
Fasori Hírmondó

Bizonyára sokan beleuntak már a nagy sza-
vak hangoztatásába. Én is. Legszívesebben 
csak ennyit mondanék: diákjaink, hágjatok 
mind magasabbra a szellem lajtorjáján, 
saját erőtökből, de kedvelt tanáraitok se-
gítségével, teljesedjetek ki még inkább 
– szüleitek, tanáraitok kedvére, a sokat 
emlegetett jövő javára.

Az iskola továbbra is a tiétek. Így, 
megszépülve igazán a tiétek. Kérlek 
benneteket: vigyázzatok rá! Nem azért 
mondom ezt, mert unalmas tanári közhe-
lyeket szeretnék puffogtatni, hanem azért, 
mert tényleg a tiétek. Remélem, tetszik 
nektek is. Köszönettel tartozunk érte  
gazdasági vezetésünknek, a gimnáziumi 
alapítványon keresztül hozzánk érkező 
szülői támogatásnak, a VII. kerület 
vezetésének és a fenntartónknak is.

Az épület külső megújulásával azt 
szeretnénk kifejezni, hogy egy új kor-
szakba, a minőség korszakába léptünk. Jó 
iskola csak úgy lehetünk, ha jó tanárok 
tanítanak jó diákokat. Ez az alapot vető 
együttműködés profán szillogizmusa. A Fa-
sor újra fogalommá kell, hogy váljon.

Ebben a munkában a diákönkormányzat 
mellett számítunk az öregdiákok segítségére 
is. Tapasztalataikat egy megszületendő 
diákpresbitériumban kívánjuk kamatoztat-
ni. Velük együtt szeretnénk hozzáfogni a 
régen eltervezett szeniorrendszer kiépí-
téséhez is. Csak velük együtt folytathatjuk 
tervünk megvalósítását, egy mind inkább 
önmagát irányító ifjúsági közösség 
kialakítását – amely, ha eljön az ideje, felnőtt 
változatában végre méltó demokráciát fog 
működtetni Magyarországon.

Jelképes ereje van annak is, hogy 
szeptembertől beindult a felnőttképzés a 
Fasorban. Ezzel azt szeretnénk megadni 

diákjainknak, amit rendszere kalodájában 
a fegyelmező iskola nem tud: az igazi 
tudást. Hiszen csak ennek a tanulásnak és 
csak ennek a tudásnak van értelme!

Mielőttünk ugyanis nem a fegyelmező, 
hanem a felszabadító iskola képe lebeg. 
Ennek megvalósítása nem megy másképp, 
csak együttműködéssel és kölcsönös 
bizalommal, s tegyük hozzá: valódi sze-
retettel. Bölcsen, vitákkal, kísérletekkel és 

kompromisszumokkal keressük a fentiek-
ben való megegyezést, és megmaradunk a 
hozzá vezető úton. Ami egyetlen szóban 
összefoglalva nem más, mint a minőség. 

Persze önmagában mindez nem elég. 
Egyik idén érettségizett diákunk ezt írta 

búcsúzóul s egyben tanácsul is nekünk: 
„Hiába a professzionalizmus, hiába az 
elitképzés, ha nincs minden döntés mögött 
Isten támogatása, ha nincs hitélet, ha 
nincs meg a hitbeli közösség a tanárok 
és a diákok között, akkor hosszú távon 
nem fog működni az iskola, biztosan nem 
– márpedig arra tervezünk!”

Olyan új tanévet kívánok gyerme-
keinknek, tanárainknak és a fi gyelő szü-

lőknek egyaránt, amely közelebb visz 
ehhez a vágyott iskolához. A Fasorhoz, a 
minőséghez.

Dr. Ódor László 
igazgató

Közelebb a cél felé

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

„Egyet teszek: ami mögöttem van, azt 
elfelejtve, ami pedig előttem van, annak 

nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten 
mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban 

adott jutalmáért.” (Fil 3,14)

Első látásra talán semmi különös nincs az 
osztályokban található faliórákon – hacsak 
az nem, hogy az iskola jelmondata és a 
Fasor pecsétje is szerepel a számlapjukon –, 
pedig egyáltalán nem szokványos időmérő 
eszközök, mivel rádióvezérlésűek. 

Ezek az órák a DCF77 időszinkronizációs 
jelszabvány alapján működnek. Ez a rádió-
frekvencián sugárzott jelszabvány 1978 óta 
(!) egész Európában vehető, és lehetségessé 
teszi, hogy egy Németországban működő 
cézium-atomórához igazítsa az óráinkat. Az 
atomórák igen pontosak: nagyságrendileg 
egymillió évente késnek egy másodpercet. 
A rendszer úgy működik, hogy az atomóra 
alapján meghatározott időt a Frankfurttól 
25 kilométerre lévő Mainfl ingenből 77,5 
kHz-en kódoltan sugározzák. Ezt a rádiós 
jelet veszi egy kis jelvevő, melyet az órákba 
építettek, és a hagyományos kvarcóra időről 
időre hozzáállítja magát ehhez a jelhez.

