
Fasori Hírmondó

A fasori gimnázium válaszúthoz ért. Ed-
dig energiáink jó részét külső környeze-
tünk rendbetétele emésztette fel, az, hogy 
a színvonalas munkához megfelelő körül-
ményeket teremtsünk. Helyreállítottuk az 
iskola visszafogottan szép, polgári homlok-
zatát, gyönyörű dísztermét, újrafestettük 
a folyosókat, a lépcsőházat képekkel, szob-
rokkal díszítettük. Fejlesztettük, csinosí-
tottuk a honlapunkat, digitális évkönyvet 
adtunk ki, és megújítottuk a Fasori Hírmon-
dót. Sok tennivalónk van még ezeken a te-
rületeken, ám a fő dolgunk, elodázhatatlan 
tennivalónk a belső megújulás. Közhelynek 
hathat, de most csak ez a lényeges: sike-
rül-e a minőségi váltás, egy megfelelő szel-
lemi és erkölcsi szint elérése és megtartása 
– diákjainkban, tanárainkban, valamint az 
iskola egészében. 

Nem kis kívánság ez egy olyan korban, 
amelyben nem a minőség az elsődleges 
cél. Diákjainkat, szüleiket, tanárainkat 
arra kérem: még ha nehéz is ez a küzde-
lem, ne csüggedjenek! A cél érdekében 
össze kell fognunk. Egy német mondás 
szerint nagy sötétségben többet ér egyet-
len gyertyát meggyújtani, mint a sötét-
ségre panaszkodni.

Ki kell mondani a keserű igazságot: iga-
zi szellemi megújulást a beérkező, új évfo-
lyamokkal és megújuló tanári karral remél-
hettünk. A Fasornak ehhez újra meg kellett 
fogalmaznia – a korábbi, nemes hagyomá-
nyokra épülő, de a mai kor elvárásainak 
is megfelelő – identitását, amely vonzza 
a jó diákokat, idecsalja és megtartja a jó 
tanárokat. Most már „csupán” az a kérdés 
maradt hátra, hogy milyen tanárok milyen 
diákokat tanítanak és hogyan a Fasorban, 
illetve hogy milyen embereket ad a hazá-
nak és a világnak iskolánk.

Néhány héttel ezelőtt Révfülöpön, az im-
már hagyománynak tekinthető iskolaépítő 
tanácskozáson nagyon komolyan szóba ke-
rültek felvételi rendszerünk hiányosságai. 
Hiszen tagadhatatlan: évek óta minden osz-
tályba bekerülnek olyanok is, akik nem a 
Fasorba valók. Nekünk, tanároknak ijesztő 
dolgokat kellett hallanunk a diákoktól – s 
nemcsak róluk, hanem a tanárokról és az 
egész oktatásról is.

Mire van hát szükség? Három szóban 
lehetne összefoglalni: hitelességre, fegye-
lemre és elkötelezettségre. Az evangélikus 
egyház világi vezetője, Prőhle Gergely a kö-
zelmúltban ezt mondta: „A Fasor az egyház 
oktatási zászlóshajója.” Ezzel azt is üzente 
számunkra: minőséget kér és vár tőlünk az 
egyház, a magyarság, a világ.

Akarni és vállalni kell tehát azt, hogy 
elit gimnáziummá legyünk. A Fasori Hír-

mondó legutóbbi számban a tanári kar és 
a szolgáltató részleg minden munkatársát 
arra kértem, hogy legyenek felelős gazdái 
a saját munkaterületüknek: a munkaközös-
ségnek, az osztálynak, a gazdálkodásnak, 
az iskola minden szegletének és szegmen-
sének. Most a diáksághoz fordulok: vegye-
nek sokkal inkább részt az iskola életében. 
Hiszen az ő aktív részvételükkel lesz csak 
szakköreinkből műhely, a diákönkormány-

zatból valódi érdekképviselet, az énekkarból 
és a zenekarból igazi Dal- és zenekör (mely-
ben Fasang László már vállalta az elnöksé-
get), az iskolából Fasor. Intelligens, büszke, 
világos jövőképpel rendelkező diákok alma 
matere. Tudósok, művészek nevelőhelye. 

Másképp, higgyék el, nem érdemes élni 
– csak úgy, ha otthont építünk minden 
ponton a világban. A Fasorban is.

