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Újévi köszöntő
Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!

A

bibliaolvasó Útmutató 2021. évi igéjével köszöntöm a
a Szent Péter téren, akár egy viharpilóta, hogy átvezesse az
Hírmondó 2021. évi első számának olvasóit! Hozzanak
emberiséget egyik legsötétebb éjszakáján. Ez 2020. március
Jézusnak ezek a szavai reményt és világosságot az
27-én történt, két héttel az üres templomoktól és néptelen
életünkbe!
utcáktól kísért, nyomasztó húsvét előtt, amikor a sötét, esőverte,
Amikor a hernnhuti közösség tagjai évekkel ezelőtt eldöntötték,
elhagyatott térről Ferenc pápa erőteljes, soron kívüli Urbi et
hogy Lukács 6,36 igéjét fogják 2021-ben az Útmutató olvasóinak
orbi üzenetet fogalmazott meg a világnak.” Ezután hónapokon
a figyelmébe ajánlani, még
keresztül folyt az a beszélgesenki nem tudta, hogy a
tés, melynek során a pápa
koronavírus járvány kellős
három lépésben fogalmazta
közepén fognak ezek a szameg a gondolatait arról,
vak megszólítani bennünket.
hogyan lehetünk a válság
A járvánnyal kapcsolatban
által jobb emberek. A válság
már mindannyian gyűjtöttünk
ideje a látásnak, ideje a
tapasztalatokat, és mostanáválasztásnak, és ideje a
ra talán azt is megértettük,
cselekvésnek.
hogy a járvány hatása ránk
Ezt a három lépést jól
nézve kétféle lehet: lehetünk
ismerjük Jézus egyik példázatőle rosszabbak is, és jobbak
tából is, amit a pápa is feliis. Lehetünk rosszabbak,
déz – a járvány tapasztalatai
hiszen a járvánnyal együtt
új, friss fénybe állíthatják a
járó félelem és szorongás
régi példázatot. Az irgalmas
felerősítheti a rossz tulajdonsamaritánus példázatáról
ságainkat. Ha hajlamosak
van szó. A samaritánus
voltunk az önzésre, még
először látott, észrevette a
önzőbbek lehetünk, ha jellemvéresre vert embert. Mi is
ző volt ránk a közöny, még
sok nyomorúságot látunk
inkább megerősödhetünk
magunk körül, a közelünkben
abban, hogy a másik ember
is, és a média révén távol
nem számít, ha pesszimisták
is, amit a korábbi rutinosan
voltunk, a járvány csak még
élt mindennapjainkban talán
jobban meggyőz minket
nem vettünk észre. A látás
arról, hogy semminek nincs
már önmagában ennek a
értelme. Ezen az oldalon
helyzetnek az ajándéka. De
a legnagyobb „nyertesek”
nem elég: a példázatbeli
az összeesküvés-elméletek
pap és a lévita is láttak,
hagyományos hívei, akik
de továbbmentek, a samújabb szálakat vonhatnak be
aritánus viszont megállt, és
az eddigi teóriáikba arról,
elgondolkodott, mit tegyen.
hogy mi kiknek az érdeke, és
Végül úgy döntött, hogy tenni
a láthatatlan erők hogyan
fog valamit, és cselekedett –
ejtenek fogságba bennünpontosan azt, amivel a bajba
Vidovszky Barnabás 6. b osztályos tanuló munkája.
ket, ártatlan és védtelen
jutott embert hatékonyan
kisembereket.
segítette.
De a járvány tapasztalata nemcsak tovább ronthat, hanem
A járvány számunkra is alkalma lehet a látásnak, a jó
javíthat is bennünket, lehetünk tőle jobbak is! Erről a nagy
választásnak és a cselekvésnek, hogy a közös utunk ne a
lehetőségről beszél Ferenc pápa is egy friss könyvében, ami
pusztulásba, hanem valóban a jobb jövő felé vezessen. Ahol
karácsony előtt magyar fordításban is megjelent, „Álmodjunk
megtapasztalhatjuk Jézus szavainak az erejét is: lehetünk
együtt – út egy jobb jövő felé” címmel. A pápa beszélgetőtársa
irgalmasok, ahogyan mennyei Atyánk irgalmas.
és a könyv szerkesztője, Austen Ivereigh brit teológus így idézi
fel a kezdeteket: „Az Álmodjunk együtt a karanténban született,
Dr. Csepregi András
iskolalelkész
pontosan abban a pillanatban, amikor Ferenc pápa megjelent

AKTUÁLIS

Teljes karantén után hibrid oktatás,
avagy iskola a „határon”

A

zzal a reménnyel kezdtük a
2020/2021-es tanévet, hogy
a tavaszi digitális tanrend
után végre jelenléti oktatással
taníthatjuk, nevelhetjük a diákokat.
Ez a tanév is úgy kezdődött, mint
a többi, azonban mindjárt az első
hét péntekén szokatlan esemény
történt. Végzőseink elballagtak.
Önmagában ez megszokott egy
gimnázium életében, na de szeptemberben? Természetesen
előre tervezett eseményről volt szó, a végzős évfolyammal
egyeztetve. Nem szerettek volna online ballagást, hanem csak
valódit, de az májusban nem volt lehetséges. Ugyanúgy zajlott
le ez is, mint a hagyományos, azzal a különbséggel, hogy zömében újdonsült egyetemisták ültek a templom padsoraiban,
természetesen a járványügyi előírásokat betartva.

Szeptemberben és október elején még megtartottuk az
aktuális természettudományos táborokat, de már erősen fenyegetett a második hullám közeledése. Az első két hónapot nem
úsztuk meg karantén nélkül. Eleinte csak egy-egy diák, később
tanárok is, majd – igaz, csak rövid időre – egész osztály, és
még egy fél került karanténba. Ekkor már napi jelentést kellett
adni a hatóságoknak és a fenntartónak a karanténban lévők
számáról. A minisztérium munkatársai minden alkalommal,
amikor pozitív teszteredményről tettünk jelentést, megkérdezték,
hogy rendeljenek-e el digitális munkarendet, de a válaszom
mindig az volt, hogy amíg bírjuk, addig ne. Ha nehezen is, de
átvészeltük ezt a kritikus időszakot. Volt olyan hetünk, hogy 14
kollégát kellett helyettesíteni, ami nem kis feladatot rótt az itt
maradókra. Aki élt és mozgott, helyettesített, beleértve az iskola
vezetőségét is. Ekkor már a teljesítőképességünk határán voltunk.
Köszönet érte azoknak a kollégáinknak és vezetőtársaimnak,
akik helytálltak ebben a nehéz időszakban.
Nagyon vártuk már az őszi szünetet, amely lehetőséget
adott a pihenésre, és reméltük, hogy a járvány terjedését is
visszaveti, mivel a diákok nem találkoznak egymással. Sajnos
nem így történt. Egy héttel a szünetet követő kezdés után a
9-12. évfolyam számára a döntéshozók elrendelték a digitális
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dr. Vitális Györgytől
munkarendet. Föl voltunk rá készülve, a tavaszi hónapok
után nem jelentett gondot az átállás. Nehézséget csak az
okozott, hogy azoknak a kollégáknak, akik az alsó és a
fölső évfolyamokon egyaránt tanítanak, napközben esetleg
többször kellett váltani digitális oktatásról jelenlétire és vissza.
A másik probléma az volt, hogy a jelenlévő osztályok miatt
működtetni kellett az ügyeleti- és a helyettesítési rendet, így
azoknak a tanároknak is be kellett járni, akik egyébként csak
felsős osztályokban tanítanak. Számukra – egyéni egyeztetések
és körültekintő szervezés után – lehetővé tudtuk tenni, hogy
egy vagy két napot otthonról dolgozzanak. Annyi előnye volt
ennek az időszaknak, hogy azóta csak nagyon ritkán fordul
elő Covid-fertőzés a diákjaink és a tanárok között. Az elmúlt
tanévi digitális időszakhoz képest lényegesen több online
órát tartanak kollégáink, és ezeken a diákok szinte 100%-os
arányban vesznek részt.
Sajnos a rendkívüli helyzet velejárója, hogy el kell halasztanunk minden
tanórán kívüli iskolai
programot, köztük
a s za lag avató
bálunkat is, amit
egyenesen betiltott
a miniszter. Máig
kérdés, hogy a
pótidőpontban
milyen formában
tudjuk végzőseink
e fontos programját megvalósítani.
Októberben még
a szokott módon
megtarthattuk az
Aradi Vértanúk Emléknapjára tervezett
kirándulásokat, november 4-én pedig
komoly óvintézkedések betartásával megrendeztük a Fasortörténeti vetélkedő
döntőjét, de azóta az áhítatokhoz hasonlóan emléknapjainkat
és megemlékezéseinket is online módon tartjuk. Így tartották
osztálykarácsonyukat a felsősök, és ebben a formában történt
meg a végzős osztályok felvételi tájékoztatója is.
Könnyebbség a tavaszi időszakhoz képest, hogy most
lehetőség van egyéni, illetve kiscsoportos konzultációt tartani,
amivel tanártársaim élnek is. A kötelező maszkhasználat, a
reggeli lázmérés, az osztálytermi rendszer átmeneti bevezetése,
valamint a gyakori fertőtlenítés és kézmosás reményeink szerint
biztonságos környezetet biztosítanak a jelenléti oktatásban tanuló
5-8. évfolyamos diákok és az őket tanító kollégák számára.
Bízunk abban, hogy amikor az olvasók a Hírmondót kezükbe
veszik, már a 9-12. évfolyam diákjai is az intézmény falai között
tanulhatnak, készülhetnek előérettségire, érettségire.
Addig is, amíg ez a „határhelyzet” fennáll, sok erőt és
kitartást kívánok minden érintettnek – diákoknak, szülőknek és
tanároknak egyaránt – munkához, tanuláshoz, a mindennapi
feladatok ellátásához, valamint a fizikai és mentális egészség
megőrzéséhez.
Hajdó Ákos
intézményvezető

2020. november 4-én 91 éves korában elhunyt dr. Vitális György nemzetközi hírű geológus, aki
1940 és 1948 között iskolánk növendéke volt. Az intézmény államosítását követően hűségesen
ápolta a fasori hagyományt, majd az 1989-es újraindítást követően 1992-től 1998-ig iskolánk
tanára volt. Gyurka bácsira dr. Palágyi Györgyné kolléganőnk írásával emlékezünk. Az
alábbi cikk alapját az a köszöntő beszéd adta, mely Vitális tanár úr 90. születésnapján a
Magyarhoni Földtani Társulat tudományos ülésén hangzott el 2019. október 7-én.