Szóval vége a regisztrálhatatlan késé-
seknek, a sietős-késős óráknak, mert mi, 
kérem, pontosak vagyunk. Legalábbis 
pontosan tudhatjuk, hogy mennyit ké-
sünk… De miért is érdekes számunkra 
ez egy tanévnyitó istentiszteleten? 
Azért, mert ez az óra nem csupán az időt 
méri öncélúan, hanem jelkép is. A Fasor 
„névjegyeivel” együtt hirdeti: abszolút 
mércére van szükség a mindennapokban is.

Ez az óra önmagában semmivel sem 
pontosabb, mint bármelyik kvarcóra. Azért 
válik mégis azzá, mert újra és újra egy 
rajta kívül álló abszolút mércéhez igazítja 
magát. Miközben a benne lévő kvarckristály 
lüktetésével számolja a perceket, közben 
egyre fülel, várja a külső jeleket. S ha 
megkapta a jelet, akkor ahhoz igazodik. 

Ha kiderül, hogy siet, akkor megáll a 
mutatója; ha kiderül, hogy késik, akkor 
kettesével számolja a másodperceket. Így 
kellene nekünk is keresztény emberként 
Istenhez igazítanunk az életünket. Ha nem 
ezt tesszük, célt tévesztünk, kisiklik az 
életünk, bármit is értünk el egykor, vagy 
bárkikké is lettünk korábban.

Egy ilyen óra tehát „céltudatos” alkotás. 
Ugyanis azzal, hogy ennyire „törekszik” a 
pontosságra, nem állhat meg önmagától 
elbűvölve, de nem is menekülhet a pil-
lanattól. Egyet kell tennie: minden percet 
szépen megmérnie – fegyelmezetten, mi-
közben nincs is tudatában saját jelen-
tőségének. 

Tanuljunk ezektől az óráktól! Egy-egy 
perctől elbűvölve ugyanis mi is késni fogunk, 
a pillanattól menekülve pedig sietni. Nem 
telhetünk el a saját teljesítményünktől 
vagy értékünktől. Aki ezt teszi, az örökké 
célt téveszt – sőt: örök célt téveszt.

Erről beszélt Pál apostol a fent olvasható 
igében, amely egyben ennek a tanévnek 
a jelmondata is. Nem arról van szó, hogy 
ne tartanánk rossznak a hazugságot, a 
csalást, vagy hogy a múltat végképp el 
kellene törölni. De még csak arról sem, 
hogy ne lennénk büszkék a múltra, vagy 
ne értékelnénk az elődök teljesítményét. 
Hanem arról, hogy ezek mind zavarók 

lehetnek, akadályozhatnak a célra való 
fi gyelésben.

Van, hogy ezek az órák is késnek. 
Ha valami leárnyékolja a jelet, nem ké-
pesek azt venni; ha lemerül az elem, 
ezek az órák is megállnak – mert nem 
önmaguktól van a pontosságuk. Ezek az 
órák mindössze fegyelemre törekszenek. 
A keresztény életből is ki kell küszöbölni 
a „zajforrásokat”. Sikeresen, de a próbák 
alatt sem feledhetjük, hogy a keresztény 
életpályának egyetlen csúcsa és célja van: 
túl a földi életen, Istennél. Nem állhatunk 
meg sikereink láttán, mert veszítünk. 
Isten előtt nem lesz elég az, amit mások 
értek el, még az sem, amit mi értünk el, ha 
végül célt tévesztünk, ha kihasználatlanul 
telik az idő.

A győzelemhez – a sportolók jól tudják 
ezt – kevés arra koncentrálni, amit már 
elértünk. Nem elég álmodni a jövőről, ha-
nem mindig a jelen aktuális harcát kell 
megvívni. Az igazi életgyőzelemhez cél felé 
fordulás – „megtérés”, az evangéliumtól való 
megragadottság – szükséges. A cél pedig 
minden ember számára Krisztus. Ő megragad 
és átformál minket, ha megismerjük őt.

A tanévzárón azt mondtuk: tempus fugit 
– az idő halad. Ezúttal annyit tehetünk 
hozzá: abszolút mércére kell törekednünk,  
ennek alapja pedig a fegyelem – elsősorban 
önmagunkkal szemben.

