
Fasori Hírmondó

Ha lenne iskoláskorú gyermekem, minden-
képpen a Fasorba adnám – persze csakis az 
ő egyetértésével. Hiszen ahhoz, hogy iga-
zán otthonra tudjon lelni egy iskolában, 
szükség van arra is, hogy azonosulni tud-
jon az intézmény értékrendjével, szellemi-
ségével. De miért éppen ezt a gimnáziumot 
választanám?

Azért, mert a Fasor külföldön is ismert, 
legendás hírű intézmény. Bár a hírnevét 
elsősorban a természettudományok magas 
szintű oktatásának köszönheti – diákjaink 
oda járhatnak iskolába, ahol Neumann Já-
nos, Wigner Jenő, Teller Ede vagy Harsányi 
János tanult –, a humán tárgyak tanítására 
is nagy hangsúlyt fektetünk. A képességek 
kibontakoztatása, a készségfejlesztés, az 
alkotó öröm megízlelése pedagógiai progra-
munk egyik legfontosabb célkitűzése. En-
nek elérését segítik önképzőköreink, illetve 
a különböző szakkörök, egyesületek. Nyelv-
tanáraink nem nyelvtantanárok: többsé-
gük évekig élt-tanított az adott országban, 
így a „kultúrával ízesített”, gyakorlatban 
használt nyelvet tanítja. 

Azért, mert a Fasorban nem csupán a té-
nyek megfelelő szintű ismerete, hanem a 
lélek erősödése, a szellem és a jellem pallé-
rozása, továbbá a test edzettsége is fontos. 
Gimnáziumunkban számos mozgáslehető-
ség várja a diákokat a tornateremben és a 
sportpályán, illetve az iskola falain kívül 
is: tanáraink korcsolyázni, úszni, kirándul-
ni, túrázni járnak velük, és bárki csatlakoz-
hat a Stein Aurél Sportkör túrázóihoz.

Azért, mert a Fasornak kiemelkedően jó 
külkapcsolatai vannak, így a földrajz- és 
történelemórákon hallottak konkrét tapasz-

talatokkal társulhatnak a tanulmányutak, 
cserediák-kapcsolatok, kirándulások révén. 
Gimnáziumunk nemzetközi körében rend-
szeresen megfordulnak külügyi szakértők, 
nagykövetek. Diákjaink itt – miközben 

nyelvtudásukat fejlesztik – diplomáciai 
ismeretekre is szert tehetnek. Szívesen fo-
gadjuk azokat a gyerekeket is, akik hosz-
szabb külföldi tartózkodás után nehezen 
találják a helyüket a hazai oktatási rend-
szerben. A közéleti és politikai kérdések 
iránt érdeklődő tanárok, szülők és diákok 
pedig a Deák-kör alkalmain neves előadók 
körében cserélhetnek eszmét. 

Azért, mert a Fasor mindig is szívügyé-
nek tekintette a művészeti nevelést. Ott, 
ahol egykor Doráti Antal, Tátrai Vilmos vagy 

éppen Kálmán Imre tanult, ma olyan neves 
előadóművészek adnak házi hangversenye-
ket, mint Fassang László vagy a Budapesti 
Vonósok, illetve a Solti-kamarazenekar. De 
van rajzkörünk, festőiskolánk, kerámia-
szakkörünk is. Diákjaink művei díszítik 
iskolánkat; láthatja minden látogató, hogy 
kiváló tanáraink miként tudják felébresz-
teni az alkotás örömét.

Azért, mert a Fasor nem csupán tanárok 
és diákok halmaza, hanem valódi közös-
ség. Egyik legfőbb nevelési célunk, hogy az 
egyént közösségbe integráljuk. Ezért szer-
vezünk iskolakonferenciákat Révfülöpön, 
ahol a tanárok és diákok együtt vitatják 
meg gimnáziumunk jövőjének kérdéseit, 
ezt alapozzák meg az iskolai kirándulások, 
és ehhez járul hozzá diákkörünk, az Ordass-
klub is.

Végül, de nem utolsósorban azért válasz-
tanám a Fasort, mert olyan értékeket sze-
retne átadni, mint a hit és az erkölcs. Ezt 
a célt szolgálják a hittanórák és a külön-
féle lelki alkalmak is. Evangélikus iskola 
vagyunk, de katolikus és református diák-
jaink felekezetük szerinti hitoktatásban 
vehetnek részt. 

„A legtöbb középiskolai tantárgy zsák-
utca; a tanulók elvergődnek rajta egy da-
rabig, s ott, ahol már csak egy falat kellene 
ledönteni, hogy a munka élvezetté, a fárad-
ság szenvedéllyé váljon, megállanak” – írta 
Németh László 1934-ben. Mi a Fasorban 
semmiképp sem szeretnénk ezen a ponton 
megállni. Keressük hát azokat a szülőket és 
diákokat, akikkel ezt a közös tanulást és 
falbontást elvégezhetjük!

