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Elárvult az iskola...

In memoriam Gyapay Gábor (1924–2009)
Elárvult az iskola, amelynek teljes szívű
diákja, aztán – még a nagy ideológiai fölfordulás előtt – tanára voltál, s amelyet a
Fasorban folyó oktatás beszüntetése után
– már az életünket kibérlő rendszer agóniájakor – külföldön és Magyarországon élő,
nagy hírű egykori diákjainkkal, Wigner Jenővel, Bogsch Árpáddal, Irányi Bélával és a
többiekkel újraindítottál. Megteremtettétek az újrakezdés, a megújulás példáját: a
Fasor az ismét megnyitott egyházi iskolák
között az első volt, és a kezed alatt hamarosan mintává vált.
Pontosan húsz éve visszatérhettél
„száműzetésedből”, hogy vezető szerepet
kapj és vállalj alma matered megújulásában. A Fasor a te vezetéseddel foglalta el
ismét a helyét a nemzet legjobb gimnáziumai között.
Korábban, másutt nem vállaltál volna
ilyesmit, pedig jó iskolákban tanítottál: a
Jedlik Ányosban, az Apáczaiban, az óbudai
Martos Flórában és a Fazekasban.
Én már csak fehérlő bajuszod felett mosolygó embernek ismertelek, olyasvalakinek, aki békéjében hordozta az Eötvös-kollégiumi évek óta benn gyűlő bölcsességet
– ahová 1943-ban Kosáry Domokos az első
helyen jelölt felvételre.
1948-ban, amikor elvégezted az egyetemet, történelem és latin szakos tanárként alma materedben kezdhettél tanítani. Hogy a latin nyelv oktatása – mai
világunkban szokatlanul – magas szinten zajlik a Fasorban, nyilván személyes
törekvésed eredménye. Történelemből is
maradandót alkottál, hiszen az általad írt
tankönyvek szemléletváltást idéztek elő a
tárgy oktatásában. Jelentem most neked,
idelentről, hogy idén latinból két, törté-

nelemből egy diákunk bejutott az országos döntőbe...
Nagy tekintélyű, becsült elődömként és
példaképemként az iskola önállóságát kívántad és védelmezted, az igényességet és
a szellemi színvonalat a legfontosabb értéknek és értékmérőnek tartottad, és ezektől a
kvalitásoktól éppen azt vártad, mint mi ma
itt, hogy a függetlenség, a minőség, a szeretet és az emberség újra fölemeli a Fasort
abba a magasságba, amelyben korábban volt,
és amelyben reményeink szerint újra lesz.
Amelyet egyként dicsért és dicsőített csendes szóval valamennyi diákja, akiket fölsorolni is nehéz volna itt, a koporsód előtt.

Bízva mondom neked és helyetted is: a Fasor
újra zászlóshajó kell, hogy legyen...
A Fasor tovább él, és őrzi emlékedet. Kérlek, tarts meg vigyázó ﬁgyelmedben minket te is! Hadd legyen, ahogy te is akartad:
erős vár a mi Istenünk! A szellem, az igényesség, a felelős szabadság oltalmazó helye a Fasor! A magyar evangélikus egyház
dicsőségére – és a magyar nemzet javára.
Nyugodj békében, és adj erőt további
megmaradásunkhoz!

Dr. Ódor László igazgató
Elhangzott dr. Gyapay Gábor temetésén,
2009. március 17-én.
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Búcsú az újraindítótól