Iskolában sok minden változott a tan-
évkezdésre. Kifestett tantermek, nagyobb 
rend fogadták a diákságot. Reménységem 
szerint ezek egy új időszámításnak a 
kezdetei, és a nagyobb fegyelmet fogják 
munkálni. Adja Isten, hogy ne csupán a 
külsőségekben legyen ez így, hanem sokkal 
inkább mibennünk. Mert minden külsőség 
csak akkor használ számunkra valamit, ha 
nem önmagában áll, hanem belülről tükröz 
valamit.

Győri Tamás
iskolalelkész

Szeptembertől új időszámítás vette kezdetét a Fasorban. A fi gyelmesek már észrevehették ennek jeleit, például azt, hogy a legtöbb 
tanterem falát egy új óra díszíti. Az évnyitó istentiszteleten a tanév jelmondata alapján ezekre az órákra is utal prédikációjában 
iskolánk lelkésze. 

Abszolút mércére van szükség

„Minden külsőség 

csak akkor használ 

számunkra valamit, ha 

nem önmagában áll, 

hanem belülről tükröz 

valamit.”
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Gimnáziumunk legendás hírű tanára, Rátz 
László Budapesten kezdte meg egyetemi 
tanulmányait, majd a berlini és strasbourgi 
egyetemen fejezte be őket. 

A Fasorban 1890-től harmincöt éven 
át – egészen nyugdíjba vonulásáig 
– tanított matematikát. 1909-től 1914-
ig a gimnázium igazgatója is volt, de hat 
évre szóló megbízatását nem töltötte 
ki: egy évvel előbb lemondott igazgatói 
tisztségéről, hogy minden idejét a 
matematikaoktatásnak szentelhesse. Ezu-
tán tiszteletbeli igazgatóként folytatta 
tanári tevékenységét. 

Kiváló pedagógus volt. Az órákon magá-
val ragadta tanítványait. A matematikát 

nem elvont elméleti tudományként ta-
nította, hanem rámutatott annak a gyakor-
lati életben való alkalmazására. Mindent 
megtett azért, hogy a felismert tehetségek 
jó irányba fejlődjenek tovább, ezért külön 
is foglalkozott velük. Matematikusok 
nemzedékeit nevelte. Fasori tanítványa 
volt például Wigner Jenő, aki Princetonban 
az íróasztalán őrizte egykori tanára 
fényképét, valamint Neumann János is. 

1894-ben átvette Arany Dánieltől 
a „Középiskolai Matematikai Lapok” 
szerkesztését. A folyóiratban megjelenő 
cikkei, feladatai országszerte diákok 
ezreivel kedveltették meg a matematikát. 
Rátz Lászlónak fontos szerepe volt a 

középiskolai matematikai tanterv re-
formjában. Tanártársával, Mikola Sándorral 
együtt tankönyvet is írt. Oktatási mód-
szereivel közel húsz évvel előzte meg 
az 1924-ben életbe lépett tantervet. 
1909-ben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter javaslatára a nemzetközi mate-
matikatanítási bizottság tagja lett, és több 
jeles külföldi kongresszuson is részt vett.

Kiváló pedagógiai munkásságáért 1910-
ben a francia közoktatásügyi miniszter az 
„Offi cier d’Academie” címmel tüntette ki.

Iskolánkban 1931 óta domborműves már-
vány emléktábla, Budapest XI. kerületében 
pedig utcanév őrzi emlékét.

Szabó István

Diákok ezreivel kedveltette 
meg a matematikát

Öt vidéki és három budapesti pedagógus nyerte el ebben az évben a Rátz tanár 

úr életműdíjat. Az elismeréseket az alapító cégek vezetői október 29-én a Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermében adták át.

Az egymillió forint jutalommal járó díjat minden évben azok a pedagógusok kapják, 

akik életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a hazai 

középiskolai természettudományos képzés színvonalának emeléséhez.

Az elismeréseket 2007-ben dr. Katz Sándor matematikatanár (Bonyhád), valamint − 

megosztott díjként − dr. Pintér Lajos és dr. Pintér Lajosné matematikatanárok (Szeged), 

Légrádi Imre fi zikatanár (Sopron), Plósz Katalin fi zikatanár (Budapest), dr. Szerényi 

Gábor biológiatanár (Érd), dr. Berend Mihály biológiatanár (Budapest), dr. Igaz Sarolta 

kémiatanár (Budapest) és dr. Adamkovich István kémiatanár (Szeged) kapta.
forrás: http://www.mta.hu/

Átadták az idei Rátz-díjakat
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Az immár komoly múltra visszatekintő, ha-
gyományos nyári sport- és hittantábornak 
ezúttal Tiszafüred adott otthont. A Csernus 
Rita, János Judit és Bátovszky János által 
szervezett hétnek idén a négy fő erény 
megismerése volt a témája. 

A résztvevők elsőként a bölcsességről 
gondolkodhattak el a salamoni ítélet példá-
jának segítségével, majd egy izgalmas aka-
dályverseny várt rájuk.