Dr. Ódor László 
igazgató

Miért pont a Fasor?
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„AMI MÖGÖT TEM VAN, AZT ELFELEJTVE, AMI PEDIG ELŐT TEM VAN,
ANNAK NEKIFESZÜLVE FUTOK EGYENEST A CÉL FELÉ .” (F IL 3,14)

„Boldog, aki olvassa” – olvasható a Biblia 
évét reklámozó plakátokon. A szervezők 
nem véletlenül választották a rendezvény-
sorozat mottójául éppen ezt a szentírási 
idézetet. A fő célkitűzésük ugyanis az, 
hogy az emberekhez közelebb hozzák Isten 
Igéjét, és hogy megismertessék velük a ke-
reszténység legfőbb üzeneteit. A Könyvek 
Könyvét nem csupán kultúrtörténeti érték-
ként kívánják bemutatni, hanem szeretnék 
felfedeztetni az emberekkel a rendszeres 
bibliaolvasás élményét is. 

A Biblia évéhez kötődően több rangos 
eseményt is meghirdettek: idén nyáron a 
három történelmi egyház közös tudomá-
nyos konferenciát szervez Esztergomban, 
ősszel pedig az Országos Széchényi Könyv-
tárban rendeznek kiállítást a szentírásfor-
dítás és a bibliakiadás történetéről. A ter-
vek között szerepel az is, hogy egy bibliai 
ihletésű hangversenyt tartanak majd a Mű-
vészetek Palotájában.

A Fasor kétféleképpen csatlakozik e 

nemes kezdeményezéshez: egyrészt azzal, 
hogy készítettünk egy éves bibliaolvasási 
tervet, másrészt azzal, hogy országos biblia-

ismereti versenyre hívjuk az evangélikus 
általános és középiskolák diákjait.

Azok, akik kézbe veszik kalauzunkat, és 

napi tíz-tizenöt percet rászánnak az olva-
sásra, egy év alatt az elejétől a végéig meg-
ismerhetik a Szentírást. Hiszen a Biblia 
ismerete nem csupán civilizációs követel-
mény – bár az is, mivel az egyetemes em-
beri kultúra vagy akár annak európai része 
bajosan érthető meg nélküle –, hanem ezen 
túl személyes szükség is, mivel Isten Igéjé-
nek címzettjei mi, emberek vagyunk. Ez a 
könyv nem a teológusok, régészek vagy a 
tudósok számára összeállított gyűjtemény, 
hanem életvezetési kalauz, amely mindany-
nyiunk alapkérdéseire kínál válaszokat. 

Éves vezérfonalunkat azzal a remény-
séggel ajánljuk a diákok, tanárok, szülők és 
minden érdeklődő fi gyelmébe, hogy hasz-
nálata hozzásegíti őket gimnáziumunk 
egyik jelmondatának mélyebb megértésé-
hez: „Megismeritek az igazságot, és az igaz-
ság megszabadít titeket.” (Jn 8,32)

Győri Tamás
iskolalelkész

Országszerte plakátok, cikkek hirdetik: a 2008-as esztendő a Biblia éve. A Magyar Bibliatársulat által kezde-
ményezett eseménysorozathoz – melyet a katolikus, a református és az evangélikus egyház egyaránt támogat 
– iskolánk is csatlakozott.

„Boldog, aki olvassa”

A bibliaolvasási terv
és a versennyel

kapcsolatos további
információk megtalálhatók 

és letölthetők
honlapunkról

(www.fasori.hu).
A Biblia éve

rendezvényeiről pedig
a www.bibliaeve.hu

oldalon tájékozódhatnak
az érdeklődők.
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Szabó István ezer szállal kötődött a Fasor-
hoz – a templomhoz és az iskolához. Innen 
indult és itt végződött földi pályafutása. 
Nem csoda hát, hogy úgy ismerte e két in-
tézményt, mint a tenyerét.

1933. szeptember 15-én született Buda-
pesten. Sztehlo Gábor, a későbbi gyermek-
mentő lelkész keresztelte a fasori templom-
ban. A konfi rmációjára is itt került sor 1949 
májusában, Kemény Lajos esperesnél és 
Pásztor Pál káplánnál. 

1945-ben lett iskolánk diákja, ám az 
érettségit az államosítás miatt másutt 
volt kénytelen letenni 1953-ban. A kato-
naévek után, 1957-től a Forgácsoló és 
Szerszámgyárban (Forcon) kezdett dol-
gozni mint betanított köszörűs. 1964-ben 
általános gépipari technikusi oklevelet 
szerzett, így diszpécserként, később mű-

vezetőként folytatta munkáját. 1993-ban 
vonult nyugdíjba.

