlnek össze még a hétvégén is?
Bizony volt értelme együtt lenni, hiszen
szeptembertől júniusig nincs az a tanítási
nap, amikor ennyi mindent át lehet beszélni! Rövid áhítatok, éneklés, bibliaismereti
játék, filmnézés és séta mellett, illetve „fórum” címen körbeülve egyre csak beszéltünk, beszéltünk és beszéltünk – mindenről, ami csak zajlik az iskolában.
Jó volt ott lenni, és jó volt hazamenni, hogy kipihenhessük a pihenést. Nekem
a legjobban mégis az odafelé vezető úton
„bekapcsolt” János evangéliuma tetszett.
A busz mikrofonjába beleolvasott evangélium nemcsak kiemelt a hétköznapokból,
hanem arra is ráébresztett, hogy nem is ismerem így „egyben” a külön-külön ezerszer
hallott történeteket. És így „egyben” egész
jó! Sőt: nagyon jó! Van humora, van története, van stílusa. Úgy látszik azonban,
ehhez kell egy hosszú buszút – vagy valami
hasonló.

Az Ordass-klub Angyalfája
A Magyar Testvéri Börtöntársaság minden évben megszervezi „Angyalfa” programját. Ennek célja, hogy a fogvatartottak gyermekeit karácsonyi ajándékokhoz
segítse, hogy ők is megtapasztalhassanak, megérthessenek valamit a karácsony
üzenetéből. Ez nagy segítség abban, hogy a börtönben lévő és a család között
a kapcsolat több éven keresztül is megmaradjon, a szabaduló visszatérhessen a
családhoz, visszailleszkedjen a társadalomba, s így megszakadjon egy ördögi kör,
melynek végén a szülő példáját követve a gyermekek is bűnöző életmódot folytatnak, és végül börtönbe kerülnek.
A Magyar Testvéri Börtöntársaság programjához iskolánk egyik önképzőköre, az
Ordass-klub is csatlakozott, melynek tagjai vállalták a felajánlott ajándékok gyűjtését. Ezért 2008. november 28-ig szívesen fogadunk használt játékokat, könyveket, tartós élelmiszert, tisztálkodószereket (kivéve ruhafélét) mindenkitől. Az
adományokat a börtöntársaság központjába fogjuk eljuttatni.

 ◆

Fa s o r i H í r m o n d ó 

Ittzés Szilvia

aktualitások

Testnevelés –
tudományos alapokon
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Napjaink folyamatosan fejlődő világában elengedhetetlen dolog a modern, korszerű
eszközök használata, mely segíti, kiegészíti mindennapi tevékenységeinket. A tudományos megközelítés szinte minden területen megjelent az elmúlt évtized során, így
nemcsak a természet- és társadalomtudományokban lelhető fel, hanem interdiszciplinális területeiken is. Ezek közé tartozik a sporttudomány is, mely az elmúlt években
óriási fejlődésen ment keresztül. Ezt bizonyítják például a különböző, kisebb-nagyobb
sportversenyeken észrevehető növekvő teljesítmények, rekordok, csúcsok vagy egy-egy
sportág fejlődésének tendenciái.
A sport területén áttörésnek számított többek között az a módszer is, hogy
a versenyzők, sportolók teljesítményeit
azonnali objektív számadatokkal sikerült
alátámasztani, így még részletesebb információkat nyerhettek a különböző tevékenységekről. Ennek egyik eszköze a Polar
pulzusmérő óra és öv. Segítségével a tevékenységet végző személyek pulzusát állandó megfigyelés alatt lehet tartani. Típustól
függően ezek a készülékek egyéni sportolásra és komolyabb, laboratóriumi színvonalú vizsgálatokra is képesek. Megfelelő
felhasználói beállítások után nemcsak a
szívdobbanásokról kaphatunk információkat, hanem a kalóriafogyasztástól kezdve
az edzettségi állapoton át a különböző betegségek kiszűrésére is alkalmassá tehetők
a szerkezetek.
Úgy gondolom, hogy ezen információk
nélkülözhetetlenné válnak manapság ahhoz, hogy megtudjuk, megfelelő keretek
között történik-e a munkavégzés mind
egy tanár-edző, mind egy tanuló-sportoló
szempontjából. Kiváló visszajelző, értékelő
szerepet tölt be, amelynek fontosságát, úgy
gondolom, nem kell részleteznem.
A közelmúltban ilyen teljesítményvizsgálatokat végeztünk mi is az iskola falai
között. A Polar órákkal végzett mérés nagy
örömünkre óriási érdeklődést keltett a diákokban, és hatalmas sikert aratott.
Az első mérés egy összefoglaló-osztályozó összetett atlétikaórán történt a 9. a és a
9. e osztályban. A munkavégzés szempontjából mindenki ugyanazt a feladatot hajtotta végre egyidejűleg, így nem csupán az
egyéni jellemzők derültek ki, hanem gyors
és könnyű összehasonlításokra is lehetőségünk lett.