2 ◆

FASORI HÍRMONDÓ

„Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és
ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és
maga az Isten lesz velük; és letöröl minden
könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé,
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem
lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent.” Jel 21,3b–5
A jövő mindig a múltból születik. Dr.
Gyapay Gábor történész végső nyughelye
mellett állva megkerülhetetlennek tűnik
ezen alapigazság tudatosítása.
Részben ezért is igaz, hogy a történelem az élet tanítómestere. S bár mindannyian mindig történelmi időket élünk,
nem tudhatjuk, hogy a múló idő mely csomópontjaira fog az utókor történelemként
emlékezni. Mégis vannak olyan események
a jelenben, amikor megcsillan valami, amikor tapintható és érzékelhető: most határkőhöz érkeztünk, most valami különösen is
lényeges történik.
Dr. Gyapay Gábor temetése számomra és
sok egykori diákja, diáktársa számára ilyen
alkalom. Benne nem csupán egy nagyszerű tanárt gyászolunk, vele úgy tűnik, egy
korszak zárul le, s az új generációnak egyre
sürgetőbb feladata a stafétabot átvétele. A
múló idő pedig nem kérdezi alkalmasságunkat, nincs mód tétova merengésre: az előttünk járóktól át kell venni a feladatot.

Gyapay Gábor történészként nem múltba
révedő ember volt, hanem a múltból a jelen
feladataihoz erőt merítő. Mint az 1952-ben
kényszerűen bezárt, szeretett alma matert
1989-ben újraindító igazgatónak elévülhetetlen érdemei vannak. Ebben az iskolát
újjáteremtő munkában, melynek ő az élére
állt, bizonyára követett el emberi esendőségből hibákat, de útkeresésében megkérdőjelezhetetlen megszégyenítő bátorsága,
lelkesedése, és – az újraindult Fasor 20.
tanévében – egyértelműen elmondható a
sikere.
A történelem ura úgy adta, hogy ma
– számomra is váratlanul és megtisztelő
módon – a sírja mellett elsősorban a fasori öregdiákok nevében én emlékezem.
Gábor bácsi számomra elsősorban a felvételiztető igazgató, ﬁ atal öregdiákként
„örökdiáktársam”, mai fasori tanárként
bizonyos értelemben az én munkámat is
meghatározó, előttem járt tanártárs. Az
iskola lelkészeként jól tudom, hogy mennyire szerette volna, ha a Fasor főállású
lelkészt kaphat. Azzal a státussal, melyet
én ma betöltök, ez a vágya még életében
beteljesülhetett.
Gábor bácsi nekem igazgatóm volt a Fasorban, ma fasori igazgatóhelyettesként
szeretném, ha generációm nevében átvehetnénk tőle a stafétát. Jóllehet nem olyan

felkészülten, mint amilyen ő volt, de mindenképpen hűséget fogadva annak az ügynek, melyhez ő is hűséges volt.
Keresztény hitünk szerint életünk vége
nem a megsemmisülés, hanem az újraindulás. Nem egyszerűen másként, örök körforgásban, hanem az örökkévaló létben, egy
új teremtés részeként. Ezért itt, a földön
minden újraindulás – így a Fasoré is – a
nagy és végső újraindulásnak, a Jelenések
könyvéből felolvasott igében is megjelenő
újjáteremtésnek az előképe.
Egyszer mi is sorra kerülünk. Mindannyiunknak el kell számolni a történelem
ura előtt azzal, miként éltünk a számunkra
kiszabott idővel. Adja Isten, hogy az utolsó
számonkérés előtt – dr. Gyapay Gáborhoz
hasonlóan – mi se üres kézzel, hanem úgy
tudjunk megállni, mint akik igyekeztek
hűségesen, tehetségükhöz mérten élni a
megkapott lehetőségekkel.
Az előttünk járó igazgató emléke legyen áldott! A nagy újraindulásra közösen
készülve, a feltámadás reménységében így
búcsúzunk: Isten veled, Isten velünk, viszontlátásra!

Győri Tamás
igazgatóhelyettes, iskolalelkész
Elhangzott dr. Gyapay Gábor temetésén,
2009. március 17-én.
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Kétszer sajdult meg
a szíve minden évben...
Pillanatképek Gyapay Gábor életéből

A Fasori Öregdiák Baráti Kör 1984. október 5-én tartott alakuló gyűlésén társelnöki tisztséget töltött be. Ennek keretében évente találkoztak a gimnázium volt