Dr. Ódor László igazgató

Válaszúton

A  B u d A p e s t - f A s o r i  e v A n g é l i k u s  g i m n á z i u m  l A p j A  ◆  2 0 0 7/ 2 .  s z á m
t i m o r  d o m i n i  p r i n c i p i u m  s c i e n t i æ  ◆  e r Ő s  v á r  A  m i  i s t e n ü n k !
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A z ÚrnAk félelme Az ismeret kezdete, A Bölcsességet és intést csAk A Bolondok vet ik meg. (péld 1,7)

„Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég 

alatt…” (Préd 3,1)

Mit üzen a Gazdánk a prédikátor által?
Az időnek Ura van. Ez az Úr a mi időnk Ura 
is, akár akarjuk, akár nem, akár elismerjük, 
akár nem. És üzeni még, hogy az élet ellenté-
tek feszültségéből áll: ültetés – kitépés; rom-
bolás – építés; sírás – nevetés; gyász – tánc; 
szétszórás – összerakás; ölelés – tartózkodás; 
megkeresés – elvesztés; megőrzés – eldobás; 
eltépés – megvarrás; hallgatás – beszéd; sze-
retet – gyűlölet; háború – békesség…

Ez a valóságos élet! Hiába keressük, 
nincs „csupa öröm” élet – az nem is volna 
élet. És hiába állítják, nincs „csupa bánat” 
élet sem, csak emberi élet van, amely az 
ellentétek feszültségében telik. Ez az Ige 
első üzenete. 

A második, hogy ennek a feszültségek-
kel teli életnek ideje (ó, milyen röpke ide-
je!) valamiképpen bele van iktatva, szer-
kesztve az isteni időbe. 

Babilóniában, ahová a zsidókat hurcol-
ták Jeruzsálem bukása után, mindenfelé 
tornyok, zikkurratuk, azaz csillagvizsgálók 
álltak. A káldeusok a kozmosz szolgalelkei 
voltak; úgy hitték, minden a csillagokban 
van megírva, és attól nincs menekvés.

Micsoda tévedés! Nem a csillagokban van 
a sorsunk „megírva”, hiszen a csillagképek 
is csak benne vannak az isteni időben és 
rendben. A mindenség rendjébe vagyunk 
beleírva, együtt a csillagokkal. Mintha Is-
ten azt mondaná: rokonai vagytok a csil-
lagoknak, az ő sorsuk és a ti sorsotok is 
tőlem függ. 

A harmadik üzenet, hogy ezen az iste-
ni időn nem tudunk változtatni. Az van! 
S mert van, ezért lehetünk mi is, és csak 
ezen belül lehetünk! Így mondja a prédiká-
tor: „Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, 
örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni 
való, és nincs belőle elvenni való.” (3,14)

Ez úgy hangzik, mintha a mindenség 
rendjének és idejének foglyai lennénk. Nos, 
azok is vagyunk. De egyszer üzenet érke-
zett hozzánk a mindenség szívéből, hogy 
nemcsak foglyok vagyunk ebben a rend-
ben és időben, hanem fiak is! Azt jelenti 
ez, hogy a mindenség rendjének és idejé-
nek Ura nem véletlen, nem vak végzet, nem 
szeszélyes sors: hanem Atya. Mégpedig 
olyan Atya, Aki egyszer „megpendített” 
egy alaphangot, Jézus Krisztust, hogy az 
értelemre jutott ember így lehessen az, aki: 
Ember!

De mit jelent mindez? Azt, hogy a múlt 
már Istené, s a jövő még Istené. De mienk 
a jelen! A ma.

„Mert akinek van, annak adatik, és akinek 
nincs, attól az is elvétetik, amije van.” (Mk 
4,25) Sokáig nem találtam ezt a mértéket 
igazságosnak. Fordítva jogosabbnak érez-
tem: hogy akinek van, attól elvétetik, és 
akinek nincs, annak adatik. De ahogy telt 
az én időm is, rájöttem, hogy Jézusnak ez a 

mondata az élet valóságos törvénye! Akinek 
ideje van – élete van. Mert az életet csak a 
jól felhasznált időben tudjuk megragadni. 
Ez azt jelenti, hogy a mindenség Urának 
kezéből fogadtuk el azt a nagy lehetőséget, 
amelyet a mai nap jelenthet a számunkra. 

Igyekezzünk, hogy ma és mától kezdve 
mindennap, amíg lesz „napunk”, keressük 
meg a napunk feladatát! Amit aznap bízott 
ránk a mindenség Ura, hogy maradéktalanul 
elvégezzük azt, mert anélkül szegényebb 
lenne a világ. Hogyan mondja Pál? „Jól vi-
gyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, 
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, 
mert az idők gonoszak.” (Ef 5,15–16)

Ugyan, miért gonoszak az idők? Azért, 
mert elmúlnak. Azért, mert ma már nincs 
tegnap. A tegnap már elmúlt, és amit teg-
nap elmulasztottunk, azt elvesztettük!

Amikor időt szakítottam arra, hogy el-
csöndesedve magamra zárjam az ajtót, és 
kerestem Jézust – a magam számára! –, ak-
kor mindig az élettel találkoztam. És külö-
nös módon az így „elfecsérelt” idő – amikor 
látszólag „semmit” sem tettem – ezerszere-
sen megtérült. Az olyan napokon, amikor 
több időm volt Jézus számára, több időm 
jutott a munkám számára.