V

itális György volt fasori diák és tanár 90. éves születésnapi
ünnepségére engem kértek fel, hogy a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium részéről az ünnepeltet köszöntsem.
Most szintén én búcsúzom tőle, az iskola volt növendékétől
és tanárától.
A kerek évforduló azért is volt különös alkalom, mert
2019-ben, amikor Gyurka bácsi 90. születésnapját ünnepelte,
a Gimnázium 30 évvel ezelőtti – 37 éves kényszerszünet utáni
– 1989. évi újraindítására is emlékeztünk.
Az 1823-ban alapított Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumot különböző kényszerítő körülményekre
hivatkozva az evangélikus egyház akkori vezetői 1952-ben
átadták az államnak. Az állam nem iskolaként üzemeltette
tovább, így akkor jogutód nélkül megszűnt.
Az 1980-as évektől kezdődően a volt tanárok és növendékek
elhatározták, hogy ideje lenne visszaszerezni, illetve újraindítani
az iskolát. Ehhez óriási energiák és személyes kapcsolatok
kellettek. Az iskola elvételekor mindent széthordtak. Nem
visszakaptuk az iskolát, hanem újra kellett teremteni.
A küzdelmek során életre hívták a Fasori Öregdiákok Baráti
Körét, melynek szervező titkárává 1984-ben Vitális Györgyöt
választották. Gyapay Gábor fasori diákkal és volt fasori tanárral,
valamint a Baráti Kör vezetőségével együttműködve, számos
előadást, műsoros délutánt és kirándulást szervezve, a volt
tanárokat és növendékeket felkeresve, fokozatosan tárták fel a
lehetőségeket, amelyhez a külföldön élő egykori diákok által
megalakított Genfi Fasor Egyesület is nagy segítséget nyújtott.
Megemlítem, hogy Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus iskolatársát
a fasori templomba és a Margitkert étterembe is elkísérte.
Vitális György a többi közreműködő mellett oroszlánrészt
vállalt a volt növendékek felderítésében és összefogásában,
mely tevékenységét az 1989. évi tanévnyitó ünnepélyen a
Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége Luther emlékplakettel tüntette ki.
Vitális György elbeszélése szerint az öregdiákok küldöttsége
Korpolay Gyula 1916-ben érettségizett iskolatársuk temetésére
a gimnázium mikrobuszával Pécsre utazva, szokása szerint
földrajzi és földtani magyarázatokkal szolgált. Ekkor Gyapay
Gábor hátrafordult és megkérdezte, hogy Gyurka volna-e
kedved a Fasorban földrajzot tanítani? Természetesen, erről
lehet szó! Felelte.
A már újraindított iskolába Gyapay Gábor igazgató hivatalosan is meghívta a természeti földrajz tanítására, amelyet
nyugdíjba menetele után az 1992/93-as tanévtől kezdődően
az 1997/98-as tanévig vállalt.
Ezzel öregkorára ifjúkori elképzelése vált valóra, melyhez
azzal a lelkesedéssel fogott hozzá, hogy mind a szeretett
Fasori Gimnáziuma, mind a felnövekvő ifjúság számára a tőle
telhető maximálisat nyújtsa!
Tanítási óráit az általa kidolgozott tematika és időbeosztás
alapján tartotta. Itt kiváló minőségű és válogatott diákokkal
volt dolga. A természeti földrajzba természetesen a földtant
is beépítette, így az érettségi után néhányan a földrajztanári
és a geológusi szakmát választották.

Minden osztályt elvitt az érdi Földrajzi Múzeumba, és a
Gellért-hegy látnivalóit mindnyájan megtekintették.
A diákokkal „Lakóhelyem földrajza” című dolgozatot is íratott,
amellyel a „tudományos cikkírás” rejtelmeibe is beleélhették
magukat.
A legeredményesebb ténykedése a földrajz – földtani
fakultáció megszervezése volt, melynek során hetenként egy
alkalommal, 8 – 10 fővel jó időben bejárták a Budai-hegység
földrajzi és földtani érdekességeit, rossz időben múzeumok,
egyetemi műhelyek, metróállomások bejárása történt.
A diákok minden kirándulásról kirándulási jegyzőkönyvet
vezettek, a fakultációra osztályzatot is kaptak.
Megható volt számára, amikor néhány kiváló tanítványa
a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala által kiírt „Földtani örökségünk” című
pályázaton eredményesen szerepelt, és a Bükki Nemzeti Park
Rejteki Kutatóházában 10 napos jutalomtáborban vehetett részt.
Az érettségi találkozókra is meghívták, legutóbb egy 20
éves találkozón vett részt.
A gimnázium hagyományápolására is súlyt helyezve, a
Fasori Öregdiák, illetve Fasori Örökdiák című kiadványban
többek között a következő cikkeket írta meg:
Emléktábla avató beszéd Wigner Jenő 1995. november 17-i
emléktábla avatásán (1996).
A Budapesti Evangélikus Gimnázium tanárairól és diákjairól
elnevezett budapesti utcanevek (1996).
Koszorúzási beszéd a besztercebányai evangélikus temetőben
Jánossy István dr. fasori tanárunk sírjánál (1999).
Fasori tanárok és diákok tudományos fokozatai, Kossuth-,
Állami- és Széchenyi-díjasok (2000).
Húsz éve indult újra a fasori gimnázium (2009).
Magyarországi evangélikus gimnáziumokban érettségizett
fasori tanárok (2011).
A Magyarországi Evangélikus Egyház szerepe az egyetemes
és a magyar kultúrában. Különös tekintettel a Budapest Fasori
Evangélikus Gimnáziumra (2012).
A Fasori Gimnáziumhoz még napjainkban is hű maradt. Az
elmúlt évben még 89 éves korában egy kis csoport számára
kirándulást vezetett Besztercebányára és Selmecbányára,
amelyen magam is részt vettem.
A besztercebányai evangélikus temetőben az emlékbeszédeket követően megkoszorúztuk Böhm Károly iskolánk volt
igazgatója, majd a kolozsvári egyetem professzora, a legkiválóbb
magyar idealista filozófus, valamint Jánossy István ugyancsak
besztercebányai születésű volt tanárunk sírját.
Selmecbányán a volt evangélikus liceumi főgimnázium
épületét, valamint többek között a Főtér nevezetességeit is
megtekintettük.
Drága Gyurka bácsi, felejthetetlen egyéniséged örökre
velünk marad!
Dr. Palágyi Györgyné
matematika-fizika szakos tanár
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Fasori Evezős

Fesztivál a Szigetközben

A

z idei fesztiválszezon elmaradt ugyan, de Bencze Dávid
tanár úrnak köszönhetően a karantén alatt felcsusszant
kilók épp olyan észrevétlenül csúsztak le ez alatt a pár
nap alatt, ahogy fel.
Június végén öt napig szakadhattunk ki a dübörgő fővárosi
zajból. A sátrakat a Dunakiliti szigeten vertük fel. Az árnyas fák
alatti táborhely nagyon hangulatos képet festett este, közepén
a tábortűzzel. Innen egy-két lépést kellett csak tenni, hogy
elénk táruljon a gyönyörűszép dunai holtág, a naplemente és
a végtelen sástenger. Nem véletlenül tartozik ez a gyönyörű
terület a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatása alá, ezen belül
pedig a Szigetközi Tájvédelmi Körzethez.
Minden nap hosszú távot tettünk meg a kenukban, és egy-egy
új holtágban barangoltunk. Néha igen kalandosan. De tényleg,
hogy lehet egymás után kétszer beborulni? Lehet, hogy csak
közelebbről szerették volna nézni az élővilág csodáit, vagy
találkozni a halacskákkal, hiszen itt Magyarország halfaunájának
80%-a megtalálható.
Az első nap egészen küzdelmesen telt, mert az eső ellenére a
tengerészek kényszeredetten vízre szálltak a „kapitány” parancsára.
Másnap reggel szárazon már tudtunk rajta nevetni, és a napsütésben
jókedvűen telt a nap. A déli pihenőnk a Görgetegi bukónál volt,
ami egy természetes vízi csúszda, bár nem volt kockázatmentes
a lecsúszás, mert alattomos kövek vágtak a víz alatt. Mindenki
fáradtan, kissé vizesen tért nyugovóra. A gyakorlottabb evezősök
a változatos élővilágot is megfigyelhették, például a lebegő
hínártársulásokat vagy a csodás vízimadár állományt. Akik nem
üvöltöztek, hanem csendesen suhantak, még zavartalanul lakmározó
hódot is láthattak. A biológiai diverzitás egyik csodája a Szigetköz.
Volt olyan mellékág, ahová csak egy alagúton lehetett bejutni, és
a víz felszínét úgy borította be a zöld békanyál, mint a selyem. Az
alagúton való kijutáskor problémába ütköztünk, forgalmi dugó
alakult ki, így pár percre újra Budapesten érezhettük magunkat. A jó
hangulatért a vízen Bognár Ildikó és Szalai Lívia tanárnők feleltek,
na meg persze Tóth Laci. A szárazföldön pedig Bencze Dávid
tanár úr kápráztatott el minket vagy a tánc- és zenekultúrájával,
vagy a sóban és jódban indokolatlanul gazdag egytálételeivel,
amelyért a király odaadta volna a fele királyságát… vagy tán
az egészet is. Pár fiú itt mosogatott életében először, úgyhogy
igazán hasznos pár nap volt. A komoly visszhangnak örvendő
strandröplabda meccseken hamisítatlan Fasori ebédlői hangulat
uralkodott, mindenki ordibált és rohangált. Már a részvétel is
győzelem. A parton pedig a lemenő nap fényében lehetett fürdeni,
úszni, lábat lógatni, kinek-kinek saját hőérzete szerint.
Az utolsó napon eljutottunk egy fokozottan védett területre,
ahol tenyér méretű arany erezetű vadvízi kagylókat szedhettünk,
hogy utána hazafelé a vonaton összetörjön a hátizsákban. A
legszebbek azonban a tábori esték voltak, a tábortűz körül
ülve volt részünk komoly és kicsit komolytalan pillanatokban
is. A csodás cserkészjátékok emelték az esték hangulatát és
hangerejét. A legjobb az utolsó mozgalmas este volt, amikor az
egész kepming fényekbe borult, és mindenki lazulhatott egy kicsit.
A grillezés után Szalai Lívia tanárnő nagyon jótékony módon
áthívott pár fiút a szomszéd táborból, hogy ne unatkozzon az
egyébként lány többségű Fasori csapat. Énekeltünk, beszélgettünk,
eljártuk az Ördög Útját, és segítettünk pár bajba esett katolikus
honfitársunknak az ökumené jegyében. Az utolsó reggel búsan
ettük a dupla kakóscsigákat, hiszen tudtuk, hogy haza kell
menni, és otthon még a kakaós csiga sem olyan dupla, mint
a Szigetközben. Köszönjük ezt a pár napot! Jövőre ugyanitt
fesztiválozzunk, negatív Covid-teszt felmutatásával!
Ecsedi Borbála 12. c