Kitüntetései
Kiváló Pedagógus (1988)
A Magyar Köztársaság Érdemrendjének
kiskeresztje (1990)
Szacsvay Imre-díj (1993)
Trefort Ágoston-díj (1994)
Budapestért Díj (1995)
Eötvös József-díj (2000)
Magyar Örökség Díj (2004)

növendékei, gyűjtve az emlékeket, fasori
dokumentumokat.
Kitartása, lelkesedése, fáradhatatlansága és elévülhetetlen érdemei tették az újraindított Fasor méltó tanárává és igazgatójává. Különösen a diákok felvételi vizsgájára
és a leendő tanárok kiválasztására összpontosította ﬁgyelmét. Tudta jól, hogy a (régi)
Fasor hírét e két tényezőre való odaﬁgyelés teremtette meg, ahogyan Wigner Jenő
– egykori fasori diák és Nobel-díjas ﬁ zikus
– is megfogalmazta: „a tanárok akartak tanítani, a tanulók pedig akartak tanulni”.
1992. október 3-án megalakult a Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete, melynek Gyapay Gábor lett az elnöke.
Fasori igazgatói munkája 1993-ban ért
véget, azonban 1998-ig tovább tanított
az iskolában. Ekkor lehetősége nyílt arra,
hogy az általa írt hatosztályos tankönyvsorozatból oktasson.
Számos történelmi tárgyú könyv szerzője volt. Egyebek mellett 1989-ben megírta
A Budapesti Evangélikus Gimnázium című
iskolatörténeti kiadványt is.
Több mint öt évtizedes munkásságával
számos elismerés és kitüntetés méltó tulajdonosa lett (lásd keretes írásunkat).
2008. október 11-től a Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek
Egyesülete örökös tiszteletbeli elnökséggel
tüntette ki.
Felesége, gyermekei, unokái hűen kísérték életútján. Gyapay Gábor 2009. március
2-án hunyt el Budapesten.
Nyugodjon békében, emléke legyen áldott!

Szabó Zsolt, a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium iskolai
gyűjteményének vezetője
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Fazekas Mihály Gimnázium (1970–1989).
Ezekben az iskolákban megbecsült vezető
tanárként dolgozott, azonban a Fasor újjáélesztése mindig szívügye maradt.
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Iskolánk legendás hírű igazgatója 1924.
december 9-én született Isaszegen jogászügyvéd apa és pedagógus édesanya gyermekeként. Szülei a Deák téri evangélikus
elemibe íratták be. Tanulmányait osztályelsőként folytatta a fasori gimnáziumban.
A kötelességtudó és tudásra vágyó diák az
iskola falai közt magába szívta tanárai önmagukkal és a tanítványaikkal szembeni
igényességét, illetve azt, hogy a szakmai
és az örök emberi értékeket egyidejűleg ismertették meg diákjaikkal.
A kitűnő érettségi után, 1943-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarának történelem–latin szakos hallgatójaként az Eötvös-kollégium lakója lett.
Diplomáját és doktori oklevelét 1948-ban
szerezte meg. Közben 1946-től 1949-ig a Válasz folyóirat munkatársa volt többek között
Illyés Gyulával és Németh Lászlóval együtt.
Pedagóguspályáját szeretett alma materében kezdte 1947-ben több egykori tanára kollégájaként. A tudós tanár példaképe
valóság lett számára, ő is elindult ezen az
úton. Amikor 1952-ben a gimnáziumot egyházi „felajánlással” felszámolták, az állása
megszűnt.
Először az Országos Evangélikus Levéltárba került mellékállásban, főállásban pedig az Országos Levéltárban helyezkedett
el. „Kétszer sajdult meg a szíve minden évben: a szeptemberi becsengetéskor és májusban az érettségi idején...” – olvashatjuk
róla Az élet tanítómestere című kötetben.
1954-ben az első hívó szóra a jó hírű
csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumba ment
tanítani, amely ekkor már gyakorlóiskolaként működött. Pályájának további állomásai: Apáczai Csere János Gimnázium (1955–
1959), Martos Flóra Gimnázium (1959–1970),

PANORÁMA

A kínai kulturális délután legif jabb

előadója

A modern márciusi ifjak a szabadságról zenéltek

Egy történelmi nap
krónikája
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ndor költő és
káján Kányádi Sá
A költészet éjsza
ndégünk volt
műfordító is a ve

Hús vét előt t egy hat részből álló
ifjúsági beszélgetős sorozatot rögzített a Mag yar Televízió néhány
11. e osztályos diák unk kal. A műsorokat – melyek máju s elejéig hétvégenként láthatóa k a m1-en – Győri Tamás iskolalel készünk vezette.
Az egyes részekben hall ható zene
i
betétek előadásá ra Nováky Andrea
taná rnő kész ítette fel a diákokat.