Egy ideig gimnáziumunk gondnoka volt. 
Ő szervezte – egyebek mellett – a díszterem 
felújítási munkálatait. Ő szorgalmazta, hogy 
tantermeink egykori neves diákjaink nevét 
viseljék, és ő volt az, aki elkészítette az 
életútjukat bemutató táblácskákat is. Az 
iskolatörténeti anyag folyamatos gyarapí-
tásának, ápolásának és megőrzésének ér-
dekében tett erőfeszítéseiért 2001-ben a 
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 
iskolatörténeti gyűjteményének igazgató-
jává nevezték ki. A fasori gyülekezet pres-
bitereként pedig sokat fáradozott azért, 
hogy a templom ólomüveg ablakai újra régi 
fényükben ragyogjanak, és nagyharangja 
ismét megszólalhasson.

Halálával fájdalmas űrt hagyott maga 

után. Már nem kérhetjük tőle, hogy mesélje 
el azt a sok-sok mindent, amit erről az épü-
letegyüttesről és az itt tanítókról, tanulók-
ról tudott. Vajon lesz-e, aki átveszi tőle a 
stafétát...?

Gy. T.

Ki ne emlékezne Pista bácsira, iskolatörténeti gyűjteményünk fáradhatatlan őrzőjére 
és a fasori gyülekezet tiszteletbeli presbiterére? Néhány hete még itt volt közöttünk. 
December 7-én diákjainkkal együtt koszorúzta meg Besztercebányán Böhm Károly sír-
emlékét. Aztán kórházba került, és egy borongós, ködös januári reggelen szomorú hírt 
kaptunk: életének 75. évében elhunyt.

Nem hagyta a
templomot s az iskolát

„1944. április végén a húsvéti bizonyít-
vánnyal jöttem édesapámmal Bélay István 
igazgató úrhoz felvételre. A feledhetetlen 
emlékű portás, Andits bácsi mutatta meg 
nekünk az igazgató úr irodáját. Az iskola 
ekkor már katonai kórház volt.

Bélay igazgató úr leültette édesapámat, 
és beszélgettek, én pedig megálltam az aj-
tóban, és utólag bevallom, hogy remegtem. 
A beszélgetés végeztével odajött hozzám, 
és a kezét a vállamra téve azt mondta: 
»Kisfi am, ha tanulsz, ember lesz belőled.« 
Hát ilyen volt a Fasorban a fogadjisten.

Ugorjunk az időben negyvenkilenc évet! 

Amikor 1993-ban nyugdíjba mentem a 
munkahelyemről, akkor a volt tanárom, dr. 
Gyapay Gábor igazgató úr gondnoki állásra 
hívott meg a Fasorba.

Sokrétű volt a feladat, de mivel ide jár-
tam, nagy előnyöm volt, hogy ismertem az 
iskola minden zegét-zugát. (...)

A Volt Növendékek Egyesülete szerve-
zésében 1987-ben, 1988-ban és 1991-ben 
iskolatörténeti kiállítást rendeztünk a 
Metró Klubban. 1989-ben pedig a Deák téri 
gimnázium dísztermében tartott tárlattal 
emlékeztünk meg Renner János tanárunk-
ról és igazgatónkról.

Az iskolatörténeti anyag úgy vált egy-
ségessé, hogy megkértük öregdiák-társain-
kat (akik közül sajnos már nagyon sokan 
nincsenek köztünk), hogy minden nélkü-
lözhető emléket, fényképet, tablót ajánlja-
nak fel iskolánknak, vagy adják át máso-
lásra mindazt, ami a nagy múltú gimnázi-
umra emlékezteti őket.

Sok anyag érkezett be, és még ma is érke-
zik volt tanárainktól, özvegyeiktől, gyereke-
iktől. A tanári és osztálytablók, illetve a meg-
szerzett eredeti iskolai tervrajzok közkinccsé 
válhattak: kiraktuk őket az épület folyosóin, 
hogy mindenki tudjon a létezésükről.”

Részlet Pista bácsi Fasori életem elmúlt 59 éve című írásából

„E templom s iskola között

Futkostam én is egykoron,

S hűtöttem a templom falán 

Kigyulladt gyermek-homlokom.

Azóta hányszor éltem át ott

Lelkem zsenge tavasz-korát!

Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát!” 

(Reményik Sándor)

In memoriam Szabó István
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Elvileg minden oktatási intézmény hasz-
nál valamilyen számítógépes rendszert az 
iskolai adminisztráció elősegítésére. Ma 
már vannak olyan kötelezően előírt, fontos 
statisztikai részadatokat továbbító, illet-
ve teljes körű intézményi adminisztrációt 
ellátó programcsoportok, amelyeknek al-
kalmazását vagy az állami hivatalok, vagy 
az iskolafenntartók követelik meg. Ezek 
mellett azonban sok iskola más programok 
használatával is segíti az ügyviteli – első-
sorban az igazgatás területét érintő – rész-
feladatok elvégzését. 