A bátorság napján „Dávidok” harcoltak 
a „Góliátok” ellen, s a nap végén egy igazi 
bátorságpróbán is túljutottak a legmeré-
szebbek, legyőzve saját félelmüket.

Az igazságosság Pilátus és Jézus sze-
mélyén keresztül került előtérbe, és az 
esti fórumon az erkölcsi és írott törvények 
érvényességéről esett szó a Biblia, illetve az 
Antigoné alapján.

Végül a mértékletesség üzenete Pál 
apostol szavain keresztül szólalt meg játékos, 
mértékegységes feladatok segítségével.

Délutánonként nem maradhattak el a 
hagyományos sportversenyek (gyephoki, 
röplabda, pingpong stb.) sem. A közös 
éneklések és a nap végi áhítatok igazi 
lelki táplálékot jelentettek, a táj, a Tisza-
tó látványa és vize pedig üdítőleg hatott 
mindenkire. 

Úgy gondolom, hogy az együtt töltött 
napok a résztvevők számára sokáig 
emlékezetesek maradnak, s a négy erény 
szimbólumát ábrázoló közös ajándék pólóink 
sokáig jelzik összetartozásunkat.

Bátovszky János

Erényes emlékek
A csillagász- és kultúrtörténeti tábort ebben 
az évben Nagyenyeden tartottuk, a nagy 
hírű kollégium vendégszeretetét élvezve. 
A Zombori Ottó tanár úr által szervezett 
hétre a Fasoron kívül más középiskolákból 
is érkeztek diákok. Mindannyian készültek 
egy előadással valamilyen szabadon válasz-
tott témában, így – egyebek mellett 
– hallhattunk a Kárpát-medence ezeréves 
társadalomfejlődéséről, az állatvilágban 
megfi gyelhető regenerációról, a vegeta-
rianizmusról és a barlangok világáról is. 

Vendégünk volt többek között Both 
Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója, 
aki érdekes előadásokkal kötötte le a 
fi gyelmünket, s akinek a segítségével 
esténként – ha az idő engedte – 
csillagászati megfi gyeléseket tettünk. 

Emellett megnéztük a környék nevezetes 
helyeit, jártunk a Tordai-hasadékban, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Farkas-
lakán, Székelyudvarhelyen, Segesváron, 
Berethalmon. Az utolsó nap a csapat bát-
rabb tagjai megmászták a Torockó fölé 
magasló Székelykőt, a többiek beérték a 
torockószentgyörgyi Ilona-vár megtekin-
tésével. 

A hét során nagyon jó kapcsolatba 
kerültünk a nagyenyedi kollégium taná-
raival – külön megemlítenénk Dvoracsek 
Ágostont, aki szabad idejét és erejét nem 
kímélve végig gondoskodott rólunk. 
Reméljük, hogy ez az ismeretség nem 
szakad meg, és a két intézmény között 
testvériskolai kapcsolat is kialakul.

Csorba György

Erdély csillagai alatt

Nyáridéző képeslapok

A négy fő erény a pólón

Számháború pillanatai Nagyvelegen

Farkaslakán a csillagászok
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Nyári vándortáborunk hagyományos hegyi 
túrának indult, ám túlélőtábor lett belőle… 
Tíztagú csapatunk július 29-én indult útnak 
Budapestről. Vonattal utaztunk a Nagyszeben 
utáni Avrig községig. Éjjel egykor szálltunk 
le, és  úgy döntöttünk, hogy a felszerelés 
kiigazítása után elindulunk a gerinc felé. 
Szerencsénkre holdvilágos éj-szaka volt és 
kellemes meleg. Kettőtől körülbelül hajnali 
fél hétig gyalogoltunk, majd megálltunk 
egy rövid alvásra. Délután ötkor értünk fel 
az 1500 méter magasan lévő turistaházhoz; 
ennek közelében vertük fel sátrainkat.

Az első nap hátizsákjainkkal 1200 mé-
teres szintkülönbséget győztünk le. Éjjel 
dörgött-villámott az ég, és zuhogott az eső. 
Másnap tíz óráig vártunk arra, hogy szebb 
legyen az idő. Sajnos hiába… Folytattuk 
hát utunkat a következő turistaházig. A 
Negoj-csúcs alatti házikóhoz teljesen át-
ázva érkeztünk meg, de legalább fedél volt 
a fejünk felett. 

Másnap tovább reménykedtünk benne, 
hogy jobbra fordul az időjárás, de késő 
délutánig esett az eső. A következő 
napon végre nekivághattunk a gerincre 
vezető útnak. A túrát a Negoj-csúcs meg-

hódításával kezdtük, amely Románia má-
sodik legmagasabb pontja a Moldoveanu 
után (2535 méter). 