A társadalomtudományi munkaközösség
szervezésében február 19-én történelmi nasz
pot szerveztünk iskolánkban. Az ötletet a
p
FFasor újraindításának húszéves évfordulója
aadta. Mi, történelemtanárok viszont úgy
gondoltuk,
hogy inkább száz évet ugrunk
g
az időben, és 1909. február 19-éig repülünk vissza.
Ezen a napon korabeli ruházatot ölthetett magára mindenki: jó volt látni, hogy
diákjaink, sőt tanáraink jelentős része igyekezett ennek megfelelni. Ezután minden
tanórán szóba került az 1909-es esztendő.
A diákok megtudhatták, hogy a különböző tudományok hol tartottak egy évszázaddal ezelőtt. Nyelvórákon az adott nyelv
országainak történelmével, osztályfőnöki
órákon pedig iskolánk történetével foglalkoztunk, fellapozva az 1909-es évkönyvet.

A testneveléstanárok korabeli sportjátékokkal készültek.
Külön színfoltja volt a napnak a tanárok
által szervezett irodalmi kávéház, amely a
díszterembe varázsolta a korszak hangulatát. Tanulóink pedig lelkesen készültek
különböző tablókkal – például arról, hogy
milyen volt a sport, a divat vagy a közlekedés 1909-ben. Ezekből iskolánk bejáratánál
kiállítás is nyílt.
A diákoknak a nap folyamán egy tesztet
is ki kellett tölteniük az adott esztendőről,
illetve iskolánk akkori történetéről. Nagy
sikert aratott a korabeli mozi is, amelyben
a 20. század elején készült rövidﬁlmeket
nézhettünk meg. Másnap a győztes alsós és
felsős osztály megérdemelten vehette át jutalmát: egy-egy hatalmas tortát.

Szarka Gábor
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Sisak nélkül sehova!
Sítábori tanulságok

Udvardi Edit és Hámor Endre

„Divatbemutató a csendesnapon” – Bálintné Kis Beátának az afrikai misszióról szóló előadásán

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 10 perc
szoli’ című vándorkiállításának részlete a díszteremben

Felvidéki
koszorúzás
Többéves hagyomány, hogy gimnáziumunk
küldöttsége március 15. alkalmából ellátogat
Dunaszerdahelyre, hogy elhelyezze koszorúját az ottani ’48-as emlékműnél. A diákokat
ezúttal Hámor Endre, Teleki András és Abaffy
Zoltán kísérte. A kiránduláson részt vett a
Nimród Hagyományőrző Diákkör is.
Idén 14-én reggel 8 órakor indult a buszunk az iskolánk elől. Első állomásunk
Gabcsikovo (vagy más néven Bős) települése volt, ahol megnéztük a duzzasztót és
egy hajó zsilipelését. Itt találkoztunk az út
egyik főszervezőjével, Molnár Fanni (10. b)
diáktársunkkal is.
Dunaszerdahelyre déltájban érkeztünk,
ahol egy hangulatos étteremben ﬁ nom ebédet fogyasztottunk el. Utunkat kis várakozás után városnézéssel folytattuk. Megcsodáltuk a modern református templomot és
a település főutcáját.
A megemlékezés fél 3-kor kezdődött a
főtéren. Ekkor csatlakoztak hozzánk azok
a társaink is, akik Zombori Ottó és Valentin
István tanár urakkal érkeztek.
Az ünnepség után Ógyala felé vettük
az irányt, ahol Konkoly-Thege György egykori birtokán Zombori tanár úr segítségével tovább bővíthettük csillagászati ismereteinket.