Ennek oka nem az egyes intézmények 
túlzott buzgalmában, hanem abban kere-
sendő, hogy ezek a szoftverek nem felelnek 
meg maradéktalanul az iskolák igényeinek. 
Nem képesek elég érzékenyen fi gyelembe 
venni a helyi elvárásokat és lehetőségeket 
(ha ezt tennék, nem lehetnének egysége-
sek, illetve szinte kezelhetetlenül bonyo-
lulttá válnának), és készítőik gyakran ke-
vés személyes közoktatási tapasztalattal 
rendelkeznek: a programozói munkát nem 
gyakorló tanárként és nem egy iskola al-
kalmazottjaként végzik. Másrészt pedig 
ezeknek az átfogó, mindenre megoldást 
kínáló szoftvereknek elsődlegesen piac- és 
versenyképeseknek kell lenniük, ezért a 
gazdaságossági szempontok nem engedik 
meg, hogy az alkotók az egyes részfelada-
tok kidolgozását a hétköznapi használat 
során hosszan teszteljék, majd az így szer-
zett tapasztalatok fényében a programot 
tovább fejlesszék. Mindennek pedig leg-
inkább a digitális naplózás látja a kárát. 
Ez ugyanis az iskolai adminisztráció azon 
területe, melyet a legtöbben – ráadásul kü-
lönböző elvárások támasztásával és eltérő 
szempontok érvényesítésével – szeret-
nének használni.

A tanár azt szeretné, ha egy-
szerű, gyors, áttekinthető, biz-
tonságos lenne. Hogy valóban 
megkönnyítse a papírmunkát, 
azaz ahol lehet, ott működ-

jön automatikusan, mégse sértse az okta-
tói autonómiát. S ha lehet, akkor legyen 
„kézzelfogható”, méghozzá a megszokott és 
ismerős külsőben. Az osztályfőnök azt sze-
retné, ha nem kellene évről évre újra teljes 
egészében kitöltenie a személyi adatokat 
és a fejléceket, és magától, gombnyomás-
ra elkészítené a leadandó statisztikákat, 
naprakészen összegezné a késéseket és a 
hiányzásokat. Az igazgatóhelyettes arra 
vágyik, hogy gyorsabb és hatékonyabb le-
gyen az ellenőrzés általa, hogy jól követhe-
tőek legyenek a helyettesítések és a tanári 
adminisztráció menete. Az igazgató a fele-
lős vezetéshez elengedhetetlen, állandóan 
rendelkezésre álló áttekintést szeretne, és 
azt, hogy bármikor bátran nézhessen szem-
be bármilyen külső hivatali kontrollal. A 
szülő azt szeretné, ha lehetőséget kapna 
gyermeke iskolai előmenetelének követé-
sére: hogy szükség esetén legyen elég idő a 
lelkiismeret ébresztgetésére és a szükséges 
korrekciók megtételére – nem a bizalom 
hiánya miatt, hanem féltő szeretetből. A 
diák pontos és következetes visszajelzést 
vár a munkájáról, hogy tisztában legyen a 
helyzetével és a lehetőségeivel. Sokáig le-
hetne még folytatni a sort, megvitatva a 
prioritásokat. A lényeg az, hogy a digitális 
napló fontos és szükséges, a megvalósítása 
mégis igen komplex feladat.

Éppen ezért előzte meg hosszas terve-
zés a fasori digitális napló, a RIME (mely 
a fantázianevét az iskola latin jelmonda-
tában szereplő szavak utolsó betűinek ös-
szeolvasásából kapta, s az így keletkezett 
szó angolul zúzmarát jelent) előkészüle-
teit, de mára elmondhatjuk, hogy sike-
rült megtalálnunk azt a megoldást, amely 

a lehető legszélesebb felhasználói kör 
igényeinek is megfelel. Többféle 

működő rendszert hasonlí-
tottunk össze, és ösz-

szegyűjtöttük a 
használatukkal 

kapcsolatos in-

formációkat, tapasztalatokat. Mindenkép-
pen egy helyi szerverre telepített rendszer 
felállításán gondolkoztunk, emellett első-
sorban a gyors és könnyű kezelhetőség volt 
a fő szempontunk. Végül a programozási 
munkát nem kellett elölről kezdenünk, 
mert a Városmajori Gimnázium kész volt 
velünk megosztani MaYoR névre hallgató, 
öt éve folyamatosan fejlesztett és a min-
dennapi gyakorlatban használt rendszerét. 
Ez a körülmény hatalmas lökést adott a 
megvalósításnak, s ezt a segítséget ezen a 
helyen is nagyon köszönjük! 