A hegytetőről fantasztikus látvány tárult 
elénk. Innen egy 300 méter mély szurdokba 
ereszkedtünk le láncok segítségével. Ez a 
különleges hely nem véletlenül kapta az 
izgalmas Strungu Drakuli (Ördög-szoros) 
nevet. Ezután már „csak” egy 2300 méter 
magas csúcson kellett átmennünk, hogy 
elérjük a 2150 méteren lévő tengerszemet, 
ahol felvertük sátrainkat, és eltöltöttük az 
éjszakát. 

Reggel mindenki frissen ébredt, és a 
sátrak lebontása után ragyogó napsütésben 
folytattuk a gerinctúrát. Ezen a napon 
a transzfogarasi út felett lévő Zerge-
tónál töltöttük az éjszakát, ismét 2000 
méter felett. Sajnos az időnk elfogyott, 
így másnap leereszkedtünk a Bile lachoz, 
ahonnan egy kisbusszal jutottunk vissza a 
nagyszebeni vasútállomáshoz. Az időjárás 
is elromlott, ezért nem sajnáltuk, hogy le 
kellett jönnünk a hegyről. Jövőre újból 
nekivágunk a Fogarasnak, hogy folytassuk 
a gerincen való vándorlást. 

Hámor Endre

Túlélőtúra a Fogarasi-havasokban

A nyári szünet közepe táján útnak indul-
tunk, hogy a nemzetközi kör tagjaival 
bebarangoljuk Svájc egy kicsiny részét. Az 
út, melyet az iskola kisbuszával tettünk 
meg, igen hosszúra nyúlt, mert odafelé 
még Liechtensteinben is megálltunk. A tár-
saság és a szállásunk azonban mindenért 
kárpótolt minket: gyönyörű, hatalmas fa-
házban laktunk a hegyek között, valaha 
Hófehérke is ilyenben éldegélhetett…

Első nap a közeli városkát, az ismert 
síparadicsomot, Gstaadot látogattuk meg. 
Este mi főztünk – több-kevesebb sikerrel, 
de hát éhen nem haltunk. Hámor Endre 
tanár úr elmaradhatatlan gyalogtúrája a 
mostoha időjárás miatt ez egyszer elmaradt. 
Amikor Genfben jártunk, szintén egész 
nap zuhogott az eső. Bár az ENSZ-székház, 
amelyet meg szerettünk volna nézni, 
zárva volt, egy kicsit kárpótolt minket az, 
hogy Franciaországon keresztül jöttünk 
hazafelé. 

Amíg itthon tombolt a kánikula, mi két-
három pulóverben fagyoskodtunk. Láttunk 
sok-sok kastélyt, várat, és igyekeztünk 
megismerni a svájci életet. Másztunk 
gleccsert, és jártunk vendégségben is 
iskolánk egykori diákjánál, Irányi Bélánál, 
a genfi  öregdiák-egyesület elnökénél Grin-
delwaldban. Voltunk sajtgyárban és egy 
úszó kastélyban, a Chatteau de Chilionban, 
ettünk sajtos lasagnét, és ittunk almabort. 
Hazafelé még Bern városát és az ott lakó 
medvéket, illetve a nagykövetséget is 
meglátogattuk, ahol nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket.

Sédy Anna 11. B

Alpesi barangolás

Ennek a különleges nevű hittantábornak, me-
lyet három tanártársával – Abaffy Zoltánnal, 
Szathmáry Adriennel és Sztrókay Edittel – szer-
vezett a 6–8. osztályosok számára Győri 
Tamás iskolalelkész,  Nagyveleg adott otthont 
augusztus végén. 

Megérkezésünk után a vezetők csopor-
tokra – úgynevezett céhekre – osztottak 
minket. Négy céh alakult: a szabók, a pékek, 
a mészárosok és az ötvösök. Másnap ezek a 
csoportok áhítat után kaptak egy naplót, 
amelyet szépen ki kellett tölteni, és egy kis 
ládikát, amelyet fel kellett díszíteni, illetve 
a jutalompénzeket. A hét során a céhek 
versenyeztek egymással, mindennap vezették 
a céhnaplót, és igyekeztek minél több pénzt 
gyűjteni a ládikába.

Csütörtök délelőtt felmentünk a közeli 
Csókakő várába, amelyet nem tudtunk igazán 
megnézni, mert ásatások folytak. Lefelé menet 

összetalálkoztunk Ódor László igazgató úrral és 
tanár kísérőivel, akikkel beszélgettünk egyet, 
majd néhány játékos feladatot oldottunk 
meg.

Pénteken akadályverseny volt: a vezetők 
elbújtak, nekünk pedig meg kellett találnunk 
őket, és teljesíteni a tőlük kapott feladatokat. 
Este tábortüzet gyújtottunk, énekeltünk, 
beszélgettünk.