Tóth Zsuzsanna 12. e
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tapasztalatként azt szűrtük le, hogy a következő táborban mindenkinek viselnie
kell sisakot.
Hangulatos kis faházainkba visszatérve
esténként különféle programlehetőségek
közül választhattunk: sakkozás, közös társasjáték az étteremben vagy beszélgetés,
olvasás a szobákban.
Egyik nap délután bementünk Villachba, ahol aki akart, sétált, vásárolt, illetve
az élményfürdőben kényeztette elfáradt
izmait.
A tábor végén Limbach Jenő tanár úrék
megrendezték a Fasor síkupát. Izgalmas
verseny alakult ki sok résztvevővel. Végül
csütörtökön a délelőtti sízés után indultunk hazafelé, de előtte még a kórházhoz
mentünk, hogy a legfrissebb sérültünket
megvizsgáltassuk, és az előző napi „bátor”
sízőnket összeszedjük.
Késő este érkeztünk meg a Fasorhoz. A
tábor ideje olyan gyorsan eltelt, hogy úgy
tűnt, mintha csak egy napja indultunk volna el. Reméljük jövőre is számíthatunk a
diákok és pedagógusok részvételére, és sokan vállalkoznak arra, hogy velünk közösen kapcsolódjanak ki a mindennapok nehézségeiből.
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Februárban ismét elindultunk, hogy meghódítsuk az Alpok havas lejtőit. A törzstagok számára ismerős volt úti célunk: a
szlovén–olasz–osztrák határnál található
arnoldsteini sípálya.
Február 21-én közel százan keltünk
útra az iskola elől. A szállásunk a Faak am
Seénél lévő Dorfhotel volt, ahol még többen csatlakoztak hozzánk családostul, így
teljes létszámunk 150 főre duzzadt. A hóviszonyok végig nagyon kedvezőek voltak:
a hegytetőn két méter vastag hó fogadott
minket. Az Arnoldstein felett elterülő pályarendszeren mindenki találhatott a tudásának megfelelő pályát; a fejlődésben három sí- és egy snowboardoktató segített.
A tábor ideje alatt egy délután kivételével ragyogó napsütésben száguldozhattunk a pályákon. No persze ennek voltak
következményei is, így többször kellett a
villachi kórházba kísérnünk a túlságosan
sebesen sízőket, de szerencsére mindenki megúszta komolyabb sérülés nélkül.
Itt említenénk meg, hogy a biztosító rendelkezésünkre bocsátott sisakokat. Ez az
egyik hanyatt esésnél nagyobb bajtól mentette meg a viselőjét. Egy másik esetben is
megvédhette volna a fejre esettet, ha nem
érezte volna „cikinek” a hordását. Ezért

AKTUALITÁSOK

Fasoriak
a Familyben
A Family nevű családi és párkapcsolati magazin legfrissebb számában
Leckék az életről címmel érdekes riportot olvashatnak az iskolánk falai között tartott családórákról. A
cikkben megszólalnak a „Boldogabb
családokért” Családi Életre Nevelés
Program kidolgozói és munkatársai,
és az újságírónőnek egy-egy kérdés
erejéig sikerült szóra bírnia a 6. a
és a 9. c osztály néhány lelkes diákját is.
A magazin kapható az iskolai lelkészségen, illetve megrendelhető a
www.family.hu honlapon keresztül is.