Jelenleg a MaYoR-nak a mi saját igé-
nyeinkkel való kiegészítése, a szükséges 
hardverháttér teljes kiépítése és a program 
próbafuttatása, honlapunkba való integrá-
lása zajlik. Az előttünk álló félévben el kell 
végeznünk az adatok feltöltését – ez hatal-
mas munka, ám egyszer kell csak megten-
ni. Terveink szerint a RIME-t a tanév vége 
előtt élesben is teszteljük, hogy szeptem-
bertől azután papír alapú naplók nélkül in-
dulhasson a tanév (bár elárulhatom, hogy 
noha évközben nem használjuk, a tanév 
végén a jövőben is készül majd egy olyan 
változat, mely megszólalásig hasonlít a ha-
gyományos osztálynaplókhoz).

Bizonyára sok kérdés tisztázatlan még. 
Ezért is szeretnénk a félév során több alka-
lommal is lehetőséget biztosítani a rend-
szerrel való ismerkedésre. Vannak talán, 
akik biztonsági problémáktól tartanak, s 
ezért ódzkodnak a digitális naplótól. De 
ne feledjük, hogy a jelenlegi, papír alapú 
rendszer sem tökéletesen megbízható, s 
ennél a digitális változat lényegesen biz-
tonságosabb lesz. 

Reméljük, hogy az őszig fennmara-
dó idő elegendő lesz a lényeges kérdések 
tisztázására és a felhasználók megfelelő 
tájékoztatására, a testi-lelki felkészülés-
re. Mindenesetre „zúzmarás” ősz várható, 
de ha felkészülünk, nem kell, hogy hideg 
zuhanyként érjen minket…

Győri Tamás

Szeptembertől
„zúzmara” várható
Digitális napló a Fasorban

Már évek óta újra és újra megfogalmazódik
a szülőkben, diákokban, tanárokban és az isko-
la vezetőiben az az igény, hogy – a kor kívánal-
mainak megfelelően – mi is bevezessük
a digitális naplózást. Hosszú előkészítés után 
ez a terv végre valósággá válhat: ősztől „mun-
kába állhat” a RIME nevet viselő fasori digitális 
naplózási rendszer. 
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„S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl…”
(Vörösmarty Mihály) 

Szinte mindennap szembesülhetünk a fáj-
dalmas felismeréssel, hogy a magyar nép 
nagy veszélyben van. Demográfi ai helyze-
tünk katasztrofálisnak mondható, nem-
zettudatunk súlyosan sérült, szellemi, kul-
turális és történelmi javainkat pedig nem 
tiszteljük. Diákközösségünk, a Nimród 
Ha gyományőrző Diákkör azzal a céllal jött 
létre, hogy megismerjük történelmünket 
és népművészetünket, ápoljuk régi hagyo-

mányainkat, fölkeressük történelmi za-
rándok- és emlékhelyeinket, előadásokat 
hallgassunk sorskérdéseinkről. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a Nimród-
kör hangsúlyozottan kulturális szervező-
dés, aktuálpolitikai véleményt nem formál, 
tagjai politikai hovatartozását magánügy-
nek tekinti. 

Körünkhöz nem csupán jelenlegi, ha-
nem volt diákjaink, sőt tanáraink is csatla-
kozhatnak. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 

Valentin István
kapcsolattartó tanár

Megalakult a Nimród-kör 

Már minden osztályban felírták a táblára, 
hogy „vakáció”, már az évzárón is túl vol-
tunk, de mi tízen még szorgalmasan jár-
tunk iskolába. Hogy miért is? Mert az alag-
sorba megjöttek az inkák…

Tízünk húsz keze formálta az anyagot. 
Jernei Anikó tanárnő biztatása, útmutatása 
alapján napról napra szebbnél szebb mun-
kák kerültek ki a kezeink közül. Minden-
nap új feladatot kaptunk: arcos edényt, 
kolibris tálat, marokedényt és teknőcös 
tálkát készítettünk.

Agyagozás közben nagyokat nevettünk. 
Pihenésként ebédeltünk, majd újra nekiáll-
tunk a munkának. A tanárnő tanácsokat 
adott, hogy ügyesebben, magabiztosabban 
dolgozhassunk.

A legizgalmasabb az volt, amikor meg-
formált táljainkat inka mintákkal díszítet-
tük. Nem volt egyszerű kiválasztani, hogy 
milyen minta kerüljön alkotásainkra. Öt 
napon keresztül dolgoztunk. Délutánon-
ként picit fáradtan, de azért lelkesen men-
tünk haza, várva a következő napot, hogy 
folytathassuk a munkát.