Utolsó nap reggel megtudtuk az egész 
tábor alatt zajló versengés eredményét, majd 
a céhek a heti vásáron költhették el a hét 
során gyűjtött pénzüket.

Én nagyon jól éreztem magam, remélem, 
jövőre többen leszünk, hiszen nagyon jólesik 
a tanítás előtt újra találkozni a gimnáziumi 
közösség tagjaival. Köszönet minden 
szervezőnek, akik fáradságot nem kímélve 
felejthetetlenné tették ezt a néhány napot.

Lukács Kati 6. A

I(n)Q(bátor)tábor
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Az elmúlt két hónapban a következő programokat szerveztük:
Szeptember 25-én Bolla Kálmán vegyészprofesszor járt nálunk, aki Magyarország egy 

svájci magyar szemével címmel tartott előadást körünkben. Október 2-án Svédország 
történelméről és kultúrájáról hallhattunk Cecilia Björner svéd nagykövettől. Október 16-án 
Osgyáni Csaba, a Magyar Rádió volt munkatársa Erzsébetvárosi kvíz címmel tartott vetélkedőt 
nálunk. November 13-án João Miguel Vahekeni, Angola nagykövete volt a vendégünk.

November 29-én Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi 
Osztályának vezetője jön hozzánk, aki Az evangélikus egyház külkapcsolatai címmel tart 
előadást.

A nemzetközi kör alkalmait ebben a tanévben keddenként 15 órától 16.30-ig tartja a 
könyvtárban. Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket. Jelentkezni Szarka Gábor 
tanár úrnál lehet.

 Sz. G.

A Fasori Nemzetközi Kör hírei

Bolyai matematikai csapatverseny a Fasorban

Az idei gólyatábor, jelentjük, jól sikerült! 
A tavaly kialakult rend szerint először az 
alsós, másnap pedig a felsős gólyákat hívtuk 
meg egy kis ismerkedésre. Augusztus 29. és 
30. között összesen 79 új diákunk fordult 
meg a piliscsabai táborban, így a segítőkkel 
együtt közel százan voltunk… De a szavak 
helyett beszéljenek inkább a képek!

Idén is megjöttek a 
gólyák!A Budapesti Evangélikus Gimnázium 

Volt Növendékeinek Egyesülete 1923-
ban alakult, és az államosítás miatti 
„kényszerpihenő” után 1991-ben szerve-
ződött újjá dr. Gyapay Gábornak, az iskola 
egykori diákjának, tanárának, majd 
igaz-gatójának köszönhetően. A magyar 
örökség díjas pedagógus mind ez idáig a 
szervezet elnökeként is dolgozott. 

A volt növendékek egyesülete – 
melynek nagy szerepe van az iskola és a 
diákok anyagi támogatásában – október 
13-án tartotta háromévenként szokásos 
tisztújító közgyűlését. A tanácskozáson 
a főtitkári, pénzügyi beszámoló után 
új vezetőséget választottak, melynek 
összetétele a következő.

Örökös tiszteletbeli elnök: dr. Gyapay 
Gábor. Tiszteletbeli külföldi társelnök: 
dr. Irányi Béla orvos (Svájc). Tiszteletbeli 
belföldi társelnök: dr. Cselőtei László 
állami díjas akadémikus, dr. Szegő Miklós 
Kossuth-díjas vegyészmérnök. Elnök: dr. 
Liptay György címzetes egyetemi tanár, 

az MTA doktora. Társelnök: dr. Boytha 
György egyetemi tanár, dr. Csaba László 
Széchenyi-díjas informatikus, Zágor Tamás 
gépészmérnök. Alelnökök: Buday Gergely* 
tanár, Simor Miklós* szigorló egyetemi 
hallgató, dr. Sokoray Béla állatorvos. 
Főtitkár: dr. Jeszenszky Zoltán professzor 
emeritus. Ifjúsági titkár: Friedrich Ábel* 
szigorló egyetemi hallgató. Főpénztáros: 
dr. Dudás Jenő állatorvos. A számvizsgáló 
bizottság elnöke: Kanyó Ferenc* egyetemi 
hallgató. A számvizsgáló bizottság tagja: 
Zalán Péter* doktorandusz. (A csillaggal 
jelölt személyek „fi atal” – 1989 után 
érettségizett – öregdiákok.)

Az új vezetőség fő feladatának tekinti, 
hogy az intézmény régi hagyományait – a 
mai kor szellemének megfelelően – átmentse, 
illetve hogy támogassa az iskola jelenlegi 
diákjait. Nem titkolt célja továbbá az is, 
hogy az öregdiákok újabb generációit 
bevonja az egyesület vezetésébe, átadva 
neki a „stafétát”.

dr. Liptay György

Tisztújítás az öregdiákok egyesületében

„Tisztelettel jelentem, a 21492-es vagyok!”