„Akinek van (ideje), annak adatik...” 
◆ 		 	Amikor „volt időm” másokat vigasztal-

ni – mennyi vigasztalást kaptam magam 
is! Mert akinek van, annak adatik...

◆ 		 	Amikor „volt időm” kimenni a kertbe, 
gyönyörködni az életben, ami ott virág-
zott – mennyi életerőt kaptam!

◆ 		 	Amikor „volt időm” a családomra – volt 
családom... 

Az időt nem ragadhatjuk meg. De hagyhat-
juk, hogy az idő által megragadjon bennün-
ket Valaki. És ezzel mi ragadhatjuk meg az 
Életet.

Az idézet Gyökössy Endre Jézussal – 
a jövőbe! (Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 
Budapest, 2000) című könyvéből származik.

Az előző számunkban indított Lelkesítő rovattal az iskolánk életét és munkáját meghatározó, fent idézett jelmondatunk megértését 
és megélését szeretnénk segíteni – aktuális témánkhoz igazodva. A nyári szünidőre készülve most az istentől kapott, múló időről 
elmélkedhetünk Gyökössy Endre gondolatainak segítségével. teljenek a vakáció napjai is isten előtt felelősen! 

A mindenség rendje
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A híres professzor 1920. május 29-én szüle-
tett Budapesten. Jómódú, középosztálybeli 
szülei zsidó származásúak voltak, de kike-
resztelkedtek. Szerették volna, ha tehetsé-
ges fiuk sokra vinné, ezért a kor egyik leg-
kiválóbb iskolájába, a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumba íratták be.

A szorgalmas, igyekvő fiú az országos 
görög tanulmányi versenyen harmadik, a 
matematikaversenyen első lett. (Ez utóbbit 
néhány évvel korábban olyan neves elődök 
nyerték meg, mint Kármán Tódor, Szilárd Leó, 
Erdős Pál és Neumann János.) Az érettségi 
után apja kedvéért a budapesti tudomány-
egyetem gyógyszerész fakultásán folytatta 
tovább tanulmányait, de magánszorgalom-
ból bejárt a világhírű Fejér Lipót matemati-
kaprofesszor előadásaira is.

Zsidó származása miatt 1944 májusától 
novemberéig munkaszolgálatos volt Buda-
pesten. 1945-ben századát Ausztriába de-
portálták, de ő megszökött a pályaudvarról, 
s Raile Jakab jezsuita szerzetesnél bujdo-
sott a Mária utcai kolostor pincéjében.

A háború végeztével apjának segített a 
romos családi patika felépítésében, és – Fi-
lozófiai tévedések logikai analízise címmel – 
megírta doktori értekezését. Amikor a kom-
munisták 1949-ben államosították a családi 

patikát, és lemondatták tanársegédi állá-
sáról, elhatározta, hogy felségével, Klauber 
Annával elhagyja az országot. Ausztráliába 
vándoroltak ki, ahol Harsányi gyári munkás-
ként dolgozott három évig, s közben a syd-
ney-i egyetem esti tagozatán közgazdasági 
diplomát szerzett. A Rockefeller-ösztöndíj 
elnyerése után Amerikába ment, ahol a ne-
ves Stanford Egyetemen tanított közgaz-
daságtant. Itt szerezte meg második dok-
tori fokozatát, és itt találkozott két neves 
stanfordi magyar matematikatanárral, Pólya 
Györggyel és Szegő Gáborral, akik újraébresz-
tették a matematika iránti érdeklődését.

A hidegháború irányította Harsányi fi-
gyelmét a játékelmélet felé. Ez a tudomány-
terület a közgazdaságtan, az etika és a ma-
tematika határára esik, és először Neumann 
János és Oskar Morgenstern foglalkozott vele. 
Ők azt írták le, hogy milyen stratégiai lépé-
seket érdemes tenni azokban a helyzetek-
ben, amikor mindegyik játékos lehetséges 
gondolatmenete ismert, feltételezve, hogy 
mindenki racionálisan viselkedik. Harsányi 
kiterjesztette ezt a modellt olyan esetekre 
is, amelyekben némelyik játékos stratégiai 
céljai nem ismertek, ezért lépései nem jósol-
hatók meg biztonságosan. (Ezt nevezik kor-
látozott információjú játékelméletnek.) Az 

általa kidolgozott modell olyan szituációkat 
old meg, ahol a kereskedelmi vagy politikai 
ellenfelek nem ismerik egymás kártyáit és 
céljait, és ezért gyakran blöffölnek. (Éppen 
ezért Eisenhower és Kennedy elnök idejében 
a matematikai játékelmélet az amerikai kül-
politika és katonai stratégia részévé vált.) 
Harsányi munkássága elismerésért 1994-
ben közgadasági Nobel-díjat kapott. 