4

ami sokak számára, köztük nekem is, először kihívást jelentett.
Esténként fáradtan rogytunk le a kemény katonai ágyakra,
és pillanatok alatt elaludtunk. Ugyan feltörte a bakancs a
lábunkat, de másnap újult erővel és sok ragtapasszal vágtunk
neki az újabb 15 kilométernek. Megismerhettük a kígyó
király legendáját, ellátogathattunk a Vasvári Helytörténeti
Múzeumba, majd megmászhattuk a Vaskaput, és még a
langyos vizű Szajki-tóban is fürödhettünk. A Szőlőhegyen
izgalmas kincskeresésben vehettünk részt, ahol csapatokra
osztottak minket, mi azonban a káosz közepette inkább
együttes erővel oldottuk meg a feladatokat. Találkozhattunk
a helyi emberekkel, részt vettünk egy kis falu szentmiséjén
is. A fiúk a huszárruhát, a lányok pedig a régen frontvonalon segédkező
markotányos lányok ruháit próbálhatták fel. Reuma elleni kúrán is részt
vettünk: átgázoltunk a csalánoson, szigorúan sortban.
Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a tábort, volt, aki egy kis agyagot
esőkabátba csomagolva vitt haza, és akadtak olyanok is, akik tavikagylót
gyűjtöttek a mókás vízibiciklizés közben. Persze ez még nem minden,
ha te is részese szeretnél lenni ennek a kalandnak, jövőre is várunk
mindenkit szeretettel!
Franzony-Szabó Kiara 11. b
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Nyáron a vándortábor csapatával bejártuk a Vasi-Hegyhát vidékét.
Pedagógus kísérőink: Tasnádi Zsuzsanna, Szalai Lívia és Hámor Endre
voltak. (Az előző turnusban pedig rajtuk kívül még Jernei Anikó és Ritterné
Mocskonyi Zsuzsanna tanárnők segítették a tábor életét). Egy hét alatt
számos helyen jártunk.
Az első napon másfél órás vonatozás után érkeztünk meg Vasvárra,
első táborhelyünkre. Másnap útnak indultunk, és a Vaskaput látogattuk meg.
Naponta tíz-tizenöt kilométert gyalogoltunk. A következő szálláshelyünkről
indulva betekintést nyerhettünk a nádházak építésébe, és a huszárokról
is tanulhattunk egy kicsit. A kámi arborétumban egy gyönyörű sétát
tehettünk, és az ottani kilátót is megnézhettük. Az utolsó napokban a
Szajki-tavaknál kirándultunk, a tavon hajózásra is volt lehetőség, ami
nagyon jó élmény volt. Fürdeni is lehetett, és az ételek is finomak voltak.
Sokat játszottunk a tábor alatt, például métáztunk.
Mindenkinek szívesen ajánlom ezt a gyalogtúrát, ha egyélményekben
gazdag táborra vágyik.
Szank Emese 9. a

Békésen Békésben,
Körkép a nyári
vándortáborok
világából

C

sakúgy, mint tavaly, Tasnádi Zsuzsanna tanárnő idén
nyáron is megrendezte az erdei vándortábort, melynek
célja, hogy minél több fiatal személyes tapasztalatokat
gyűjtsön, és testközelből megismerje mindazt, amiről korábban
csak biológia- és földrajzórán tanult.
Az idei évben a Fasor diákjai Vas megyében tölthettek
el hét napot. A túrákban és programokban gazdag tábor
megismertette velünk a Vasi-Hegyhát természeti szépségeit. Még
közelebb kerülve a természethez, esténként sátorban aludtunk,

avagy a nyári biciklitúránk
Tasnádi Zsuzsanna tanárnővel

A

nyári biciklitúrát mindenki nagyon várta, hiszen előtte nem találkozhattunk
három hónapig. Sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán mehetünk-e,
hiszen a vírus miatt a többnapos táborok megszervezése kérdéses volt.
Felmerült, hogy ha éjszaka is tekernénk, és egy hétig nem aludnánk, akkor nem
lenne gond, de végül nem volt szükség erre a megoldásra. Pedig nagyon izgalmasnak tűnt.
Ebben az évben a cél Békés megye volt. Idén is velünk tartott Gyuri bácsi, így tizenöten tekertünk kb. 300 km-t 5 nap alatt.
Budapestről indultunk vonattal Kisújszállásra. Ezen a napon megnéztük Dévaványán a túzokrezervátumot, majd Szeghalmon,
ahol a szállásunk is volt, meglátogattuk a Sárréti Múzeumot.
Másnap Szeghalomról indultunk, Vésztőn reggeliztünk, ahol megnéztük a Mágor Történelmi Emlékhelyet. Innen a cél Gyula
városa volt, de útközben el kellett érnünk Szanazugon egy kompot. Az átkelés tartogatott egy kis izgalmat, mert először azt
mondták, nem jár a komp, de végül kiderült, hogy téves információt kaptunk. Így megúsztuk száraz kerékkel.
Gyulán megnéztük a híres várat, és fürödtünk a Várfürdőben is. Ezt vártuk a legjobban, mert nagyon meleg volt.
Másnap Orosháza felé vettük az irányt. Útközben Kétegyházán lovaskocsikáztunk, és megnéztük a Tanyamúzeumot. A
szállásunk Orosházán egy kollégiumban volt.
A negyedik napon Mártély volt az úticél. Útba ejtettük Kardoskutat, ahol ellátogattunk a Fehértóhoz. A tavat madárszállónak
Fasori Hírmondó 2021/1
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Gólyanap

A

ugusztus 27-én, egy csütörtöki napon,
lehetőségünk volt megismerni az
iskolát, a tanárok és diákok egy részét,
de legfőképpen egymást. Ha visszaemlékezek
erre a programra, bizton állíthatom, hogy
a Gólyanap rengeteg kapcsolatot alapozott meg, valamint nagyon sokat segített abban, hogy a lehető leghamarabb otthon
érezzük magunkat az iskolában.
Mielőtt elkezdődtek volna a programok, az aulában várakoztunk, hogy megérkezzenek az osztálytársaink. Mivel mindenki
maszkban volt, először még az ismerőseinket sem ismertük fel, az új arcok pedig csak új szemek voltak. Amikor teljes lett
a létszám, az osztályfőnökünk, Szita Rita tanárnő vezetésével felmentünk a harmadik emeleti díszterembe, ahol ismerkedős
játékokat játszottunk. Ezután a felsőbb évesekkel csoportos feladatokat oldottunk meg, közben bejártuk az iskolát. Megkaptuk
a tankönyveinket is, majd közösen énekeltünk Nováky Andrea tanárnővel.
A nap végén lehetőségünk volt az iskolai mellényt is megvásárolni. A pizzázás a vírushelyzet miatt ugyan elmaradt, de így
is egy nagyon jó és eseménydús napot tölthettünk el együtt. Ez az első közös emléke az osztálynak, jó lesz majd később is
visszaemlékezni rá.
Szilágyi Boglárka 5. b

Gólyatábor

A

tábor idén is, mint minden évben,
Piliscsabán került megrendezésre. A
három „gólya” osztály osztályfőnökük
és helyettesük kíséretében a Nyugati pályaudvarról
indult egy augusztusi napon reggel 10 órakor. A
tanárokon kívül velünk tartottak a DÖK-ösök és
még pár tizedikes, akik először is az évfolyamot
Disney-karakterek alapján csoportokra osztották, és
kijelölték az alvóhelyeket. Ezután egy akadályverseny
következett az évfolyam számára a beosztott csoportok szerint, melyet az osztályonkénti ismerkedős
programok követtek. Este megnéztük a Zöld Könyv
című filmet, melyről másnap délelőtt csoportos
megbeszélést tartottak a DÖK-ösök. Az áhítatot
követően kezdődött a várva várt focibajnokság, amit
az évfolyamból mi (C-sek) nyertünk meg, de ezután sajnos a DÖK csapatától 3-0-ra kikaptunk.
A tábor a rövidebb idő és a vírushelyzet ellenére nagyon jól sikerült, új osztálytársainkkal
gyorsan összebarátkoztunk. Köszönjük a szervezők és a kísérő tanárok munkáját.

Rendhagyó ballagás

A

2020-as esztendő az iskola megszokott életét is felborította, a diákok és
a tanárok életébe egyaránt sok nem
várt változást hozott. A végzős évfolyam
ballagása idején, áprilisban még nem
lehettünk jelen az intézményben, ezért a
ballagást szeptember 4-ére halasztottuk,
hogy méltó módon vehessünk búcsút az új
útra induló diákoktól, és megköszönhessük
tanáraik, elsősorban az osztályfőnökök,
Szita Rita (12. a), Benkőné Di Giovanni
Rita (12. b) és Sárai-Szabó Linda (12. c)
munkáját. A Fasori Hírmondó hasábjain
az elballagott diákoktól Hajdó Ákos
intézményvezető, valamint az alsóbb
évfolyam nevében megszólaló Csabai
Anna 2020. szeptember 4-én elhangzott
beszédével búcsúzunk.
Tisztelt Szülők! Kedves Kollégáim!
Kedves Búcsúzó Tizenkettedikesek!
A ti évfolyamotok számomra különleges,
egyrészt abból a szempontból, hogy
azok a diákok, akik az 5. osztálytól ide
járnak, velem egyidőben jöttek a Fasori
Gimnáziumba. A ti munkátokat tehát nyolc
éven át figyelemmel követhettem, sőt, a
C osztályban rövid ideig tanítottam is.
Másrészt ti vagytok az első – és remélem
az utolsó – évfolyam az iskola újraindulás
utáni történetében, amely az ismert okok
miatt nem a szokott időben ballag.
Mindannyian hálát adhatunk Istennek
azért, hogy legalább az érettségit megszervezhettük, amelynek köszönhetően a
legtöbben közületek egyetemi polgárként
ülnek most itt.
Visszatekintve az eltelt időre, gondolom
elsősorban a szép, izgalmas, kalandos
élmények, kirándulások és egyéb iskolán
kívüli közös programok jutnak eszetekbe.
Az A Osztályt nem a kiemelkedő
munkafegyelem jellemezte, de ha valami