A hét végén, péntek délután egyik sze-
münk sírt, hiszen el kellett válnunk egy-
mástól meg az edényeinktől, a másik meg 
nevetett amiatt, hogy ennyi szép dolgot 
készítettünk.

Aki kíváncsi műveinkre, annak már nem 
kell sokáig várnia, mert a kiégetés után ha-
marosan kiállítjuk őket. Köszönjük Jernei 
tanárnőnek, hogy részt vehettünk ebben a 
kalandban. Jövünk jövőre is!

Balla Dorottya, Fogas Lívia,
Makai Luca, Veres Anna 6. A

Inkák a Fasorban

Iskolánkban megalakult a Stein Aurél 
Sportkör (SAS), amely a turizmust és ter-
mészetjárást hivatott népszerűsíteni. Név-
adónk, Sir Stein Aurél (1862–1943) világhírű 
Belső-Ázsia-kutató volt, aki – természete-
sen – hajdanán szintén a Fasorban érettsé-
gizett. Maroknyi lelkes csapatunk – amely 
néhány tanárunkból és eddig csupán a 10. 
és 11. E diákjaiból áll – már két teljesít-
ménytúrán is részt vett. 

Szeptember 22-én a Nahát (Nagymarosi 
Hátizsákosok Társasága) által szervezett 32, 
illetve 21 km-es túrán melegítettünk be a 
Börzsönyben, majd október 6-án újra a Bör-
zsönybe mentünk, hogy a Lokomotív 424 el-
nevezésű túra 42 és 24 km-es távját teljesít-

sük. Ez alkalommal a Csóványos megmászása 
és a rossz turistajelzéseken való kiigazodás 
volt a legnagyobb kihívás számunkra.

Idei zárótúránkat Tamás-napon, a téli 
napforduló idején tartottuk, immáron a 
Visegrádi-hegység lenyűgözően szép, hó-
borította vonulatai és zúzmarás fái között 
sétálva.

Jövőre újabb teljesítménytúrákon fo-
gunk részt venni, sőt tervezünk egy 100 
km-es kirándulást is. Hamarosan beindul 
diavetítéses délutáni előadás-sorozatunk 
is, ahol tanáraink afrikai és ázsiai utazá-
saikról fognak beszámolni. Programjainkra 
szeretettel várunk mindenkit! 

Csorba György

Hazai tájakon – SAS-szárnyakon

Tamás-napon a Visegrádi-hegységben
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A Fasori Nemzetközi Kör szervezésében ja-
nuár 11-én illemtanversenyt tartottak is-
kolánk dísztermében. A megmérettetésen 
az a hat csapat vehetett részt, amelyik si-
keresen túljutott az írásbeli fordulón. 

„Az emberben legyen minden szép: az 
arca, a ruhája, a lelke, a gondolatai” – így 
szólt a vetélkedő mottója, s a versenyzők 
minden szempontból igyekeztek megfelel-
ni ennek az elvárásnak. Már az öltözékük-
nek is az alkalomhoz illőnek kellett lennie; 
a zsűri ugyanis ezt is pontozta. 

Szarka Gábor tanár úr, a verseny há-
zigazdája és lelkes szervezője rendkívül 
ötletes és szórakozató feladatokkal tette 
próbára a diákok tudását. Különféle szituá-
ciós játékokat kellett megoldaniuk (példá-
ul vendégfogadás, bemutatkozás, telefonos 
beszélgetés), aztán egy előre megterített 
asztalon kellett meghatározniuk, hogy az 
étkészlet egyes elemei mire valók, illetve 
egy másiknál azt kellett felismerniük, hogy 
milyen hibák szerepelnek a terítésben. Ezt 
a feladatot egy igazi szakember, Kárpát Ta-
más, a Gundel étterem bankettmenedzsere 
pontozta, sőt a terítékeket is ő hozta a ne-
ves vendéglőből.

A versenyzők tanúbizonyságot tettek 
felkészültségükről akkor is, amikor külön-
féle nemzeti eledeleket kellett felsorolni-
uk, vagy amikor villámkérdésekre kellett 
válaszolniuk, illetve amikor szalontánco-
kat kellett felismerniük és bemutatniuk. 
A zsűri végül a Hegedűs Enikőből, Pinczel 
Mátéból és Schön Lillából álló csapatot ítélte 
a legjobbnak, ezért ők képviselik iskolán-
kat az országos döntőn. 

A jó hangulatú versengés – az Evangéli-
kus Gimnázium Alapítvány támogatásának 
jóvoltából – rövid állófogadással zárult.

Vannak még
illemtudó gyerekek!