Az egykori fasori diák 1964-től a kali-
forniai Berkeley Egyetem tanára, majd az 
Amerikai és a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja, négy egyetem díszdoktora és az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelet-
beli tagja volt. Harsányi egy alkommal így 
nyilatkozott: „Azt hiszem, a legfontosabb 
befolyást a középiskola tette rám. Nagyon 
nagy szerencsém volt, hogy a budapesti 
evangélikus gimnáziumba kerültem, ahol 
igen jó tanárok voltak, de legalább annyira 
fontos az is, hogy rendkívül értelmes osz-
tálytársaim voltak.”

A század egyik legkiválóbb tudósa és 
egyetlen magyar származású közgazdasági 
Nobel-díjasa 2000. augusztus 9-én szívin-
farktusban halt meg Berkeleyben. 

Székásy Miklós írása nyomán 
(forrás: http://www.geocities.com/ 

fkhunsor/hunsor/szekasytudositasai)

közismert tény: a fasor számtalan nagyszerű tudóst adott hazánknak és a nagyvilág-
nak. közülük kettő, Balogh János corvin-lánccal kitüntetett akadémikus és Harsányi 
János nobel-díjas akadémikus emlékét 2007. február 12. óta egy-egy mellszobor is őrzi 
az iskola bejáratánál, illetve a díszterem előtt. összeállításunkban ezúttal Harsányi 
jános pályaképét idézzük fel.

A játékelmélet 
atyja
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Május 4-én, egy szép hétfői reggelen az osztá-
lyunk kirándulni indult egy Salgótarján mel-
letti kis településre, Salgóbányára. Onnantól 
fogva, hogy odaértünk, gyorsan teltek a na-
pok. Mindennap túráztunk a természetben, 
megnéztük a Salgó-várat, a Boszorkánykövet, 
láttunk egy kőbányát, és megismerkedtünk 
az erdő élővilágával. Esténként pedig jobbnál 
jobb játékokkal és kézműves-foglalkozással 
ütöttük el az időt. 

Úgy vélem, abban, hogy a kirándulá-
sunk ilyen jól sikerült, óriási szerepe volt 
kalauzunknak, Friss Gyula erdésznek, aki 
rengeteget mesélt nekünk az erdőről, és 
mindent megtett annak érdekében, hogy a 
mi érdeklődésünket is felkeltse ez alatt a 
pár nap alatt. Nem véletlen hát, hogy ami-
kor csütörtök reggel felkeltünk, haza sem 
akartunk jönni…

Kovács Olívia 6. B

Négy nap az erdőben

Jöttünk, láttunk, és még élveztük is! Dió-
héjban így lehetne jellemezni azt a négy na-
pot, amelyet Magyarország egyik legszebb 
tájegységében, az Őrségben töltöttünk. Má-
jus 31-én reggel indultunk el a nagy útra 
kísérő tanáraink, Töttössy Istvánné, Orosz 
Iringó és Hámor Endre vezetésével. 

Tanáraink nagy örömére rendkívül sok 
programot sikerült belesűríteni a négy nap-
ba: kiállítást láthattunk egy balatoni vár-
kastély mindennapjairól, megtudtuk, hogy 
mi is a „szeres építkezés”, általános ismer-
tetőt hallottunk a Muravidékről és lakosai-
ról, helytörténeti bemutatókat látogattunk 
meg Lendván, Kapornakon, Muraszomba-
ton. Bátran állíthatom, hogy mindezeken 
túl a környék majd mindegyik templomában 
jártunk: voltunk Veleméren, Nagytótlakon, 
Mártonhelyen, Bántornyán, Alsólendván… 
A harmadik napon kirándultunk az őrségi 
hegyekben, végezetül Fraknó várában meg-
tekintettük az Esterházy-kincseket. Haza-
felé még betértünk a hidegségi templomba, 
és megízleltük a balfi forrás vizét is.

Mindezeken túl számos, előre nem ter-
vezett esemény tarkította kirándulásunkat. 
A második napon – a szlovéniai körúton 
– hazafelé kissé eltévedtünk a busszal, így 
használhattuk német nyelvtudásunkat is. 

Ugyanezen nap éjjelén (vagy inkább hajna-
lán?) a szebbik nem képviselői szerenádot 
kaptak pár fiatalembertől, akik foggal-kö-
römmel ragaszkodtak hozzá, hogy végigéne-
keljék, amit előre elterveztek… Valószínűleg 
több hetes beszédtémát adtunk a falu lakói-
nak ezzel a kis afférral. Az őrségi túránk 
pedig kicsivel rövidebb lett, mint ahogy 
terveztük, ugyanis az út negyedénél egy zi-
vatar szakadt a nyakunkba, így másfél órát 
meneteltünk zuhogó esőben. Nagyon örül-
tünk, amikor végre fedett helyre értünk... 