A munkavégzés és az adatok feltöltése
után egy grafikonos ábrát lehet előhívni a
mérőeszköz programja segítségével.
Az X tengelyen az eltelt idő, az Y tengelyen a pulzustartomány skálája jelenik
meg. Az első három perc a sorakozó, jelentés időszakát mutatja, majd ezután jön
a bemelegítés szakasza, nyújtással/strechinggel egybekötve. A következő tíz percben, egészen a 19. perig ugrógyakorlatokat, különböző ugrás-futás kombinációkat
hajtottak végre a tanulók. A 20. perctől a
31. percig a dobógyakorlatok szakasza következett. Ezután egy melegítő-átmozgató
kör, végül kétszer három kör intervall futás
várt rájuk két perc pihenővel.
A felső teljesítményábra egy aktív sportoló tanulónkról készült, akinek edzett-

sége a pulzusértékeken keresztül abban
is mutatkozik, hogy szervezete gyorsan
alkalmazkodik a terheléshez, a pihenőszakaszokat is gazdaságosabban használja fel
(hamarabb lenyugszik).
Mindez egészen másképp fest egy nem
aktív sportolónál (alsó teljesítményábra).
Észrevehető, hogy egy nem sportoló tanuló számára sokkal keményebb terhelést
jelentett ez az óra, hiszen a 180-as pulzustartomány felett sokkal több időt töltött. A
maximális pulzusa is magasabb értékeket
mutatott, ugyanúgy, mint az átlagos pulzusa. A gazdaságtalanabb működést az is
jelzi, hogy a kalóriafelhasználása is kevesebb, mint egy aktív sportolóé.
A mérési folyamatban részt vevő tanulók az atlétikaórán kívül röplabda-,
labdarúgás-, szertorna-, aerobic- és zenés
köredzés-órákon is viselni fogják a Polar
órákat, így még nagyobb rálátásunk lehet az általuk végzett munkára. Remélem, hogy a mérési folyamatok végére a
kapott eredmények hozzájárulnak a hatékonyabb és sikeresebb testnevelői munkavégzéshez is.

Ifj. Tóth János

(Július) Augusztus
• július 28 – augusztus 2.:
I(n)Q(bátor)tábor Bagolyirtáson
• július 30 – augusztus 6.:
a Stein Aurél Sportkör (SAS) tábora
a Fogarasi-havasokban
• 25. Alakuló értekezlet
• 26–28. Gólyatábor Piliscsabán
• 29. Tanévnyitó értekezlet

Szeptember
•
•
•
•

1. Tanévnyitó istentisztelet
2. A DÖK alakuló ülése
3. Vezetőségi értekezlet
15. Tanórán kívüli foglalkozások
kezdete
• 18. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Elsikkadt adóreform
Vendégek: Gáspár Pál,
Vámosi-Nagy Szabolcs, Zara László
• 24. Diákmeghallgatás
• 30. Fasori Nemzetközi Kör
Vendég: Susan Mignon, a mexikói
nagykövet felesége

Október
• 1. Vezetőségi értekezlet
• 2–3. Magyar szakos tanárok
továbbképzése Balatonszárszón