December eleje óta a Budapest-Fasori Evan-
gélikus Gimnázium iskolalelkészségének 
tagjaként Bence Orsolya személyében iskola-
pszichológus is dolgozik intézményünkben. 
A közelmúltban diplomázott szakember 
evangélikus lelkészcsaládból származik, 
így szorosan együtt tud dolgozni lelkipász-
torunkkal. Ezúttal is bátorítunk mindenkit 
– diákokat, szülőket, tanárokat egyaránt! –, 
hogy nyugodtan keressék fel bánatukkal, 
örömükkel, gondjaikkal bármelyiküket!

Elérhetőségeik:
◆  Győri Tamás iskolalelkész
 E-mail: tamas.gyori@fasori.hu; tel.: 

20/8242 123.
 Fogadóórája: kedd 15–16; csütörtök

10.50–11.35 (4. óra), illetve 14.00–15.30.
◆  Bence Orsolya iskolapszichológus
 E-mail: orsolya.bence@fasori.hu.
 Fogadóórája: hétfő, péntek 14–16.

A beszélgetések helye az iskolalelkészi iroda.

Iskolapszichológus is segíti munkánkat

Bach élete – hangjegyekkel elmesélve
Iskolánk adott otthont annak a családoknak szóló, különleges hangversenysorozatnak, 
mely Johann Sebastian Bach életét mutatta be a kantátáin keresztül. Az alkalmakon dr. 
Kamp Salamon mesélt és vezényelt. A sorozat záróalkalma március 7-én este 19.30-kor lesz 
a Zeneakadémián.

A Zene, zene, zene… előadás-sorozat ke-
retében január 7-én Dunai Tamás színművész 
vendégeskedett gimnáziumunkban. Szavakat 
fúvok című műsorában kedvenc 20. századi 
verseiből szavalt, valamint klarinét- és sza-
xofontudását is megcsillogtatta. Reméljük, 
hogy még viszontláthatjuk a Fasorban!

Heltai Péter 10. E

Szaxizott és szavalt 
a színművész

Főhajtás Besztercén
A Fasori Nemzetközi Kör diákjai, Bencsik 
Gergely (10. B) és Nagy Ivett Nikolett (10. A), 
valamint iskolatörténeti gyűjteményünk 
vezetője, Szabó Pista bácsi decemberben ko-
szorút helyezett el egykori igazgatónk, dr. 
Böhm Károly sírjánál Besztercebányán.
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Január 21-én a díszteremben vendégül lát-
tuk a rangos kolozsvári folyóirat, a Korunk 
munkatársait. A jelen lévő szerkesztők és 
szerzők bemutatták a lap Európai Unióról 
szóló számát, és arról is meséltek, hogy Ko-
lozsváron miként látják az integráció lehe-
tőségét, illetve a magyarság helyzetét.

Látogatóban
volt a Korunk

November
• 15. Zenekör: Nem tudjuk abbahagyni!
 Vendégek: Lindner Gyula (ex-Fasor), 

Urbán Marci (ex-Fasor), Klimász Ta-
más

• 22. Biológia OKTV
• 25. Deák Ferenc Közéleti Klub:

Elpattanó húrok – az egészségbiztosí-
tás átalakítása

 Vendégek: Béki Gabriella, dr. Pusztai 
Erzsébet, dr. Sinkó Eszter

• 24. Budapesti Vonósok: Bach
közelében, I. hangverseny

• 25. Nemzetközi kör
 Vendég: Cselovszkyné dr. Tarr Klára
• 27. Premier – Peternák Zsigmond

(12. A), Szeverényi Benjámin (12. A) 
és Varga Gergő (12. A) Riportfi lm
Mecseki Attilával c. fi lmjének vetí-
tése

• 30. Adventi vásár
• 30. Angyal Dávid síremlékének

felavatása

December
• 1. Szalagavató ünnepség

az Olasz Kultúrintézet nagytemében
• 4. Kémia OKTV
• 4. Asztali beszélgetések
 Vendégek: Vekerdy Tamás,

Réz-Nagy Zoltán
• 4. Szülői imakör
• 5. Vezetőségi értekezlet
• 6. DÖK-Mikulás
• 6. Deák Ferenc Közéleti Klub:

„Sok kérdést mát megoldottunk” 

– állami pazarlás és a költségvetési 
ellenőrzés hivatala

 Vendégek: Csaba László, Hamecz
István, Kopits György

• 8. A budapesti Solti György Kamara-
zenekar II. hangversenye

• 10. Zenekör: Mi kell egy jó párkapcso-
lathoz?