A Föld napját Tápiógyörgyén töltötték diákjaink, ahol kísérőtanáraikkal gazdag és tartalmas programokon vettek részt
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Svédországban jártunk
A síszünetben gimnáziumunk lelkes kicsiny
csapata Svédországban, Ljusdalban járt. Az
útra Ódor László igazgató és két tanárunk
is elkísérte a diákokat. A jókedvű csoport
Ferihegyről indult repülővel Stockholmba,
ahonnan 410 kilométernyi buszozás után
értük el a kisvárost. Bár sötétben utaztunk, az úton lévő hóátfúvások világítottak nekünk. Olyan gyönyörű volt, mintha
valami mesevilágba csöppentünk volna.
Az első napot a fogadó családjainkkal
töltöttük. Mi egy hagyományos faházat és
egy templomot néztünk meg idegenvezetéssel. A templomban csodálatos orgonajátékot
hallhattunk: ha a falon lévő gombokat megnyomtuk, különféle dallamok csendültek
fel a templom csendjében.
A hét során rengeteg élmény ért bennünket: szaunázás után fürdés a lékben, jéghorgászat, hatalmas hócsaták, utazás mo-

toros szánon. Järvsőben megismerhettünk
egy különös állatot is: rozsomák a neve, és
olyan, mint egy apró, bundás, medveszerű
macska.
Az iskolában is sok érdekes tapasztalatot szereztünk. A gimnáziumi oktatás projektek köré szerveződik. Ennek keretében
az erdészeti specializációs hallgatókkal egy
fakitermeléshez jutottunk el, ahol vezethettük is a járműveket, és elsüllyedhettünk
a hatalmas, mély hóban. Szerencsére ﬁgyelmes vendéglátóink nagyon vigyáztak ránk.
Nyelvtanárként észrevettem annak előnyét, hogy Svédországban nem szinkronizálják, csak feliratozzák a ﬁlmeket. A
diákok éppen ezért kiválóan beszélnek angolul, bármilyen specializációra járnak is.
Ennek ellenére tanulóink véleménye szerint
nálunk igényesebbek a nyelvórák (pl. ott
nem törődnek a névelőkkel a németórán).

A legviccesebb számomra a spanyolóra volt,
ahol a magnó adta elő a tankönyvet. Meglepődtünk azon is, hogy 11-kor már ehettük
a menzán, és hogy ebben az iskolában mindenki ingyen ebédelhet.
A ljusdali és a fasori gimnázium közti
partnerkapcsolat immár 18 éves múltra tekint vissza. Óriási kincs, és ritka lehetőség a nyelvgyakorlásra – ez bizony a jelen
gazdasági helyzetben nagy szó. Az ottani
emberek nagyon kedvesek, szívesen látnak
bennünket, és rengeteg élményre tehetünk
szert ebben a vidéki kisvárosban. Reméljük,
mi is viszonozni tudjuk majd a ﬁgyelmes
vendéglátást.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Ittzés Szilvia tanárnőnek lelkes szervezőmunkájáért, amellyel diákjainkat felkészítette erre az útra.

Haraszti Réka

19. Arany János irodalmi verseny
20. Biológia OKTV
21. Verébavató
22. Végzős diákjaink nyitótánca az
első Katalin-napi evangélikus jótékonysági bálon
• 27. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Felizzó parázs – Feszültségek
a magyar–szlovák viszonyban
Vendégek: Csáky Pál, Jeszenszky Géza,
Kiss Gy. Csaba
• 28. Adventi vásár

December
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

2. Kémia OKTV
3. Vezetőségi értekezlet
4. Arany Dániel matematikaverseny
5. DÖK-Mikulás
8. „Erzsébetvárosi kvíz” vetélkedő a
díszteremben
9. Neumann János programozási verseny házi döntője
11. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Gyűrődött idők – 2009, a válságköltségvetés éve
Vendégek: Mészáros Tamás, Rácz Jenő,
Szapáry György, Vereczkey Zoltán
11. Neumann János felhasználói verseny
15. Tanárok karácsonyi hajókirándulása a Dunán
16. Fasori Nemzetközi Kör
Vendég: Hautzinger Gyula ezredes
16. Karácsonyi koncert a díszteremben
17. Tantestületi értekezlet
az osztályozó vizsgákról
18. Szená-torok, a Magyar Országgyűlés képviselői kórusának koncertje
a díszteremben
20. Karácsonyi istentisztelet
és osztálykarácsonyok