segítséget kértünk a diákságtól, ti voltatok
az elsők, akik jelentkeztetek. Idővel a
tanulmányi eredmények is javultak, ezt
bizonyítja a sok jól sikerült érettségi és
a felvételi eredmények is. Mindenképpen
meg kell említeni Kéri Dorottya és Hidász
Benjámin kitűnő tanulmányi eredményét,
vagy Kiss Laura és Gyarmati Luca jeles
bizonyítványát. Luca emellett még a gyeplabdacsapat, sőt a válogatott oszlopos
tagja is volt. Többen részesültek kiemelkedő
munkájukért különböző díjakban, hárman
kaptak Fodor Zoltán-ösztöndíjat (Kéri
Dorottya, Hidász Benjámin, Botocska
Bence), Dorottya emellett még Csaba
László-díjat is kapott, és az év diákja
lett ebben a tanévben. Gyarmati Luca
Kovácsi László-díjban részesült. Az említett
tanulmányi eredmények mellett büszkék
lehetünk a vívó lányok (Jankovics Anna,
Széplaki Zsófia, Birkás Dóra) diákolimpiai
eredményeire is. A fiúk közül többen is
erősítették az iskolai focicsapatot.
Abban nem lehetünk biztosak, hogy
az itt eltöltött idő életre szóló nyomot
hagy bennetek, de az osztálykirándulások,
a közös mézeskalácssütés, a szalagavató
és az érettségi körüli bizonytalanság
biztosan.
A B Osztály sem kényeztetett el
bennünket tanulmányi eredmény szempontjából, de év végére ti is összeszedtétek
magatokat. Varga Virág, Sebők István,
Sitkéri Iván kitűnő lett, Halasy Barnabás,
Szabó Mátyás és Vasvári Richárd jeles
eredményt ért el. Fodor Zoltán-ösztöndíjban
részesült Oszlács Viktória, Varga Virág és
Sziklai Áron. Boytha György-díjat kapott
Varga Virág, a Kovácsi László-díjat Sebők
István és Szabó Mátyás nyerték el.
Aki komolyan gondolta, hogy továbbtanul, és tett is érte, annak sikerült!
Tudom, hogy akik most nem tanulnak
tovább, azoknak komoly terveik vannak
arra nézve, hogy jövőre megpróbálják, és
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is hívják, hiszen sok költöző és vonuló madár pihen meg a sekély vízben, többek között darvak, vadludak, récék és parti madarak.
Este Mártélyon pizzát rendeltünk, és vacsora után felköszöntöttük az egyik társunkat, aki aznap ünnepelte születésnapját.
Az utolsó nap Mártélyról tekertünk le Szegedig. Útközben megálltunk Ópusztaszeren, a Nemzeti Történelmi Emlékparkban,
ahol megcsodáltuk a Feszty-körképet, illetve bejártuk a Csillagösvény Labirintust is.
Este Szegedről indult a vonatunk Kelenföldre. Ezen a nyáron is biztosan megyek biciklitúrára, gyertek Ti is!!!
Holczinger Ábel 7. a

ezért mindent meg is tesznek. Drukkolunk
nektek! A mögöttünk álló nehéz időszak
megtanított benneteket küzdeni, saját
erőből előre jutni.
Természettudományos osztályként állandó szereplői voltatok a Kutatók Éjszakája
eseményeinek, kísérletek, állatboncolások
bemutatásával tettétek gazdagabbá a
programot. Remélem, szép élményként
maradnak meg a természettudományos
táborok, a sok közösségi és kulturális
program, amelyen osztályfőnökötök
vezetésével részt vettetek. Kiváló munkájuknak köszönhetően hárman is eljutottak
közületek távoli földrészekre, Sebők István
Kanadába, Garda Orsi és Szabó Matyi
Japánba. Nagy segítségünkre volt Varga
Virág mint DÖK-elnök, és Kiss Virág,
aki szerepléseivel tette emlékezetessé
ünnepélyeinket, megemlékezéseinket.
Kedves C Osztály! Tizedikben még
úgy látszott, hogy többen közületek
nem veszik elég komolyan az iskolát, de
bebizonyítottátok, hogy ha nagyon kell,
akkor tudtok tanulni. Idén nagyon kellett,
meg is lett az eredménye, mindenkit
fölvettek. Dobra Réka, Teleki Petra és
Tüzes Johanna kitűnő, Frank Péter, Mátyus
Ágota, Pusztai Eszter, Restás Kamilla
és Türkösi Éva jeles eredményt ért el.

Jancsovics Áron 9. c
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emlékezetes marad, amikor Tihanyban
Balaton-csúcsot döntöttetek a komphoz
való futásban.
Mindhárom osztályra jellemző volt,
hogy az évek során nem romlottak, hanem
javultak a tanulmányi eredmények. Sokan
közületek most, az utolsó évben érték el
a legjobb eredményt.
Kedves Tizenkettedikesek!
Jó volt látni, megélni, hogy ennyi
tehetséges diák van köztetek. Az itt eltöltött
idő alatt van, akinek sikerült tehetségét
kibontakoztatni, van, aki majd ezután fogja.
Az előttetek álló egyetemi, főiskolai évek
lehetőséget adnak erre. Aki pedig nem

tanul tovább felsőoktatási
intézményben, választott
szakmájában emelkedhet
a legjobbak közé, persze
sok tanulással, szorgalommal.
Senki ne érezze úgy,
hogy hiábavaló volt az itt
eltöltött idő. Az itt kötött
barátságok szerencsés
esetben életre szólók,
talán még a szerelmek
is lehetnek azok. Az itt
szerzett közös élmények,
az itt kapott értékrend, a
megerősített hit, a tudás,
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Kedves Ballagó Diákjaink!
Isten áldása kísérje utatokat!
Erős vár a mi Istenünk.
Hajdó Ákos
igazgató

Kedves Tizenkettedik Évfolyam!
Ha a megszokott körülmények között
lehetett volna megrendezni ezt a búcsúzást
április végén, akkor – bár most sokkal
többen ülnének itt a templom soraiban,
és több hozzátartozótok gratulációját
fogadhatnátok – , biztos vagyok benne,
hogy feszültebbek is lennétek a Rátok váró
kihívások miatt. Mindezek a nagy kihívások
azonban már mögöttetek vannak, sikeresen
teljesítettétek az érettségi vizsgákat,
sőt a legtöbben már a továbbtanulási
terveitekkel is tisztában vagytok.
Bevallom, egy picit most irigykedem,
hiszen mi még csak most kezdjük el

mérlegelni, hogy milyen érettségi vizsgákra
jelentkezzünk, hogy a lehető legtöbb
pontot vigyük tovább.
Én kilencedikben lettem Fasori diák, de
többen közületek az egész ifjúságotokat itt
töltöttétek, hiszen nyolc éven át jártatok
ide. Van, akire talán már testvérként néztek,
annyira közelről ismeritek egymást.
És bár biztos vagyok benne, hogy az
iskolai évek sok keserűséggel, nehézséggel,
konfliktussal, szakítással jártak, remélem,

hogy az örömteli dolgokra fogtok majd
nagyrészt visszaemlékezni. A barátságokra,
amik ha talán nem is egy életre köttettek,
de biztosan sok mindenre tanítottak Titeket.
A tanárokra, tanórákra, amikre úgy gondolhattok vissza, hogy hozzáadtak ahhoz,
akik ma lehettek, vagy egyszerűen csak
felkészítettek a különböző kihívásokara az
életben. Egyházi intézményén lévén remélem,
hogy ha Isten szeretete az eddigiekben
nem játszott döntő szerepet az életetekben,

akkor legalább azt megtanultátok itt a
Fasorban, hogy Ő bármikor nyitott a
Veletek való kapcsolatra.
Végezetül, szeretnék gratulálni Nektek,
és sok örömet, sikert kívánni mindahhoz,
amit kitűztetek most új célotoknak. Az
alsóbb évfolyamok nevében szeretettel
búcsúzom Tőletek:
Csabai Anna 12. a

Komáromi kirándulás

M

int minden reggel, úgy ma is felkeltem, felöltöztem,
reggeliztem, fogat mostam, és elindultam az iskolába.
Csakhogy ez nem olyan volt, mint a többi reggel, mert
ez volt az Aradi Vértanúk Emléknapja. Ami igazán jó volt
ebben a napban, hogy mi ezen a napon kirándulni mentünk.
Izgatottan gyülekeztünk az iskola előtt, hiszen ez volt az első
közös kirándulásunk az új osztállyal. A buszút már magában
hatalmas élmény volt. Mindenki beszélgetett, nevetgélt, volt, aki
társasjátékot is hozott, és szerencsére senki nem lett rosszul.
Majd megérkeztünk Komáromba, ahol egyből a Monostori erőd
falai közé sétáltunk. Nem volt ez egy hosszú séta, ezért elég
korán értünk oda, így a hatalmas füves területen játszhattunk.
Mindenki futott, játszott, ugrált vagy beszélgetett, illetve az
anyukája által készített szendvicset majszolta. Volt egy büfé is,
aki hozott pénzt, az vehetett magának egy-két dolgot.
A barátaimmal hátrébb sétáltunk, mikor egy hatalmas
durranásra lettünk figyelmesek. Gondoltam, hogy van erre
az ágyúdörrenésre logikus magyarázat, mégis az a gondolat
járt a fejemben, hogy lehet, hogy megtámadták az erődöt,
vagy kitört a háború. Mindannyian elkezdtünk visszarohanni,
ahogy csak a lábunk bírta. Amikor odaértünk, kiderült, hogy
az ágyúkkal csak azt jelezték, hogy egész óra van, olyan volt
ez náluk, mint a templomban a harangszó. Ezután még jó
párszor lőttek, és mi mindig megijedtünk. Ezek után még egy
jó ideig játszottunk, beszélgettünk,
vagy csak egyszerűen jól éreztük
magunkat.
Amikor megérkezett a múzeumpedagógus, aki körbevezetett
minket az erődben, körbeálltuk őt,
miközben mesélt az építmény eredetéről, történetéről. Elvitt minket az
istállóba is, ahol sajnos lovak ugyan
nem voltak, de azt megtudtuk,
hogy az erődben és az istállóban
is sok filmet forgattak. Nekem ez
volt a személyes kedvencem.
Az erőd belül kissé sötét és
poros volt, én már el is kezdtem
tőle tüsszögni. Teremről teremre
járkáltunk, ahol régen a katonák
aludtak.
Végül kiértünk újra a napfényre,
és amikor egy kicsit feljebb sétáltunk, megláttuk a Dunát és a
túloldalon lévő Szlovákiát. Nagyon
szép látvány volt, talán ez volt
az egyik legélvezetesebb része