 Vendég: Könyves Klaudia
• 11. Tanári bibliaóra
• 12. Béres-karácsony a tanárok számára
 Vendég: dr. Béres József
• 13. Neumann János informatikai

verseny
• 13. Érettségi és felvételi tájékoztató

a díszteremben
• 15. Budapesti Vonósok: Bach

közelében, II. hangverseny
• 18. Diákkör
• 19. Karácsonyi koncert Kodály Zoltán 

emlékére
• 20. Karácsonyi istentisztelet
• 21. SAS-kör: Tamás-napi túra

Január
• 7. Zenekör: Szavakat fúvok
 Vendég: Dunai Tamás
• 7. Történelem OKTV
• 9. Vezetőségi értekezlet
• 11. Illemtanverseny (döntő)
• 15. Osztályzó vizsgák I.
• 16. Osztályzó vizsgák II.
• 22. Félévi osztályzó konferencia I.
• 23. Félévi osztályzó konferencia II.
• 26. Budapesti Vonósok: Bach közelé-

ben, III. hangverseny

Az elmúlt hónapok programjai

Szaloncukrot
az Ordasstól
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a 
téli szünet előtti utolsó héten ismét mű-
ködött az Ordass-klub szaloncukorküldő 
szolgálata, melynek keretében bárki el-
küldhette ünnepi jókívánságait és üze-
neteit – egy szaloncukor kíséretében. A 
postás szerepét a klub tagjai vállalták.

Ódor László köszönti a résztvevőket

Pillanatképek a szalagavatóról



 
H

Í
R

E
K

Fasori Hírmondó – a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lapja ◆ Szerkesztő: Győri Tamás ◆ Szerkesztőbizottság: dr. Ódor László (igazgató), Kliment 
Zsuzsanna (tanár), Kuklis Éva (tanár), Heltai Péter (10. E), Petykó Zsuzsanna (10. E) ◆ Felelős kiadó: dr. Ódor László ◆ Elérhetőség: 1071 Budapest, Város-
ligeti fasor 17–21., telefon: +36-1 322-4406, fax: +36-1 342-2985, http://www.fasori.hu/, e-mail: hirmondo@fasori.hu ◆ Megjelenik 1300 példányban. ◆
Egy példány előállítási költsége 180 Ft. Az előállításhoz adományokat elfogadunk, melyeket az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlájára kérünk befi -
zetni. ◆ Lapterv: Győri Tamás, tipográfi a: Nagy Bence, olvasószerkesztő: Győri Virág, http://www.tipogral.hu/ ◆ Illusztráció: Nagy Ivett Nikolett (10. A) ◆  
Nyomás: Pharma Press, Budapest

Az Arany Dániel 
matematikaverseny 
eredményei
A 2007/2008-as tanévben a 2. fordulóba ju-
tottak:
◆  Réti Gergely 9. E (kezdők, I. kategória; 

felkészítő tanára: Benkőné di Giovanni 
Rita),

◆  Bencsik Gergely 10. B (haladók, II. kate-
gória; felkészítő tanára: Halász Tamás),

◆  Simkó Eszter 9. B (kezdők, II. kategória;
felkészítő tanára: dr. Dobos Krisztina),

◆  Nemeshegyi Sámuel 9. A (kezdők, II. 
kategória; felkészítő tanára: dr. Dobos 
Krisztina),

◆  Balogh Gergő 9. A (kezdők, II. kategória; 
felkészítő tanára: dr. Dobos Krisztina),

◆  Szilassy Péter 10. E (kezdők, II. kategó-
ria; felkészítő tanára: dr. Dobos Krisztina)

◆  Varga András 10. E (kezdők, II. kategória; 
felkészítő tanára: dr. Dobos Krisztina).

Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számla-

számára történő befi zetéssel. Számlaszám: OTP 11707024-20255109.

IBAN: HU75117070242025510900000000.

Az Evangélikus Gimnázium Alapít-

vány megköszöni minden támoga-

tójának a személyi jövedelemadóból 

felajánlott 1%-okat, melynek össze-

ge 3 696 913 Ft volt. Kérjük, hogy 

adóbevallásuk készítésénél ismét 

gon doljanak alapítványunkra, és 

személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

támogassák az Evangélikus Gimnázi-

um Alapítványt, melynek adószáma 

19007263-1-42, illetve a Magyaror-

szági Evangélikus Egyházat, mely-

nek technikai száma 0035.

Orosházi díjeső
Az evangélikus iskolák országos ének-, 
rajz- és szavalóversenyén – melyet január 
21-én rendeztek Orosházán – népdalének-
lési kategóriában Regős László (5. B) I., Ta-
tár Melinda (6. B) III. helyezést ért el. Rajz 
kategóriában Rózsa Zita (12. B), valamint 
Császár Ilona (8. B) első lett, Szalai Katalin 
(10. B) pedig különdíjban részesült. Min-
denkinek gratulálunk!

Négy hangverseny
A budapesti Solti György Kamarazenekar 
négy hangversenyt ad a Fasorban. A har-
madik koncert 2008 februárjában, a negye-
dik áprilisban lesz. További információ a 
honlapunkon (www.fasori.hu) olvasható.