Kirándulásunk ideje alatt megpróbáltunk 
mindenhol kitöltetni egy kérdőívet a lako-
sokkal, és néhol olyannyira örültek nekünk, 
hogy megízlelhettük a környék egyik uni-
kumát, a jellegzetes mézes pálinkát.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Bu-
dapest-Fasori Evangélikus Gimnázium ala-
pítványának, hogy egy igen jelentős ösz-
szeggel támogatta kirándulásunkat, és re-
méljük, sikerült igazolnunk, hogy méltó 
helyre került.

Dióssy András 11. B

Kalandok az Őrségben

A tanév végén, az érettségi szünetben az osztályok többsége útra kel, hogy hazánk vagy a környező 
országok nevezetességeivel megismerkedjen, és hogy néhány napot kötetlenül együtt töltsön. ezen az 
oldalon az ő élménybeszámolóikból válogattunk.

Osztálykirándulá-sokk
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Május 8-án a kora reggeli órákban mind-
annyian izgatottan várakoztunk az iskola 
előtt, azt lesve, hogy mikor érkeznek meg 
osztálytársaink, és mikor kezdjük meg rö-
vid, ám annál tartalmasabbnak ígérkező 
kirándulásunkat, melynek során Északnyu-
gat-Magyarország nevezetességeit, valamint 
néhány Ausztriában lévő, nagy múltú várat 
tekintettünk meg.

A tervezett időpontnál fél órával később 
az éledező fővároson át elindultunk úti cé-
lunk felé. Első megállóhelyünk Pannonhal-
ma volt, ahol az apátság mindennapjaival 
és történelmi múltjával ismerkedhettünk 
meg, valamint megcsodálhattuk hatalmas 
könyvtárát. Innen a fertődi Esterházy-kas-
télyhoz mentünk, majd Sopron városán át-
haladva megérkeztünk az Ausztriában lévő 
Fraknó várába. Mint megtudtuk, a sokáig 
bevehetetlennek tartott erődítmény a 17. 

században gróf Esterházy Miklós tulajdoná-
ba került. 

Este egy kőszegi régi rendházban száll-
tunk meg. Másnap a reggeli után ismét ne-
kivágtunk Ausztriának. Átkeltünk a „senki 
földjén”, majd megérkeztünk Léka várához, 
mely Károly Róbert, valamint a Kanizsai csa-
lád birtokában volt hosszú időkön át. Ez az 
építmény számtalan legenda és véres harc 
színtere volt.

Utolsó állomásunkon a németújvári vá-
rat néztük meg. Az épületet Hidernembeli 
Wolfer kezdte építeni. Később a tatárjárás 
és a török harcok idején is menedéket nyúj-
tott, majd 1524-től a Batthyány család bir-
tokába került. 

Hazafelé az út jó hangulatban telt. A 
késő délutáni órákban élményekkel telve 
szálltunk le a buszról.

Cseplye Dániel 7. A

Várról várra

A 11. A osztály május 7–9. között Sopron-
ban és környékén járt. Az első napon a 
soproni Károly-kilátóba kirándultunk, ahol 
Andrássy Péter, a Berzsenyi Dániel Evangé-
likus Gimnázium (Líceum) nyugalmazott 
biológiatanára tartott előadást a kilátóról 
és a Soproni-hegység növényvilágáról. Ezt 
követően a városba érve külön a mi kéré-
sünkre nyitott ki a Zettl–Langer Gyűjte-
mény, ahol Langer Ágnes tanárnő kalauzolt 
végig minket.

Kedden a Fertő tóhoz mentünk, ahol 
hajón keltünk át a szomszédos Fertőmegy-
gyesre. Mörbischből – meglehetősen nagy 
felhőszakadás közepette – gyalog tértünk 
vissza Fertőrákosra. De nem adtuk fel! A 
határnál megálltunk a Mithras-szentély-
nél, ahol megismerkedhettünk az ókori 
rómaiak egyik legjelentősebb vallási kultu-
szával, amelyet a perzsáktól vettek át. 

A harmadik napon a soproni nevezetes-
ségeket tekintettük meg. Jártunk a Kecske-
templomban, felmásztunk a Tűztoronyba. 
Megtekintettük a Szent Mihály-templomot, 
a Patikamúzeumot, a Storno-házat és az Ó 
zsinagógát. Két diákunk kiváló kiselőadást 
tartott az 1920-as soproni népszavazásról, 
illetve a Sopron környéki látnivalókról. 

Összességében hasznosan telt a három 
nap, és nagyon jól éreztük magunkat.