Gólyák kórusa„Kisgólyák” játék közben
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Augusztus
• 29–31. Gólyatábor Piliscsabán új 

diákjainknak 

Szeptember
• 3. Tanévnyitó istentisztelet és 

ünnepély
• 10. Kínai kulturális fórum
• 11. Tanári bibliaóra
• 13. Deák Ferenc Közéleti Klub:

A jogállam alkonya – A kabinet-
kormányzástól a jegybanktörvényig

 Vendégek: Boross Péter, Navracsics 
Tibor

• 15–16. A kulturális örökség napjai a 
Fasorban

• 18. Diákkör
• 20. Igazgatótanácsi ülés
• 20. Deák Ferenc Közéleti Klub:

Egy európai magyar – Az antalli mű 
időszerűsége

 Vendégek: Markó Béla, Jeszenszky 
Géza, Salamon Konrád, Kodolányi 
Gyula, Elek István, Szávai János

• 22. A Magyar Írószövetség tisztújító 
közgyűlése a díszteremben

• 26. Diákmeghallgatás a díszteremben

Október
• 5. Az aradi vértanúink emlék-

ünnepélye az Ordass-klub 
szervezésében

• 6. Déli Evangélikus Egyházkerület 
pedagógusainak csendesnapja 
Soltvadkerten

• 8. Zenekör Fassang Lászlóval
• 9. Tanári bibliaóra
• 11. Igazgatótanácsi ülés
• 11. Deák Ferenc Közéleti Klub:

Elhibázott nemzetpolitika? 
– Asszimiláció és a magyar népesség 
fogyása a Kárpát-medencében

 Vendégek: Harzl József, Szabó A. 
Ferenc, Szőcs Géza, Tóth Pál Péter

• 12–14. Fasori tanári napok 
Balatonszárszón

• 13. Az öregdiákok találkozója
• 16. Diákkör
• 17. Szülői imakör
• 20. Az ’56-os forradalom emlékműsora 

a diákok szervezésében
• 20. A budapesti Solti György 

Kamarazenekar hangversenye a 
díszteremben

• 24. Szülői szalon a 9. A-ban
• 25. Deák Ferenc Közéleti Klub:

Máig kísértő múlt – Titkos-ügynökök, 
tartótisztek, zárolt dossziék

 Vendégek: Kónyáné Kutrucz Katalin, 
Tímár Ágnes, Ungváry Krisztián

• 26. Reformációi istentisztelet
• 26. A Bolyai matematika-csapat-

verseny területi fordulója
• 31. A reformáció park alapkőletétele

November
• 8. Deák Ferenc Közéleti Klub:

Nők a magyar közéletben
 Vendégek: Szili Katalin, Élő Anita
• 9. A Bolyai matematika-csapat verseny 

díjkiosztó ünnepsége
• 13. Tanári bibliaóra
• 13. Szülői imakör
• 14. Negyedévi intőkonferencia
• 15. Zenekör
• 16. Verébavató (elsősorban 

„gólyáknak”!)
• 20. Diákkör
• 20. Asztali beszélgetések: Az első 

három törvény, avagy Isten és ember 
kapcsolata

 Vendég: Gábor György, Béres Tamás
• 21. Nyílt nap
• 22. Illemtanverseny (I. forduló)

Az elmúlt hónapok programjai
Iskolánk több mint százéves. Ez a hosszú idő 
nem múlt el nyomtalanul, ezért épületünk 
felújításra szorul. A munkálatokat nyáron 
kezdtük el, és lehetőségeink szerint tovább 
folytatjuk. Jelenleg a földszinti mosdók 
renoválása zajlik. Fontos számunkra, hogy 
a Fasorhoz tartozók közösségét – diákokat, 
tanárokat, szülőket, vendégeket – a nagy 
múlthoz méltó környezet fogadhassa. Ebben 
a törekvésünkben azonban egymagunkban, 
külső támogatás nélkül nem érhetünk 
sikert. Legyen részese Ön is munkánknak, 
kérjük, támogassa Ön is az Evangélikus 
Gimnázium Alapítványt!

Újulóban!

Az Evangélikus Gimnázium 
Alapítvány számlaszáma: 
OTP 11707024-20255109. 

IBAN: HU751170702420255109
00000000.

Voltál már diákkörön? Minden hónap harmadik 

keddjén 16 órától szeretettel várunk Téged is 

egy teára, beszélgetésre, esetleg éneklésre 

a második emeleti iskolalelkészi irodánál!