a kirándulásnak. Jó ideig néztük a tájat, majd visszaindultunk.
Lesétáltunk a dombon, lelépcsőztünk a föld alá, és találtunk
még egy büfét, ami előtt még kényelmes fotelek is voltak.
Lecuccoltunk, és elmentünk megnézni a falon levő színes gyönyörű
festményeket meg a kiállítást, amiben mindenféle érdekes régi
eszköz volt, kicsi hajómakettek, illetve nagy információs táblák.
Egy kis pihenő után útnak indultunk. A Dunánál készítettünk egy
osztályképet (ez volt az első), hogy mindig visszanézhessük,
mi voltunk az 5.a.
A csoportkép elkészítése után mindenki felkapta a táskáját, és elindultunk a busz felé, ami az iskolához visszavisz
bennünket. Útközben találtunk egy nagy tankot. Nekiindultunk,
hogy felmásszunk rá. Először csak ketten, aztán felmásztak
még tizenketten, aztán mindenkinek megtetszett az ötlet, és a
végére mind a 32-en fent voltunk a tankon. Mielőtt lemásztunk,
készítettünk gyorsan még egy csoportképet.
Nagyon jó volt, hogy ennyit tanulhattam, pedig nem
is csináltam mást, csak jól éreztem magam. Milyen jó a
természetben lenni, és ennyi élményt szerezni! Milyen könnyű
így játszva tanulni!
Köszönjük az iskolának a szervezést, kísérő tanárainknak,
Bognár Ildikó tanárnőnek és Szökrön Ágnes tanárjelöltnek a
tartalmas programokat.

EMLÉKNAPJAINK ÉS PROGRAMJAINK

Ebből az osztályból is többen részesültek
díjazásban, Mátyus Ágota, Hattyár Liliána,
Türkösi Éva és Tüzes Johanna Fodor
Zoltán-ösztöndíjat kapott, Johanna ezenkívül
háromszor nyerte el a legjobb latinosnak
járó Dengelegi Lajos-vándordíjat, kétszer
a Boytha György-díjat és tavaly az Év
Diákja Díjat. Nem mellesleg latinból
OKTV-döntős volt, és személyében 2011
után újból kijutott fasori diák az arpinoi
Cicero-versenyre. És ha ez még nem
lenne elég, hozzáteszem, hogy mindig
emlékezetes marad számunkra Johanna
orgona- és zongorajátéka.
Szép eredmény, hogy majdnem mindenki nyelvvizsgát szerzett az érettségi előtt.
Közületek is ketten eljutottak a tengerentúlra: Pusztai Eszter Kanadában, Frank
Peti Japánban járt, de sokan közületek részt
vettek a külföldi csereprogramokban is.
Említést érdemel Türkösi Évi rengeteg
szereplése. Sok rendezvényen konferált,
mondott verset vagy énekelt. Állandó
versmondója volt a reformációi ünnepségeknek. Ne feledkezzünk meg Sallai Áron
remekbe szabott osztályvideójáról sem.
Jól sikerült osztálykirándulásaitok
voltak Csattogóvölgyben, Szárszón, a
Velencei-tónál és Füreden. Bizonyára

amit megszereztetek, örökre a tiétek marad.
Tisztelt Szülők! Önöknek köszönjük a
bizalmat, hogy gyermeküket ránk bízták,
hogy a Luther Márton által kijelölt úton,
keresztyén szellemű nevelésben-oktatásban
részesüljenek az iskolapadban is.
Kedves Kollégáim, kedves Osztályfőnökök! Szeretném Nektek is megköszönni,
hogy a kezetek alá adott kisgyermekekből
vagy kamaszokból a világ dolgaiban
tájékozott, stabil értékrenddel bíró ifjakat
neveltetek.
Végül, kedves ifjú hölgyek és urak,
ismét hozzátok szólok, és búcsúzásképpen
Weöres Sándor elgondolkodtató szavait
idézem:
„Örömöm sokszorozódjék a te
örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak
tanács: igyekezz úgy érezni,
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak
toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.”

Cserta Diána 5. a
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Fasortörténeti
vetélkedő

Helyezettek:
5-8. évfolyam
3. helyezés: 8. B - Kenyeres Ádám, Nyerges-Bognár Barnabás,
Viczkó Csaba, Jernei Anikó
2. helyezés: 7. A - Jancsó Gábor, Kerék Huba,
Kovács Dés, Tasnádi Zsuzsa
1. helyezés: 8. C - Csizmazia Janka és Sára, Sík Maja,
Czapekné Egerváy Orsolya

A

tavalyi tanévben meghirdetett, ám a
járvány miatt még le nem zárt Fasortörténeti vetélkedő döntőjére szigorú
óvintézkedések betartásával az őszi szünet
utáni szerdán került sor iskolánk dísztermében
a Társadalomtudományi Munkaközösség
szervezésében. A diákokból és tanárokból álló
csapatok az iskola múltjáról szerzett tudásukról
adhattak számot, az intézmény híres tanárairól
és diákjairól szóló feladatokat oldhattak meg,
valamint az iskola épületével kapcsolatos
izgalmas feladatok során kamatoztathatták
megszerzett ismereteiket. A nyeremények is az
iskolához kötődtek: a felsősök nyertes csapatát,
a 12. b osztály tanulóit például Sztrókay Edit
tanárnő látta vendégül egy forraltborozásra,
míg a második helyezett 11. b osztály diákjai
igazgató úr vezetésével járhatták be az iskola
rejtett zugait a pincétől a padlásig. Ezt követte
egy adventi forrócsokizás az igazgatói irodában.
Az eseményről az alábbi képriport számol be,
illetve a vetélkedő alsó tagozatos kategóriában
győztes csapatának gondolatait olvashatják
az érdeklődők a versenyre való felkészülésről
és magáról a versenyről.

9-12. évfolyam
3. helyezés: 11. C - Bécs Krisztián, Gödri Vivien,
Nagy Ágoston, Szalai Lívia
2. helyezés: 11. B - Bursits Emma, Kiss Luca, Schwardy Adél,
Kovácsné Gyarmathi Krisztina
1. helyezés: 12. B - Dudás Anna, Kubon Zsófia,
Tóth Levente, Tóth Levente anyukája

Pákozd

I

A felkészülés a versenyre úgy zajlott,
hogy az őszi szünetben hárman bementünk
a suliba felfedező sétára, mert minden
információra szükségünk volt, hogy jól
sikerüljön a verseny. Közben nagyokat
nevettünk, fotózgattunk. Azt hittük, a
verseny napjára jól fel tudunk majd készülni, de tévedtünk. Így lyukadtunk ki egy
órával a verseny előtt a tanári erkélyen
fagyoskodva Pauleczki tanárnővel átvenni
a versenyre gyűjtött infókat a Fasorról.
Összességében mindegyikünk nagyon
élvezte a felkészülést.
Csizmazia Janka 8. c
Nekem nagyon tetszett, külön jó volt,
hogy nem volt túl sok csapat, és ilyen
családias hangulatban oldottuk meg a
feladatokat. :) A legjobban az a rész
tetszett, amikor a suliban szaladgálva
kellett kis táblákat keresgélni, valamint
a videót is jó volt elkészíteni.
Csizmazia Sára 8. c
A legjobb része a versenynek az
volt szerintem, amikor mindenkinek meg
kellett keresnie egy adott osztálytermet
vagy emléktáblát az iskolában. Mindenki
csak futott, ahogy csak tudott, hogy
megtalálja a termét. Így visszagondolva
nagyon vicces volt.
Sík Maja 8. c
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skolánk kilencedik évfolyama, immár hagyományként, október 6-án ellátogatott a
Pákozdi Katonai Emlékparkba. Az évfolyamokat
osztályonként több részre osztották vezetőink,
akik különböző helyszíneken érdekes dolgokat
meséltek és mutattak be az 1848-as pákozd-sukorói csatáról, illetve a Magyar
Honvédség történetéről, külhoni szolgálatairól. Izgalmas volt, hogy kézbe
vehettünk fegyvereket, felpróbálhattunk katonai felszereléseket.
Ezek után megtekintettük a rövid, de tartalmas megemlékezést, melyen
iskolánk 9. a osztályos tanulói is felléptek. Ezeken kívül válaszható programként
végig lehetett menni egy akadálypályán is, amit a legtöbben sérülés nélkül
tudtak teljesíteni. A programok végén különbuszokkal mentünk vissza a Fasorba.
Összességében nagyon jól sikerült a kirándulás, a kiállítások szórakoztatóak
és tanulságosak voltak. Köszönjük a szervezők és a kísérő tanárok munkáját!
Jancsovics Áron 9. c

Tematikus séták a belvárosban

I

dén egy nagyszerű lehetőség adódott
Hajnóczi Tanárnő jóvoltából, melynek
során megismerhetjük gyönyörű fővárosunk rejtett szépségeit.
A délutánok során Budapest néhány
olyan nevezetességét tekinthetjük meg,
amely mellett eddig nap mint nap elhaladtunk anélkül, hogy felfigyeltünk volna
az épület apróbb részleteire. Ezeket a
híres vagy olykor ismeretlen épületeket
és különleges vonásaikat Hajnóczi Eszter
tanárnő segítségével ismerhetjük meg
közelebbről is. Ez egy tökéletes lehetőség
azok számára, akik Budapest történelme
és a művészetek iránt érdeklődnek. Emellett
ezek az alkalmak az olasz nyelv iránt
érdeklődőknek is előnyére válhatnak,
hiszen az épületek történeteit nemcsak
magyar, hanem akár olasz nyelven is
megismerhetjük. Továbbá ezzel egy újabb
lehetőség nyílik arra, hogy iskolán kívül

is időt töltsünk barátainkkal vagy akár
újakat szerezzünk. Ezek az események a
közelebbi tanár-diák kapcsolat kiépítésére
is alkalmasak.
Legutóbbi alkalommal Budapest főbb
vásárcsarnokait látogattuk meg. Nagyon
érdekes volt közelebbről is megszemlélni és
jobban megismerni ezeket az épületeket.
Különösen a szerkezetük tetszett, amire
annak ellenére, hogy már korábban is
jártam ezekben az épületekben, csak most
figyeltem fel igazán.
Egy másik alkalommal a Hungária
Fürdőt, a Magyar
Szecesszió Házát
és a Kossuth Lajos
teret tekintettük
meg. A Parlamenttel
szemben lévő korinthoszi oszlopokkal

díszített egykori Néprajzi Múzeumot is
megcsodáltuk kívülről.
Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy
jó hangulatban fedezzük fel Budapest
csodás épületeit és helyszíneit. Ezekre
az alkalmakra havonta egy csütörtökön,
délutánonként kerül sor. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt.
					