• 2. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Megmerevedett frontok –
tétlen szembenállás
a magyar politikában
Vendég: Arnóth Sándor, Karsai Péter,
Mesterházy Attila, Simicskó István,
Világosi Gábor
• 3–4. Fasori tanári napok
Balatonszárszón
• 6. Rendhagyó történelemóra
Komáromban és Aradon
• 11. Öregdiák-találkozó
• 14. Fasori Nemzetközi Kör
Vendég: Nabekura Schinichi
japán nagykövet
• 15. Biblia éve előadás-sorozat:
A legfontosabb bibliai témák
továbbélése az európai
és magyar kultúrában – hatástörténet
az irodalomban, filmen
Előadó: dr. Fabiny Tamás püspök
• 16. Deák Ferenc Közéleti Klub:
A segélypolitika csődje
Vendégek: Lakner Zoltán,
Szabó Miklós, Szepessy Zsolt
• 22. Megemlékezés
az ’56-os magyar forradalom
vértanúiról a díszteremben
• 27–31. Őszi szünet

kalendárium

Az elmúlt hónapok programjai
• 30. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Globális pénzügyi válság –
és a magyar válasz
Vendégek: Bod Péter Ákos,
Csaba László, Palócz Éva

November
• 3. és 4. Reformációi istentisztelet
az első órában
• 4. A Biblia éve kapcsán meghirdetett
bibliaismereti verseny házi döntője
• 5. Vezetőségi értekezlet
• 7. Negyedévi zárás
• 7. A Bolyai matematika-csapatverseny
megyei/körzeti fordulójának
eredményhirdetése
• 8. Az evangélikus iskolák diákjai
számára meghirdetett bibliaismereti
verseny döntője
• 10–11. Intézményvezetői értekezlet
Révfülöpön
• 12. Értékelő konferencia
• 13. Deák Ferenc Közéleti Klub:
A tőke fogságában –
pártok és pénzemberek
Vendégek: Bauer Tamás,
Debreczeni József, Tamás Pál
• 16. Szalagavató bál
• 19. Nyílt nap

Biztos alapra építs! – hirdette iskolalelkészünk a reformációi istentiszteleten. Mondanivalóját
rizzsel és sóval szemléltette.
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Október 15-én kezdetét vette a Bibliát a 21.
század emberének szemszögéből bemutató
előadás-sorozatunk, melynek kezdő alkalmán dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, teológiánk oktatója és iskolánk egykori tanára a tékozló,
azaz elveszett fiú(k) témájának továbbélését mutatta be.
A diákok képzőművészeti alkotások, Pilinszky János és Görgey Gábor feldolgozásai,
az Omega együttes videoklipje segítségével
élhették bele magukat az Atya elkallódott
vagy éppen az otthon maradt fiának helyzetébe.
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Tékozló
fiak

Hírek

Nyitott kapuk a Fasorban
Szeptember 20–21-én iskolánk ismét megnyitotta kapuit a kulturális örökség napjai (European Heritage Days) program keretében. Az Európa Tanács által indított
rendezvénysorozat célja, hogy az európai
emlékhelyeket, műemlékeket ingyenesen
hozzáférhetővé tegye a nagy nyilvánosság
előtt, és megismertesse az európai polgárokkal kulturális örökségüket. A rendezvény tehát egyfajta mozgósító akció, mely
a polgárokban erősíti a kulturális örökség
megóvásának igényét. Iskolánkat ezen a
hétvégén szervezett vezetések alkalmával
sok látogató ismerhette meg.

Kémiakiállítás
November 3–12-ig „A technológia mérföldkövei kémikus szemmel” című vándorkiállítás volt megtekinthető dísztermünkben.
A kiállítást dr. Liptay György címzetes egyetemi tanár, a Magyar Kémikusok Egyesülete alelnöke, öregdiák-egyesületünk elnöke
nyitotta meg.