Január
•
•
•
•
•
•
•

6. Vízkereszti áhítat az első órában
7. Történelem OKTV II. forduló
7. Vezetőségi értekezlet
12–13. Félévi osztályozó és magánvizsgák
14. Kazinczy-verseny
16. Az első félév utolsó napja
16. A 9. e osztály féléves nyelvi
vizsgája

• 23. Illemtanverseny a díszteremben
• 27. Angol nyelvi tanulmányi verseny
(OÁTV)
• 28. Nevelési értekezlet
• 29. Korcsoportos sakk-diákolimpia
kerületi fordulója a díszteremben

Február
• 4. Vezetőségi értekezlet
• 5. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Mi van itt? – kisebbségi kormányzás
gazdasági válság idején
Vendég: Tölgyessy Péter
• 12. Német nyelvi tanulmányi verseny
(OÁTV)
• 13. Az 5–8. évfolyam farsangja
• 17. Földgömb földrajzverseny
• 17. Biblia éve előadás-sorozat:
Biblia és régészet
Előadó: dr. Frölich Ida, az MTA doktora
• 18. Tanári klub: Mit vár az egyetem
a középiskolától?
Vendég: Kulin Ferenc, a KRE oktatója
• 19. Történelmi nap (1909–2009)
• 19. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Mennek vagy maradnak? –
az Országgyűlés feloszlatására
irányuló népi kezdeményezés
a képviselők asztalán
Vendégek: Galló Béla, Kiszelly Zoltán,
Simon János
• 20. Megemlékezés a kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapján
az Ordass-klub szervezésében
Vendég: dr. Olofsson Placid OSB
• 20. Filozóﬁ a OKTV
• 21–26. Sítábor Arnoldsteinben

Március
• 2–13. Felvételi vizsgák
• 3. Német nyelvi bemutatóóra
és tankönyvbemutató a VII. kerületi
nyelvtanároknak
• 3. Fasori Nemzetközi Kör: Az iraki kultúra
• 4. Vezetőségi értekezlet
• 5. Az illemtanverseny budapesti
fordulója a díszteremben
• 5. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Gyógyír vagy szépségtapasz? –
bonckés alatt a válságkezelő
Gyurcsány-csomag

•
•
•
•
•
•

•
•

Vendégek: Csaba László, Győrffy Dóra,
Várhegyi Éva
9. Fasori irodalmi klub
Vendég: Ágh István költő
13. Megemlékezés 1848. március 15-ről
14. Iskolánk küldöttsége Dunaszerdahelyen
16. Arany János Önképzőkör:
Beszélgetés a csángó költészetről
17. Dr. Gyapay Gábor temetése
19. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Rasszizmusról sok szemszögből –
vádak kereszttüzében a magyar társadalom
Vendégek: Debreczeni József, Ladányi
János, Papp László Tamás, Póczik
Szilveszter
25. Vezetőségi értekezlet
27. Groz-verseny

Április
• 1. Tanári értekezlet és háromnegyed
évi értékelő konferencia
• 2. Deák Ferenc Közéleti Klub:
Állam a kordonok mögött – alkotmányos szabadságaink fölszámolása?
Vendégek: Kukorelli István, Finszter
Géza, Hajas Barnabás
• 8. Diákcsendesnap és passióolvasásos
istentisztelet
• 9–14. Tavaszi szünet
• 15. Holokausztmegemlékezés
a 9–12. évfolyam számára
• 16–21. Természettudományos tábor
• 16. Deák Ferenc Közéleti Klub:
A nyitás politikája – összefogással az
európai Magyarországért
Vendégek: Bokros Lajos, Dávid Ibolya,
Habsburg György
• 17. Arany János Önképzőkör:
A költészet éjszakája
• 20. Kínai kulturális délután
• 21. Biblia éve előadás-sorozat:
Keresztényként környezettudatosan
– Biblia és környezetvédelem
Előadó: Gadó György Pál
• 21. Fasor-ex – a Fasori Evangélikus Gimnázium Fiatal Öregdiákjainak Klubja
• 22. A Föld napja Tápiógyörgyén
• 27. A 12. évfolyam évvégi zárása
• 30. 15 óra: ballagás
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KALENDÁRIUM

Az elmúlt hónapok programjai
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Április 21-én tartotta első klubestjét a
FasorEX, a Fasori Evangélikus Gimnázium
Fiatal Öregdiákjainak Klubja. Ezzel a jövőben rendszeresen megrendezett alkalommal szeretnénk az öregdiákok egyesületét
élőbbé és ﬁ atalosabbá tenni, és előkészíteni a 2009. október 9–10-én, az iskola újraindulásának 20. évfordulóján tartandó
öregdiák-találkozót.