Hoffer Réka 11. b
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Nyári felújítás

Rendhagyó tanévnyitó

Intézményünk élete képekben

Tanári csendesnap

A Reformáció Emléknapja

Kutatók Éjszakája
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6. b Vértesboglár
Tankönyvosztás

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁBOROK

Természettudományos táborok 2020

A Vermes-szobor megkoszorúzása december 6-án

Intézményünk élete
képekben

10. b

Pannonhalma

Adventi gyertyagyújtás

A
14
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Fizibusz

tavaszi karantén meg a hosszú
nyár után már igencsak hiányoztunk
egymásnak az osztálytársainkkal.
Így hát nagyon örültünk, hogy rögtön

szeptember első hétvégéjén természettudományos táborba indulhattunk Fabiny
Katalin osztályfőnökünk és Kardon Ferenc
tanár úr (PhD) vezetésével. A Pannonhalmi

Bencés Főapátság különlegesen szép
fekvésű, erdőszéli vendégházában, azaz
a Szent Jakab házban szálltunk meg.
Miután megérkeztünk, az első utunk
a Szent Márton Bazilikába vezetett, ahol
részt vettünk a vasárnap esti vesperáson,
majd a közeli Lombkorona tanösvényt
jártuk végig. Este szokásunkhoz híven
közös játékkal zártuk a napot.
A hétfőt egy tartalmas, helyi termelők
finomságaiból álló reggelivel indítottuk, majd
egy interaktív tárlatvezetésben volt részünk.
Ennek keretében kisebb csoportokban
Fasori Hírmondó 2021/1
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rókára szegeződött a tekintetünk. Nagyon érdekes volt látni,
mi mindent képesek megtermelni maguknak ezek a világtól
látszólag elzártan élő, ugyanakkor nagyon is evilági szerzetesek.
Gyakorlatias, kifejezetten modern módon keresik a hatékony
termelés és piacon maradás eszközeit. Közben pedig a
környezetvédelem szempontjait is figyelembe veszik: megújuló
energiaforrásokat, így például napelemeket és biomassza
fűtőművet is üzemeltetnek, amelynek működésével szintén
megismerkedtünk. Végül utunk a pincészet zugaiba vezetett,
ahol egy részletes előadás keretében betekintést nyerhettünk
a borászat rejtelmeibe. Kóstolót is vásároltunk a szüleinknek
a különleges borokból és sörökből.
Egy finom búcsúebéd után a délutáni órákban indultunk
haza, és este nyolcra érkeztünk meg a Déli pályaudvarra.
Ismét egy emlékezetes élmény részesei lehettünk, amelyre a
koronavírus második hulláma miatt elrendelt szobafogságban
mindig jó érzés visszagondolni.



Mascher Marcell és
Makai Levente 10. b

8. b Fertő-tó

Képregények

DIÁKJAINK ALKOTTÁK

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁBOROK

eredtünk az Apátság történetének nyomába, majd felfedeztük
a különböző szimbólumokat a bazilikában és a kerengőben,
végül régi iratokkal ismerkedtünk az apátsági könyvtárban. A
„spirituális tisztítás” után a helyi kisvasúttal a Cuha patak völgye
felé vettük az irányt. Magyarország egyik legszebb túraútvonala
nemcsak a szemünknek nyújtott fenomenális látványt, hanem
információkban is bővelkedett. Mindehhez ragyogó napsütést
is kaptunk.
A tervben az szerepelt, hogy este a bencés diákokkal
mérkőzünk meg futballban, de ez a járvány miatt sajnálatosan
elmaradt. Egymás között viszont pingpongban, tollasban és
birkózásban mérhettük össze erőinket. Este pedig mégiscsak
beszélgettünk dr. Dejcsics Konrád szerzetessel, akitől rengeteg
érdekes tényt tudtunk meg a bencés rendi szerzetesek és a
gimnázium diákjainak életmódjáról. Kérdéseinkre is készséggel
válaszolt, végül együtt imádkoztunk.
Az utolsó napon az apátság világhírű arborétumába,
majd a gyógynövénykertbe vezetett az utunk, ahol helyben
készült különleges csokoládékat kóstoltunk, és mellesleg egy

az angoltanításban

A

z 5. a osztályban októberben Valerie
Thomas: Winnie, a boszorkány („Winnie
the Witch”) szívhez szóló és tanulságos
történetét dolgoztuk fel a gyerekekkel. A feldolgozott epizódban a boszorkány nem látja
a cicáját, és mindig más színre festi azt, míg
végre megérti, hogy nem a társát, hanem a
saját látási körülményeit kell megváltoztatnia
ahhoz, hogy jobban lásson. A gyerekek képregényeket készítettek a meséből, amelyek
közül Schatz Gréta Zoé és Molnár Annamária
munkáját láthatja a Fasori Hírmondó kedves
olvasóközönsége.
A 7. a és 7. b osztályokban is sor került
angol nyelvű képregény készítésére az ősz
folyamán. Itt Beatrix Potter írónő életével
ismerkedtünk, majd az örökké csintalan Nyúl
Péter („Peter Rabbit”) egyik kerti kalandját
rajzolták meg a gyerekek. Az éhes nyuszi finom
falatok reményében bemerészkedik McGregor
gazda kertjébe, ahol majdnem csapdába
esik unokatestvérével együtt. Hála egy segítő
nagybácsinak, a pajkos nyuszik megmenekülnek.
A mókás történetet Rideg Márk és Petrucz
Borisz illusztrációival olvashatják. Fogadják
szeretettel a gyerekek munkáit!

Molnár Annamária

Béres Timea
angoltanár

Schatz Gréta Zoé
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Béres Timea
1979-ben születtem, angoltanárnő, Euro-nyelvvizsgáztató, pedagógus és énekes vagyok. A miskolci
Avasi Gimnázium német nyelvi tagozata és magyar irodalom OKTV 6. helyezése után az Amerikai
Egyesült Államokban tanultam tovább (Armand Hammer United World College, NM). Hazatérve
felvételt nyertem a tehetségeket gondozó híres Eötvös Collegiumba és az ELTÉ-re, ahol magyar-angol
szakos bölcsész-tanár diplomát szereztem. Tanulmányaim végeztével tanítani kezdtem, és tanítok a mai
napig is. Tizennégy évet éltem Olaszországban. Külföldön is folytattam itthon megkezdett pedagógiai
munkámat, emellett fiatal felnőttként énekből továbbképeztem magam: 2016-ban oratórium- és
dalénekesi diplomát szereztem a vicenzai Arrigo Pedrollo Zeneakadémián. Számos nemzetközi zenei
projektben és rendezvényen szerepeltem mind Magyarországon, mind az USA-ban, Írországban, Angliában és Olaszországban.
A gyerekekkel való kreatív alkotómunkám eredménye a “Nyolc barát” - “Eight Friends” című kétnyelvű foglalkoztatófüzet, amely
a szerzőtől megrendelhető.

BEMUTATJUK ÚJ PEDAGÓGUSAINKAT

Bemutatjuk új pedagógusainkat

Kolozsi Orsolya
Rideg Márk
Kolozsi Orsolya vagyok, Budapesten élek férjemmel és két kisiskolás gyerekemmel. A Szegedi
Tudományegyetemen végeztem 2003-ban magyar és összehasonlító irodalomtudomány szakokon,
majd ugyanitt doktori képzésen folytattam tanulmányokat. 2007 óta tanítok középiskolásokat, mellette
havi rendszerességgel kortárs irodalmi szövegekről írok kritikákat, munkatársa vagyok a Könyves
Magazinnak. Éveken át a monori József Attila Gimnázium tanára voltam, majd 2017-ben egy budapesti
kollégiumban kezdtem dolgozni, de egyértelművé vált számomra, hogy az osztálytermi munka az
én utam, így visszatértem a gimnáziumi oktatásba. Nagyon jó érzés, hogy a Fasori Gimnázium falai
között került erre sor, nagy örömmel jöttem az iskolába, ahol november közepe óta igyekszem az
irodalomtörténet és a szövegek útvesztőiben kalauzolni a diákokat. Magyartanári munkám során nemcsak a közép- és emelt
szinten elsajátítandó tananyagot tartom szem előtt, hanem próbálok jó hangulatot teremteni az órákon, hogy mindenki felszabadultan lehessen jelen, oszthassa meg a véleményét, gondolatait velem és osztálytársaival. Ezen kívül az olvasóvá nevelés a
legfontosabb célkitűzésem, ebben tudok jó példával elöl járni, hiszen a napjaim jelentős része olvasással telik. Bízom benne,
hogy itt, a Fasorban is sikerrel járok majd!

Pánczélné Hatvani Hajnalka
Huszadik tanévemet kezdtem a tanári pályán szeptemberben, amikor a Fasori Evangélikus Gimnáziumba kerültem. Az egri főiskola (magyar-angol szak), majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(angol szak) elvégzése után kéttannyelvű középiskolákban tanítottam. Első munkahelyem az egri
Pásztorvölgyi Gimnázium volt, amelyet a budapesti Bókay János Szakgimnázium követett.
A munkám a hobbim. Főiskolás korom óta tanítok angolt. Dolgoztam nyelviskolában, tanítottam
általános és középiskolásokat, valamint felnőtteket is. Lehetőségem nyílt tolmácsolni és magyart
tanítani angolul. Érdekel a motivációkutatás. A középiskolások nyelvtanulási motivációjának alakulását
vizsgáltam szakdolgozatomban, amellyel a szakvizsgámat szereztem a Corvinus Egyetemen 2016-ban.
Szívesen foglalkozom mindennel, ami a nyelvtanítással, az angol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos. Mint minden nyelvtanár, én
is rendkívül fontosnak tartom az állandó fejlődést, megújulást: pedagógus II. minősítésemet 2019-ben szereztem.
Diákként nagyon jó tapasztalatai voltak a férjemnek és nekem is az egyházi oktatással kapcsolatosan. Immáron szülőként
is elmondhatom ugyanezt. Amikor felvetődött a lehetőség, hogy a „Fasorban” tanítsak, örömmel jelentkeztem.