Iskolánkban tavaly kezdődött meg fakul-
tatív keretek között a japán és a kínai 
nyelv oktatása, mivel úgy látjuk, hogy a 21. 
században az angol mellett szükséges lesz 
valamelyik távol-keleti nyelv ismerete is. (A 
kínai nyelv bevezetésében elsők vagyunk az 
országban a középiskolák között!) A részt-
vevőknek ingyenesen tudjuk biztosítani a 
tankönyveket, mivel a Japán Alapítvány 
pályázatán japántankönyveket nyertünk, 
illetve a kínai oktatási minisztériumtól 
kínai taneszközöket kaptunk. 

Távlati célunk, hogy a 2008/2009-
es tanévtől második idegen nyelvként 
oktassuk mindkét távol-keleti nyelvet.

A kínai és japánórák hétfőn 15 órakor 
kezdődnek. Jelentkezni Szarka Gábor tanár 
úrnál lehet.

Japán- és kínai-
nyelv-oktatás a 
Fasorban
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Október 27-én a Pesti Srác Alapítvány 

szervezésében megrendezett kispályás 

labdarúgókupán iskolánk fi úcsapata 

(9–12. osztály) a harmadik helyen, 

lánycsapata (9–12. osztály) pedig az 

ötödik helyen végzett. Felkészítő 

tanáraik: Limbach Jenő és Varga 

Tamásné.

Az idei sportlövő-diákolimpia or-

szágos döntőjén, november 10-én a 

negyvenlövéses légpisztoly verseny-

számban Varga András (10. E) egyéniben 

a második, csapatban az első helyen vég-

zett. Szentes Máté (7. A) a húszlövéses 

légpisztoly verseny-számban egyéniben 

a negyedik helyet szerezte meg, csa-

patban pedig aranyérmes lett. Kísérő 

tanár: Limbach Jenő.

A Bacskai László-kupa kerületi te-

remfoci-bajnokságán a Fasor fi úcsa-

pata (7–8. osztály) a harmadik helyen 

végzett. Felkészítő tanár: Teleki András.

Az eredményekhez gratulálunk!

Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány a 
hagyományoknak megfelelően folytatja 
tevékenységét: célunk az iskola támo-
gatása, a tanulóink, pedagógusaink mun-
kájának segítése – együttműködésben a 
fenntartóval és a tanári karral.

A személyi jövedelemadó egy száza-
lékából ebben az évben 3 696 913, a támo-
gatóinktól további 8 468 667 Ft érkezett 
az alapítvány számlájára, amelyet ez úton 
is köszönünk. A befolyt összegből az 
alábbiakra költöttünk:
◆  Az iskola számlájára átutaltunk
  3 000 000 Ft-ot a nyelvoktatás 

óraszámainak emeléséhez.
◆  Az iskola épületében elvégzett karban-

tartási-felújítási munkálatokra és 
egyéb szolgáltatásra 12 352 759 Ft-ot 
fordítottunk.

Az alapítvány megállapodást kötött a 
gimnáziummal, melyben rögzítettük a har-

monikus és biztonságos együttműködés 
feltételeit. Ez azt jelenti, hogy a Fasor évente 
minimum nyolcmillió forintos támogatást 
kap az alapítványtól a nyelvoktatásra, a 
Fasori Hírmondóra, a honlap fejlesztésére, 
illetve különféle eszközbeszerzésekre, pá-
lyázatokra.

A kuratórium 2006-ban pályázatot írt 
ki a diákok és a tanárok számára, melynek 
keretében 2 370 000 Ft-ot osztottunk szét. 
Szeretnénk több pénzt fordítani az esz-
közbeszerzésekre, valamint a diákok ki-
rándulásainak a támogatására, hiszen ez 
utóbbinak különösen nagy szerepe van a 
közösségi szellem kialakításában. 

Az alapítvány bevételei a szülői be-
fi zetésekből származnak, így nagyon fon-
tos lenne, hogy minél többen támogassák 
munkáját.

Dr. Bicsak Ágnes,
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Sporthírek

Az Ordass-klub szeretettel várja 
az iskola közösségi életében aktív 
szerepet vállaló, önmagukat művelni 
kívánó diákokat. Jelentkezni lehet 
a klubot vezető tanároknál: Csernus 
Ritánál, Csorba Györgynél, Győri Ta-
másnál, Hámor Endrénél vagy Petrás 
Péternél.

Alapítványi ügyek

Októberben – egy kedves édesanya kezde-
ményezésére – szülői imakört indítottunk. 
Alkalmunkat terveink szerint havonta 
egyszer tartanánk kedden este hattól fél 
nyolcig az iskolában. Szeretettel várunk 
mindenkit, aki szívesen imádkozna a 
Fasorért, az itt folyó munkáért, a diákokért, 
a tanárokért és a gimnáziumhoz kötődő 
családokért stb. A dátumok megtalálhatók 
az iskola honlapján (http://www.fasori.hu) 
vagy a hirdetőtáblán.

Szülői imakör