Szarka Gábor osztályfőnök

Emlékképek 
Sopronból 

Először kissé bizalmatlanul álltam hozzá 
a kirándulásunkhoz, miután az osztályfő-
nökünk közölte, hogy hajnali hat óra előtt 
találkozunk a Déliben. Az élet nem egysze-
rű: egy Moszkva téren lakó társunk (!) házi 
kakasa avagy vekkere csődöt mondott, így 
ő csak három órával később csatlakozott 
hozzánk Sárváron, ahol is célba vettük a 
vármúzeumot. Kalauzunk a múzeum igaz-
gatója volt. 

A háromórás várlátogatás után, amely 
régi fegyverek megcsodálásával, Csorba ta-
nár úr születésnapi köszöntésével és per-
sze a múzeum teljes megismerésével telt, 
kettévált az osztály. Egyik fele az arboré-
tumba, míg a másik – a szerzővel együtt 
– a fürdőbe tartott, ahol csúszdáztunk, és 

a termálvízben áztattuk magunkat. Miu-
tán kiélveztük a fürdőt, és megcsodáltuk a 
helyi növényvilágot, szombathelyi szállá-
sunkra vonatoztunk. 

Másnap következett a tizennyolc kilo-
méteres „Transz-Alpokalja-expedíció”. Ren-
geteg verejtékkel és emberveszteséggel, de 
sikeresen feljutottunk Írottkőre. A har-
madik napon még várt ránk Szombathely: 
megismertük a város nevezetességeit, meg-
néztünk egy templomot, illetve egy múzeu-
mot is. A hosszú szabad idő után késő este 
érkeztünk meg a Keleti pályaudvarra. Úgy 
gondolom, ez az osztályavató kirándulás 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy jó 
közösséggé lehessünk.

Heltai Péter 9. E

Híradás a Transz-Alpokalja-expedícióról
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i(n)Q(bátor)tábor
Célközönség: 5–8. évfolyam
Helyszín: Nagyveleg, a Fejér-Komáromi 

Egyházmegye Belmissziói Központja
Időpont: augusztus 19–25.
Részvételi díj: 14 000 Ft, amely az útikölt-

ség kivételével a teljes ellátást fedezi. 
(A részvételi díj a támogatásért beadott 
pályázatok elbírálásától függően változ-
hat.)

Program: bibliai történetek feldolgozása, 
kézműves-foglalkozások, kirándulás, 
akadályverseny, dal, móka, kacagás

További információ: az osztályfőnököknél, 
illetve Győri Tamás iskolalelkésznél a 
20/824 2123-as telefonszámon

erdély csillagai alatt – csillagászati, 
kultúrtörténeti és környezetismereti 
tábor
Helyszín: Nagyenyed, Bethlen Kollégium
Időpont: július 7–16.
Utazás: busszal
Részvételi díj: 30 000 Ft, mely tartalmaz-

za az utazás, az étkezés és a szállás 
költségeit, valamint az egész napos 
buszkirándulás kiadásait. A részvételi 
díjat május 15. és június 15. között kér-
jük befizetni!

Jelentkezési határidő: május 15. A jelentke-
zéshez csatolni kell egy rövid, maximum 
egyoldalas bemutatkozást, melyben kér-

jük megjelölni, hogy milyen témakörben 
készülsz kiselőadással, illetve hogy mi-
lyen szerepet (pl. áhítat tartása, konyhai 
segítség stb.) vállalsz a tábor életében.

Program: Erdély nevezetességeinek meg-
tekintése, ismerkedés a helyi középisko-
lás diákokkal, tanulmányi kirándulások, 
túrák, éjszakai csillagászati megfigyelé-
sek stb.

Táborvezetők: Zombori Ottó, Csorba György, 
dr. Dobos Krisztina

Hittan- és sporttábor
Célközönség: 8–12. évfolyam
Helyszín: Tiszafüred
Időpont: augusztus 10–15.
Részvételi díj: 25 000 Ft
Táborvezetők: 

Bátovszky János (20/824 7536), 
Bátovszkyné János Judit (20/824 7535), 
Csernus Rita (20/522 0814), 
Petrás Péter (20/824 2687) 

nyári gerinctúra a fogarasi-havasokba
Időpont: július 26 – augusztus 3.
Utazás: vonattal 
Részvételi díj: várhatóan 20 000 Ft, amely 

mindent tartalmaz
Jelentkezés: Hámor Endre tanár úrnál 

(20/824 7531; gekko@citromail.hu)
Jelentkezési határidő: június 30. A jelent-

kezéskor 10 000 Ft előleget kérünk.

Táborajánló

A nemzetközi kör ebben a tanévben új színfoltként jelent meg iskolánkban. Rendezvé-
nyeinkről már több ízben beszámoltunk a Fasori Hírmondó hasábjain. Most csak az elmúlt 
időszak legfontosabb eseményeire térünk ki.