Négyesi Fanni

Petrucz Borisz
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanultam földrajz, természetismeret
– környezettan tanár szakon. Az egyetem alatt szívesen dolgoztam a tanulás mellett különböző projektekben, emellett konferenciákon adtam elő ezekről. Ezt most a tanítás mellett is folytatom. Tanulmányaim
végeztével tanítani kezdtem, és tanítok is a mai napig. Mindig ki akartam próbálni magamat egy nagy
múltú egyházi iskolában, ezért is örültem a lehetőségnek, és jelentkeztem ide. Emellett a Deák Diák
Általános Iskolában tanítok mint természettudományos tanár. Jelenleg földrajzot, kémiát, biológiát és
természetismeretet oktatok a két iskolában. A munkám mellett szeretek kirándulni, utazni, vívni és ásványokat gyűjteni.
Fasori Hírmondó 2021/1
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Hogy miért matematika és reál szakirány? Azt tudni kell, hogy az irodalommal, történelemmel
semmi bajom sincs. A verseket imádom, a mai napig tanulom. Azt hiszem, a kulcsmomentum az volt,
amikor egyik irodalomdolgozatomban leírtam a saját véleményemet. Akkor azt hittem, hogy szabad.
De aztán kiderült, hogy ebben nagyot tévedtem, nem mondhatok véleményt például a költőkről. Ezt
és sok más mondatot nem felejtettem el, amit kaptam tanáraimtól, jót és rosszat is egyaránt megjegyeztem. Úgy láttam, hogy a matematika olyan tudomány, ami nem tűri a mellébeszélést. Itt minden
jó megoldáshoz vezető út elfogadható, akkor is, ha az különbözik az előzetes elképzeléseinktől. Azt
hiszem, ez nagyban közrejátszott a választásomban.
Amikor éppen nem tanítok? Volt az életemben karate, tájfutás, versenytánc. Több, mint 10 éve járok
(megszakításokkal) zeneiskolába gitár és zongoraórákra, abszolúte amatőr szinten, csak úgy magamnak. Ha van időm, olvasok,
ami mindig is érdekelt, az az ember viselkedésének okai, ez már általános iskolás koromtól kezdve az érdeklődési köröm része.
Jelenleg hobbi túravezető/szervező vagyok, és lassan egy évtizede fal- és lassan sziklamászó is.

Pósfai Natasa
Pósfai Natasa vagyok, 2020 szeptembere óta a Budapest – Fasori Evangélikus Gimnázium iskolapszichológusa. Mesterdiplomámat az ELTE tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányán szereztem
meg 2018-ban, és azóta is folyamatosan kiegészítő képzéseken veszek részt, hogy bővítsem pszichológiai
eszköztáram. Szakmai tapasztalatomat ezidáig pedagógiai szakszolgálatnál, gyermekpszichiátrián,
továbbá a magánpraxis keretében hozzám forduló klienseim által szereztem.
Iskolapszichológusként az elsődleges célom, hogy a pszichológia eszközeivel segíthessem a
pedagógiai munkát, valamint a diákok lelki egészségének fejlődését, és ezáltal a pozitív iskolai légkör
fenntartását. Ennek érdekében a diákok találkozhatnak velem csoportos foglalkozásokon (tanórai keretek között vagy akár azon
kívül is), továbbá egyéni beszélgetések során, ugyanakkor szeretettel várom a hozzám forduló szülőket és pedagógusokat is.

RENDHAGYÓ ADVENT

BEMUTATJUK ÚJ PEDAGÓGUSAINKAT

Cipősdobozok

Mester Lívia

A

cipősdobozok karácsony tájékán új szerephez jutnak: megtelnek ajándékokkal
rászoruló gyerekeknek okozva meglepetést,
boldogságot. Az ötlet, amit ma már világszerte
ismernek és követnek, egy angol nagymamától
származik.
Idén az osztályunk a kárpátaljai szegény
gyerekeknek gyűjtött ajándékokat. Mindenki
lelkesen csatlakozott az akcióhoz. Egy héten
keresztül gyűltek az adományok az osztályfőnöki szekrényben. Végül egy péntek délután a
lányokkal összegyűltünk az osztályban, és a
dobozokba raktuk az összegyűjtött édességeket,
tisztálkodószereket, játékokat. Elsősorban a velünk
egykorúakra gondoltunk, ezért könyvek, tollak és
füzetek is kerültek a küldeményekbe. Az elkészült
14 darab dobozt díszes papírba csomagoltuk az
ünnephez illően.
Remélem, hogy a nagy szeretettel készített
csomagok sok család karácsonyát tették szebbé.
Ormándi Lili 5. a

RENDHAGYÓ ADVENT

Előzetes időpont-egyeztetés posfai.natasa@gmail.com email címen, illetve személyesen.
Az iskolában az alábbi napokon vagyok elérhető:
Hétfő: 11.00 - 15.00 – orvosi rendelő, Szerda: 12.00 - 16.00 – lelkészi szoba, Csütörtök: 10.00 – 15.00 – orvosi rendelő.
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Fasori Angyalkák

Szeretettel F. K. -nak, a nevelőtestület adventi angyalának.

A

9. a osztály angyalkái idén is szárnyra kaptak, és a pilisi
Bizsu-ház gyerekeit lepték meg néhány aprósággal. Ittzés
Szilvia, volt osztályfőnökük gyakran bevonta diákjait
valamilyen adakozási programba, és ezen a jelek szerint
Gergely Gábor tanár úr sem szándékozik változtatni, aminek
az osztálya nagyon örült, mivel mindig is rendkívül élvezték
ezeket az adakozási alkalmakat. A tanár úrnak fontos volt, hogy
kilencedikesei idén is részt vegyenek valamilyen gyűjtésben, így
karácsony előtt néhány héttel kiküldött osztályának egy névsort,
melyen különböző életkorú gyerekek nevei sorakoztak, és arra
kérte diákjait, hogy mind válasszanak maguknak valakit, akit
majd megajándékoznak. A lista egy-két óra leforgása alatt
kiegészült, és minden hátrányoshelyzetű gyermek magáénak
tudhatott egy angyalkát. A kilencedikesek két hetet kaptak
az ajándékok beszerzésére, és a meglepetések iskolába
való eljuttatására. A két hét alatt folyamatosan érkeztek a
csomagok, a tanár úr asztala egyre jobban hasonlított a
Mikulás-gyárra, és az ajándékok leszállításának időpontja
is közeledett.
Végül karácsony előtt egy héttel minden ajándék, szárazélelmiszer és egyéb adomány megérkezett a Bizsu-házba, ahol nagy
szeretettel fogadták a felajánlást szállító diákokat és szüleiket. Karácsonykor mind a 33 csomag célba ért, és a családoknak
szánt szeretetcsomagok is jó helyre találtak.
Szigetvári Lili és Vecsei Emma 9. a