Örökdiák-találkozó
Október 11-én megtartottuk az öregdiákok
hagyományos őszi találkozóját. A következő évben iskolánk újraindulásának 20. évfordulója tiszteletére szeretnénk egy fesztiváljellegű napot szervezni az öregdiákok
fiatalabb generációinak bekapcsolásával.

Versengő iskola
Elkezdődtek az osztályaink között meghirdetett házi sportbajnokságok. Az első
meccset a 12. e és 11. a röplabdázó lányai
vívták.

Latinselejtező
Lezajlott az országos nyelvi verseny iskolai
selejtezője latin nyelvből is. Örömmel gratulálunk a győzteseknek:
7. és 8. osztályosok: Kiss Bálint 8. B, Prokaj Miklós 8. B, Schallinger Artúr 8. A
9. és 10. osztályosok: Bölcskei Anett 10. B,
Hajdó András 10. A, Stefkó Viktória 10. E

Felvételi felhívás
A
Budapest-Fasori
Evangélikus
Gimnázium felvételt hirdet nyolc‑,
öt- és négyosztályos tagozatára a
2009/2010-es tanévre tehetséges, jó
tanulmányi eredménnyel rendelkező, ebben a tanévben negyedik, illetve nyolcadik osztályos keresztény
– elsősorban evangélikus – tanulók
számára. Vidéki diákokat is várunk,
ugyanis szükség szerint kollégiumi
elhelyezést is tudunk biztosítani.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy gimnáziumunk idén
csatlakozik az országosan egységes,
ún. központi felvételi rendszerhez,
ezért minden hozzánk jelentkező
tanulónak a központi, általános tantervű írásbeli felvételi vizsgára kell
jelentkeznie
2008. december 10-ig.
A felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamot is szerveztünk, amelybe be
lehet kapcsolódni. További információ az iskola titkárságán keresztül
vagy igazgatóhelyetteseinktől kérhető, illetve honlapunkon olvasható
(www.fasori.hu).

Versenyeredmények
„A nemzeti tisztképzés 200 éve” című hadtörténeti vetélkedőn, melyet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hirdetett meg, a
Nagy Ivett 11. A, Barczi Tamás 11. A, Klemán
Dávid 11. A, Süle Erika 11. A osztályos tanulókból álló csapat második helyezést ért el.

2008 – a Biblia éve
Iskolánk a Bibliai évéhez csatlakozva bibliaismereti versenyt szervezett az evangélikus iskolák diákjai számára. A 2008 januárjától tartó versengés első és második
fordulója levélben zajlott. A döntőt korosztályonként tíz-tíz csapat részvételével november 8-án tartottuk gimnáziumunkban.
Első helyezettek:
 6–7. osztály: Pásztor Anna (Kossuth Lajos
Evangélikus Gimnázium, Nyíregyháza)
 8–10. osztály: Kalácska Nóra, Tekán Kata,
Liu Liliána (Péterfy Sándor Evangélikus
Oktatási Központ, Győr)
 11–12. osztály: Csatári Tamara, Szemán
Réka, Zügn Anna (Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron)

Angolselejtező
Az őszi szünet előtt lezajlott a 9. és 10 évfolyamosok angol nyelvi versenyének szóbeli előselejtezője. Mind a 18 tanulónak
köszönjük, hogy vállalták a szóbeli megmérettetést a zsűri előtt!
A továbbjutók: Heckmann Fanni 9. B, Kóbori Dorottya 9. B és Susa Norbert 10. B. Gratulálunk nekik! A zsűri külön ki szeretné emelni
az alábbi – nem továbbjutó – versenyzőket is
részint az érdekes témákért, részint az extra
kiegészítők használatáért: Császár Ilona 9. B,
Heiczinger Lilla 9. B, Kárpáti Zsuzsanna 9. B,
Patai Kitti 10. A, Samu András 10. A, Szabó
Dolly 9. B, Szuhánszky Tamás 10. B.

Iskolánk adott otthont november 7-én a Bolyai
matematika-csapatverseny körzeti fordulója
eredményhirdetésének. A díjátadó ünnepség
lebonyolításában diákjaink is közreműködtek.

Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszámára történő befizetéssel.
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