Az Evangélik us Gimnázium Alap
píííttvány megköszöni minden támogatójá nak a személyi jövedelemadóból
felajánlott 1%-okat. Ennek összege
4 500 000 Ft volt. Kérjük, hogy adóbevallásu k kész ítésénél ismét gondolja nak alapítvá nyu nkra, és személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogassá k az Evangélikus Gimnázium Alapítványt, mely nek adószám
a
19007263-1- 42, illet ve a Magyaro
rszági Evangélikus Egyházat, mely
nek technika i száma 0035.

Akikre büszkék vagyunk –
a teljesség igénye nélkül
• Antal Gábor András (12. a), az országos
ifjúsági vízilabda-válogatott tagja a Sydneyben január 14–18. között megrendezett diákolimpián korosztályos bajnok
lett csapatával.
• A Biblia éve alkalmából meghirdetett
országos rajzversenyen Ferkai Luca (7. b)
első, Foltin Fanni (5. a) és Jancsovics Rebeka (5. a) harmadik helyezést ért el.
• A magyar kultúra napja alkalmából
Orosházán megtartott országos szavalóversenyen Fülöp Sarolta (8. a) második,
Bognár Ildikó (10. a) harmadik helyezett
lett. A vetélkedőhöz kapcsolódó rajzpályázaton Császár Ilona (9. b) első, Katona
Eszter (9. c) és Bugyi Dávid (9. c) harmadik helyezést ért el.
• Pintér Dániel (5. a) az országos diákolimpián
50 m-es gyorsúszásban ezüstérmet nyert.
• Szabó Bence (10. e) az országos vívóbajnokságon kard fegyvernemben elnyerte
a bajnoki címet, csapatban pedig ezüstérmes lett.
• Barcsay Zsombor Péter (9. b) a fedett pá-

•

•

•

•

•

lyás ifjúsági atlétikai bajnokságon rúdugrásból saját csúcsát megjavítva (400
cm) országos bajnok lett. Ugyanezen a
versenyen Gazsi Sára (9. e) hármasugrásban országos harmadik helyezést ért el.
Az országos evangélikus informatikaversenyen alkalmazói kategóriában Balázs
Norbert (9. e) a harmadik lett.
A VII. kerületi szép magyar beszéd versenyen Jurinka Ibolya (8. a) második
helyezett lett.
Az országos középiskolai tanulmányi
versenyen latin nyelvből Garaczi Gergely
(12. b; tanára Tasnádi Zsuzsanna) 17.,
Hajdó András (10. a; tanára János Judit)
24. helyezést ért el.
Lakatos Laura (9. b) az országos spanyol
vers- és prózamondó versenyen kötelező
vers kategóriában 3., szabadon választott kategóriában 4. helyezést ért el.
Billay Anna (12. b) osztályos tanuló a
sakk-diákolimpia VI. korcsoportjának
budapesti döntőjében negyedik lett, s
így bejutott az országos döntőbe.

I(n)Q(bátor)tábor
Vázsonyban
Az idei IQ-tábort Nagyvázsonyban tartjuk
jjúlius 6. és 11. között. Jelentkezőket várunk a (6)7–9. évfolyamokból! A tábor jelentkezési lapja elérhető a honlapról.

ge yberrgenn) a Cybe
Karolina, Prokaj Miklós és Szabó Vivie
8. b osztályos tanulóin k (Schnabel
tek.
nyer
ást
ogat
senyen összesen 990 000 Ft tám
neráció című informatika i ötletver
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