Fasori Hírmondó 2021/1
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A Vermes Miklós-díj célja azoknak a fasori diákoknak a
jutalmazása, akik a fizikában vagy kémiában figyelemre méltó
eredményt értek el. Az elmúlt tanév végén a következő tanulók
részesültek a díjban: Szilágyi Mariann Krisztina 11. b osztályos
tanuló a természettudományos tagozaton fizikából, kémiából,
biológiából és matematikából egyaránt jeles eredményt ért el
a 2019-2020-as tanévben. Kitűnő tanulmányi eredménye mellett
hat tárgyból dicséretben részesült. A természettudományos
tárgyakból nyújtott magas szintű szaktárgyi teljesítményéért
részesült a díjban. Hoffer Réka 10. b osztályos tanuló a
természettudományos tagozaton kitűnő tanulmányi eredménye
mellett 11 tantárgyból részesült dicséretben. Évek óta kiemelkedő
teljesítményt nyújtó, rendkívül szorgalmas diákunk, aki magaviseletével és a tanulás iránti elkötelezettségével osztálytársai
számára is példakép lehet.
Sebestyén Márton Levente 10. b osztályos tanuló a természettudományos tagozaton jeles tanulmányi eredménye mellett
9 tantárgyból – többek közt fizikából, kémiából, biológiából,
földrajzból, informatikából és matematikából – részesült
dicséretben. Márton minden természettudományos tárgyból
kiemelkedően teljesít, ezért részesült a Vermes-díjban.
A Fröhlich-díj célja egy, a fizika tantárgy területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diák díjazása. Daróczi Dániel János 11. b
osztályos tanuló a természettudományos tagozaton szaktanárai
megítélése alapján fizikából és matematikából egyaránt
kiemelkedő teljesítményt nyújt, ezért a 2019-2020-as tanévben
ő kapta a Fröhlich-díjat.
A Csaba László-ösztöndíjat a hittanból, földrajzból és történelemből kiemelkedő teljesítményt nyújtó fasori diákoknak ítéljük
oda. A tavalyi tanévben a díjat a következő diákok kapták:
Kéri Dorottya 12. a osztályos tanuló írta az előző tanévben a
legjobb emelt szintű történelem érettségit (82%), így a Csaba
László-díjra az intézmény vezetősége őt javasolta. Orbán Mária
Evelin 11. b osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredménye
mellett református hittanból, művészettörténetből, angol nyelvből,
magyar irodalomból, valamint biológia és fizika tantárgyakból
is dicséretben részesült, emellett közösségi munkája alapján is
megérdemelte az elismerést.
A Boytha György-ösztödíjat az idegen nyelvekből és humán
tárgyakból kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok kaphatják.
Tüzes Johanna Róza 12. c osztályos tanuló fasori évei alatt
rendkívüli teljesítményt nyújtott. Kitűnő tanulmányi eredménye
és számos tantárgyi dicsérete mellett rendszeresen ért el
kiváló helyezéseket országos tanulmányi versenyeken. Tavaly 3.
helyezett lett a latin OKTV-n, és meghívást nyert a nemzetközi
Cicero-versenyre is. Kántori szolgálatával éveken át tette széppé
az iskolai hétkezdő áhítatokat és istentiszteleteket. Szerénységével
és iskolája iránti elköteleződésével osztályközösségének is
meghatározó tagja volt. Varga Virág Katalin 12. b osztályos
tanuló a tanév végén kitűnő volt, mindkét általa tanult idegen
nyelvből (angol, német), továbbá magyar irodalomból is
tantárgyi dicséretben részesült. Közösségi munkája a Fasorban
töltött időszak alatt végig kiemelkedő volt, több éven át vezette
az iskolai diákönkormányzatot. Kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkája, valamint az idegen nyelvek terén nyújtott
teljesítménye miatt részesült az ösztöndíjban. Docsa Dóra
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Zsófia 11. a osztályos tanuló jeles tanulmányi munkája mellett
francia nyelvből rendszeresen ér el szép eredményeket, év végén
tantárgyi dicséretben részesült. Emellett református hittanból
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Évek óta kiemelkedő a
közösségi munkája, minden évben fellép a jótékonysági esten
és a szalagavatón, ahol angol és francia nyelvű dalaival
kápráztatja el a 800 fős közönséget.
A Kovácsi László-díj célja azoknak a szorgalmas és tehetséges
diákoknak a segítése, akik átlagosan jó eredményeket érnek
el a gimnáziumban oktatott tárgyakból. A díjban részesültek:
Gyarmati Luca 12. a osztályos tanuló, aki a tanév végén jeles
eredményt ért el, és az érettségin is jól teljesített. Az iskolai
gyeplabda csapatnak éveken át meghatározó tagja volt. Az elmúlt
négy évben többször volt országos diákolimpia bajnok. Tavaly
az NBI-ben is szép eredményeket ért el, és a válogatottal ott
volt az EB-n is. Kiemelkedő sportteljesítménye és jó tanulmányi
eredménye miatt részesült a Kovácsi László-díjban. Szabó
Mátyás 12. b osztályos tanuló jeles tanulmányi eredménye
mellett 6 tantárgyból részesült dicséretben. A humán tárgyak
terén (hittan, magyar, történelem, művészettörténet, idegen nyelv)
kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt tanévben. Magaviselete
és szorgalma miatt a Kovácsi László-díj odaítélését jó szívvel
javasolja számára az intézmény vezetősége. Sebők István
12. b osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredménye mellett 6
tantárgyból részesült dicséretben, és az érettségi vizsgákon is
remekül teljesített. István elsősorban a humán tárgyak terén
nyújtott kiemelkedő teljesítményt az elmúlt tanévben, de emellett
matematikából is dicséretet kapott. Labossa Anna Lídia 11. c
osztályos tanuló az elmúlt években mindig kitűnő volt, év végi
bizonyítványa jeles lett. Anna rendszeresen kap dicséretet több
tantárgyból is. Komoly összetartó ereje az osztálynak, önzetlenül
segít másoknak a tanulásban. Tanulmányi eredménye mellett
szerénysége, szorgalma és az iskola iránti elkötelezettsége miatt
kapta meg a díjat. Márta Lili 11. a osztályos tanuló kitűnő
tanulmányi munkája mellett 7 tantárgyi dicséretet kapott (angol
nyelv, biológia, fizika, katolikus hittan, irodalom, matematika,
művészettörténet), így munkája messze kiemelkedő az osztály
tanulói közül.
Kőszegfalvi Beáta Emlékalapítvány – Az Év Diákja. Kiemelkedő
tanulmányi és közösségi munkáért az iskola legkiemelkedőbb
diákja kaphatja, aki az elmúlt tanévben Kéri Dorottya 12. a
osztályos tanuló volt. Átlaga gimnáziumi tanulmányai során
mindvégig jeles, illetve kitűnő volt. Tavaly év végén két kivételtől
eltekintve az összes tárgyból dicséretben részesült, és az
érettségin is kiemelkedően teljesített. Példamutató viselkedése,
segítőkészsége és hitbéli elköteleződése okán is megérdemelte
a díjat.

F

odor Zoltán 1950-ben érettségizett a Fasori Gimnáziumban. Az
’56-os forradalom után az Amerikai Egyesült Államokba került,
ahol közgazdászként szép karriert tudhatott magáénak. A távoli
idegenbe is elkísérte a hála, amit alma matere iránt érzett, és
ettől a hálától indíttatva érezte úgy, hogy segítenie kell a jelenleg
ide járó jó tanuló, szorgalmas diákokat. 2012-ben, nem sokkal
halála előtt alapította a róla elnevezett ösztöndíjat 250.000 USD
tőkével, amelynek az éves kamata (10000 USD-nak megfelelő forint
összeg) fizethető ki minden évben ösztöndíjként. Végzős diákok
kaphatják, elsősorban tanulmányi munkájuk alapján. Általában
10 fő részesülhet a díjban, így van ez most is. Az osztályfőnökök
javaslata alapján választotta ki a vezetőség a díjazottakat.

Az idei esztendőben kiemelkedő tanulmányi munkájukért,
szorgalmukért, valamint az intézmény életében végzett közösségi
munkájukért a következő diákok nyerték el a Fodor-ösztöndíjat:
Kiss Enikő Zsófia, Horváth Lívia és Tóth Viktória Gabriella 12.
a osztályos tanulók, Lázár Csenge, Maddern Hanna, Orbán
Mária Evelin és Nagy Réka Boglárka a 12. b osztályból,
valamint Bebők Blanka, Herczeg Márta Fruzsina és Labossa
Anna Lídia a 12. c osztály tanulói.

Sztehlo- és Schediusösztöndíjasok

Dicséret közösségi
szolgálatért

A

R

2020/2021-es tanévben Latinovits Jakab, 9. c osztályos
tanuló, Sztehlo Gábor tanulmányi ösztöndíjban részesült.
Mentora: Sárai-Szabó Linda. Örömmel adjuk hírül továbbá,
hogy Kőszeghy Boróka 10. c osztályos tanuló elnyerte a
Schedius-ösztöndíjat, melyet idén országos szinten összesen
12 tanulónak ítéltek oda. Mentortanára: Sztrókay Edit. Minden
érintettnek szeretettel gratulálunk!

Gratulálunk a diákoknak az eddig elért eredményekhez, és
sok sikert kívánunk az érettségihez, valamint a felvételihez!

ÖSZTÖNDÍJASAINK, BÜSZKESÉGEINK

A

Volt Növendékek Egyesületének köszönhetően iskolánkban
számos év végi jutalmat, ösztöndíjat oszthatunk ki közel
kétmillió forint értékben. Az elmúlt tanévben a következő
diákokat díjazta az intézmény:

Fodor Zoltán-ösztöndíj 2021

ednic Péter 10. b osztályos tanulónk a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál végzett közösségi szolgálatot. A nyári
szünetben matematikából korrepetálta az intézményben lakó
egyik diákot. Az Alapítvány Péter kitartó, türelmes és sikeres
munkájáról levélben értesítette az iskola vezetőségét.
Gratulálunk Péter példaértékű hozzáállásához!

Az OKTV második fordulójába jutott diákok névsora

B

agi Bulcsú Bence matematikából (felkészítő tanára: Halász
Tamás), Kubon Zsófia magyar irodalomból (felkészítő
tanára: Németh-Roszik Andrea), Somogyi Levente biológiából
(felkészítő tanára: Csernus Rita), valamint Szél Benedek
művészettörténetből (felkészítő tanára: Hajnóczi Eszter) bejutott

az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába. A
továbbjutó diákok mindnyájan a 12. b osztály tanulói.
Gratulálunk az eddigi eredményekhez, sikeres felkészülést és
szép eredményeket kívánunk a további fordulókhoz!
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ÖSZTÖNDÍJASAINK, BÜSZKESÉGEINK

A 2019-2020-as tanév ösztöndíjas diákjai

A kiállításokat a 6. évfolyamos diákok munkáiból
Jernei Anikó tanárnő készítette.

Dr. Dengelegi Lajos-vándordíj: Dr. Dengelegi Lajos 1929-1945-ig
volt iskolánk görög-latin szakos tanára. A díjat, a diszkoszvetőt
ábrázoló bronzszobrot ő adta 1939-től osztálya legeredményesebb latinosának. A díjat egymás után nyolc alkalommal
Barla Endre nyerte, és ő őrizte meg a szobrot 1989-ig. Tavaly
a díjat Tüzes Johanna Róza 12. c osztályos diák nyerte el.
A Dr. Kovács Márton Sakk Vándorkupát, az iskola legjobb
sakkozójának járó vándorkupát, a legeredményesebb sakkozó
diákunk kaphatja, aki az elmúlt tanévben Vincze-Pál András
6. b osztályos diák volt.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk!
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FASOR-GALÉRIA
A Fasori Hírmondó a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lapja.
• Főszerkesztő: Dr. Érfalvy Lívia. • Szerkesztőbizottság: Benkőné Di Giovanni Rita, dr. Érfalvy Lívia, Izsa Éva. • Képszerkesztő: Izsa Éva, Hámor Endre.
A képeket a fasori gimnázium tanárai és diákjai készítették. A dr. Vitális Györgyről készült fénykép forrása: https://www.evangelikus.hu/vitalis-gyorgy-gyaszhir.
• A szám létrejöttében közreműködő tanárok: Bencze Dávid, Béres Timea, Bognár Ildikó, Czapekné Egervári Orsolya, Császár Györgyné, dr. Csepregi András, Fabiny Katalin,
Gergely Gábor, Hajdó Ákos, Hajnóczi Eszter, Hámor Endre, Izsa Éva, Jernei Anikó, Kósa Réka, dr. Palágyi Györgyné, Szita Rita, Sztrókay Edit, Tasnádi Zsuzsanna, Varga Tamásné.
A számban közreműködő diákok: Csabai Anna, Cserta Diána, Csizmazia Janka, Csizmazia Sára, Ecsedi Borbála, Franzony-Szabó Kiara, Hoffer Réka, Holczinger Ábel,
Jancsovics Áron, Makai Levente, Mascher Marcell, Molnár Annamária, Ormándi Lili, Petrucz Borisz, Rideg Márk, Schatz Gréta Zoé, Sík Maja, Szank Emese, Szigetvári Lili, Szilágyi
Boglárka, Vecsei Emma és Vidovszky István. • Felelős kiadó: Hajdó Ákos igazgató • Elérhetőség: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. tel.: (06-1) 322-4406, fax: (06-1) 342-2985,
www.fasori.hu • e-mail: hirmondo@fasori.hu • Megjelenik 800 példányban. Egy példány előállítási költsége: 240,- Ft. • Az előállításhoz adományokat elfogadunk, melyet az
Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlájára kérünk befizetni. • Nyomdai munka: www.sztarstudio.hu • A lap megjelenését az Evangélikus Gimnázium Alapítvány támogatta.

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