Körünk tagjai, Sédy Anna, Prokaj Dorottya és Puhala Fanni 10. B osztályos tanulók sike-
resen szerepeltek az országos illemtanverseny döntőjében. 

Május végi közgyűlésünkön megköszöntük a végzős Balázs Gabriella addigi kiváló mun-
káját, és Sédy Annát választottuk meg a kör új elnökévé.

Terveink között meg kell említenünk, hogy július elején társaságunk Svájcba utazik, 
ahol az alpesi ország nevezetességeivel fogunk megismerkedni.  

A következő tanév is számos érdekességet kínál számunkra: vendégeink között üdvö-
zölhetjük majd a svéd, az angolai és az indonéz nagykövetet, látogatást teszünk a Duna 
Televízióban, illetve megrendezzük az iskolai illemtanversenyt. 

Társaságunk tárt karokkal és szeretettel várja az érdeklődőket. Jelentkezni a kör elnö-
kénél vagy Szarka Gábor tanár úrnál lehet. 

Sz. G.

A Fasori Nemzetközi Kör hírei

Hajnalváráson az ordass-klub
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február
• 12. Szavalóverseny
• 15. Fasori Nemzetközi Kör: 

A külpolitika irányítása és az ameri-
kai–magyar viszony aktuális kérdései

 Vendég: Jeszenszky Géza
• 22. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Amikor a gázláng ellobban… 
Kitörhet-e Magyarország 
az energiafüggőségből?

 Vendég: dr. Járosi Márton, Olajos Pé-
ter, dr. Stróbl Alajos

• 23. Megemlékezés a kommunista dik-
tatúra áldozatairól

• 24. Írásos tehetségkutató a 
2007/2008-as tanévre a nyolc évfolya-
mos képzésre jelentkezők számára

március
• 2. Fasori Nemzetközi Kör: 

Mi a protokoll?
 Vendég: Görög Ibolya
• 6. Asztali beszélgetések: Genezis
 Vendég: Heller Ágnes, Jutta Hausmann
• 7. Ordass-klub: A harmadik évezred 

csillagai alatt a Kárpát-medencében 
– Zombori Ottó csillagász előadása

• 8. Deák Ferenc Közéleti Klub: Az 
összeomlás határán. Megmentheti-e a 
magyar egészségügyet a több-biztosí-
tós modell? 

 Vendég: dr. Gaál Péter, dr. Jávor And-
rás, dr. Mihályi Péter

• 22. Deák Ferenc Közéleti Klub: Kö-
zéppártinak lenni Magyarországon 
– esély vagy veszély?

 Vendég: Dávid Ibolya, Galló Béla, Ki-
szelly Zoltán

április
• 1. Tamás-mise a Fasorban
• 2. Diák csendesnap, passiói istentisz-

telet, az evangélikus hittanverseny 
helyi fordulója 

• 3. Múzeumi nap
• 5. Deák Ferenc Közéleti Klub: Konver-

gencia vagy divergencia? Kormányza-
ti botladozás – gazdasági krízis

 Vendég: Csaba László, Palócz Éva, 
Szapáry György

• 13. Arany János önképzőkör: 
a költészet éjszakája

• 19. A holokauszt áldozatainak 
emléknapja

 Deák Ferenc Közéleti Klub: Vigyázó 
szemetek Belgrádra vessétek! Magyar 
életlehetőségek a Délvidéken

 Vendég: Kasza József, Szarka László

május
• 3. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Hét bő esztendő? Uniós támogatás és 
a magyar vállalkozások

 Vendégek: dr. Heil Péter, Kovács István 
Vilmos, Tardos János, dr. Vadász György

• 5. A 12. évfolyam ballagása
• 7–9. Érettségi és osztálykirádulások
• 12. Az evangélikus hittanverseny 

országos döntője
• 14. Mikszáth-verseny
• 17. Mennybemenetel ünnepi 

istentisztelet
 Deák Ferenc Közéleti Klub: Álomprog-

ram. Lesz-e valaha szuficites költség-
vetése Magyarországnak?

 Vendég: Bokros Lajos, Benczes István
• 19. Öregdiákok 60 éves találkozója
• 19–20. Építsünk iskolát! Tanár–diák 

kirándulás és konferencia Révfülöpön
• 23. Szülői értekezlet a következő 

tanévre felvett új diákok szüleinek
• 25. Fasor-kupa
• 26. Ordass-klub: hajnalvárás a budai 

hegyekben
• 28. Pünkösdhétfő
• 30. OKÉV országos mérés
• 31. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

Kő kövön… Az „államreform” 
ellenzéki szemmel

 Vendég: Herényi Károly, dr. Répássy 
Róbert, dr. Salamon László

június
• 4. Megemlékezés Trianonról
• 6. Lázár Ervin: Dömdödöm. 

Az 5. A osztály színielőadása 
• 14. Deák Ferenc Közéleti Klub: 

„Verecke híres útján…” 
Magyar sorskérdések Kárpátalján

 Vendég: Brenzovics László, 
Orosz Ildikó, Jeszenszky Géza

• 15. Utolsó tanítási nap, diáknap
• 16. Tanévzáró istentisztelet és 

ünnepély

Az elmúlt hónapok programjai

Az írásbelik kevésbé voltak félelmetesek 
számomra, mint amilyennek korábban tűn-
tek. Ha az ember hajlandó volt egy kicsit 
gondolkodni, akkor anélkül is könnyedén 
meg tudta írni a vizsgadolgozatokat, hogy 
sokat készült volna rájuk. 

A szóbeli vizsga még ezután következik. 
Őszintén szólva sokkal jobban tartok tőle, 
ezért komolyabban is veszem a készülést. 
Bár lehet, hogy utólag ez is másmilyennek 
fog tűnni... 

Balázs Gabriella 12. A

Érett(ségi) élmények

Hámor endre igazgatóhelyettes és 
gólya orsolya tanárnő az írásbeli érettségi 

dolgozatok megtekintésekor

A fasor-kupa szurkolói

Az Építsünk iskolát! konferencia résztvevői a 

tapolcai tavasbarlangban csónakáztak
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A csaba 
lászló emlékalapítvány 
jutalmát kapták:
Kővári Gábor 11. A;
Czigler Zita 8. A;
Bólya Barbara 8. A; 
Lázi Laura 7. B; 
Heinczinger Lilla 7. B

A dr. vermes miklós Alapítvány 
díjazottja:
Garaczi Gergely 10. B

A dr. edgar groz Alapítvány 
díjában részesült:
Kürti Zsuzsanna 10. B; 

Török Anita 12. C; 
Illés Gábor 12. B; 
Káplár Tamás 12. B; 

Victor Máté 10. B
Tanár díjazottak: Hámor Endre, 

Győri Tamás, Bátovszky János

dengelengi vándorserleget és 
a luther college jutalmát kapta:
Balázs Gabriella 12. A

A luther 
college jutalmát kapta:
Szlaukó Orsolya 11. C;

Jekli Ágnes 11. B;
Jancsó Máté 10. A

kovács mártonné jutalmát kapta:
Peternák Zsigmond 11. A;

Lakatos Laura 7. B

Az evangélikus iskolák országos 
latinversenyén elért első helyezé-
séért, illetve az ábel jenő országos 
latinversenyen elért 10. helyezésé-
ért jutalomban részesült:
Hajdó András 8. A 

közösségi munkájának 
elismeréséért jutalmat kapott: 
Dióssy András 11. B;

Korpos Orsolya 12. C; 

Deák Péter 12. C

Akikre különösen 
büszkék vagyunk
◆ 	Az Olasz Kultúrintézet által Az én Itáliám 

címen meghirdetett rajzpályázaton Jekli 
Ágnes (11. B) az első, Azumah Franciska 
(6. A) a második díjat nyerte el.

◆ 	Az evangélikus iskolák országos latin-
versenyén Hajdó András (8. A) első 
helyezett lett. (Felkészítő tanára: János 
Judit)

◆ 	Az országos evangélikus hittanversenyt 
iskolánk csapata nyerte meg. Tagjai: 
Bólya Barbara (8. A), Czigler Zita (8. A), 
Lázi Liza (7. B) és Heinczinger Lilla 
(7. B). (Felkészítő tanár: Sztrókay Edit)

◆ 	Az arpinói nemzetközi Cicero-verseny 
hazai válogatóján Jekli Ágnes (11. B) 
negyedik helyezést ért el. (Felkészítő 
tanára: János Judit)

◆ 	Az országos diákolimpián Varga András 
Viktor (9. E) egyéniben és csapatban is 
aranyérmes lett. (Felkészítő tanár: 
Limbach Jenő)

Gratulálunk!

Az évzárón jutalmazottak

Az országos evangélikus 
hittanverseny győztesei

Megjelent a digitális évkönyv!
Ebben a tanévben kísérletképpen megjelentettük iskolánk 
digitális évkönyvét. Terveink szerint kétévente készítenénk 
egy hasonló multimédiás kiadványt, melynek segítségével 
az érdeklődők nem csupán iskolánkat ismerhetik meg, ha-
nem a Fasorról és az ott folyó munkáról is színesebb képet 
alkothatnak. 

A digitális évkönyv a klasszikus évkönyvek digitális 
változata. A legfőbb értéke az, hogy a hagyományos kiad-
ványokhoz képest jóval több fénykép bemutatását teszi 
lehetővé.

Ára: 890 Ft. Megrendelhető a fasor@fasori.hu e-mail 
címen vagy a +36-1 321-1200-as telefonszámon.


