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Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival

Fasori Hírmondó
A BUDAPEST  -  FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA •  2011/2. SZÁM
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 Ô S  VÁ R  A  M I  I S T E N Ü N K !

Ha valakit megütnek, és gondolkodás
nélkül válaszol, akkor szinte biztos,
hogy két reakció között választ: vagy

meghátrál, vagy visszaüt. Ha a támadónál
gyengébbnek gondolja magát, vagy erre va-
lami más taktikai oka van, akkor elfut, ha azt
gondolja, hogy erôsebb lehet a támadónál,
vagy szégyellné magát a megfutamodás miatt,
akkor rátámad arra, aki belé kötött. Akár meg-
hátrál, akár visszaüt, magatartásával azt iga-
zolja, hogy az erôszakkal célt lehet elérni. A
meghátráló engedett a kényszernek, s ezzel
azt üzeni a támadónak, hogy jól tette, hogy
erôszakkal élt. Az pedig, aki visszaüt, okot ad
arra, hogy neki is visszaüssenek, így az erôszak
még el is fog hatalmasodni. A meghátrálás
és a visszaütés révén tehát támadó és meg-
támadott egyre mélyebben merülnek el az
erôszak örvényében.

Jézus tudta, hogy mennyire szenve-
dünk az erôszaktól, a magunkétól és a má-
sikétól is, ezért meg akart bennünket tôle
szabadítani. Emiatt tanít minket arra a vá-
laszra, amelynek révén elkerülhetjük mind
a meghátrálás, mind a visszaütés csapdáját.
Olyan válaszra tanít, ami nem igazolja, nem
bátorítja az erôszakot, ellenkezôleg, ahhoz
segít hozzá bennünket, hogy képesek le-
gyünk egyre inkább erôszak nélkül élni. Ez a
három példa, a másik arc odatartása, a felsô-
ruha átengedése és a második mérföldre való
vállalkozás, mind nagyon tudatos válaszokat
jeleznek, olyanokat, amelyeket alaposan végig
kell gondolni, és türelmesen be kell gyakorolni
ahhoz, hogy a döntô pillanatban sikeresen al-
kalmazhassuk ôket. Olyan példák, amelyek
ugyan Jézus korának a szokásait tükrözik,
mégis eligazíthatnak bennünket saját korunk
viszonyai között is.

Az elsô példát gyakran félre szokták ér-
teni. Ha valaki arcul üt téged jobb felôl, tartsd
oda a másik arcodat is — ezt sokan úgy értik,
hogy Jézus szerint a keresztyén embernek ke-
resnie kell a szenvedést, minél több pofont
kap, annál jobban kell éreznie magát. Vagy, ha
nem is keresi, viselje el türelemmel, mert ez a
kötelessége. Mindkét magyarázat tévedés:
Jézus nem hív sem a mazochizmusra, sem
pedig a beletörôdésre. Arra hív, hogy szere-
tetben éljünk egymással közösségben, a sze-
retet pedig nem néma szenvedés. Az elsô

példa üzenetét akkor értjük meg, ha elkép-
zeljük, milyen is volt az, ha valaki arcul ütötte
a vele szemben állót jobb felôl. Ha a támadó
jobb kézzel ütött, akkor a jobb arcot nem a te-
nyerével, hanem a kézfejével ütötte meg, ami
akkor halálos sértést jelentett. Ha pedig ekkor
a megtámadott nem futott el és nem is ütött
vissza, hanem odafordította a bal arcát, akkor
ezzel visszautasította a sértést: bátran, határo-
zottan, de mégis erôszak nélkül. Ezzel a moz-
dulattal azt fejezte ki, hogy elutasítja az erô-
szakot, de úgy, hogy ô maga sem keveredik
bele az erôszakba. Ha a támadó ezt megér-
tette, és meg tudott állni, akkor mindketten
nyertek, egyedül az erôszak veszített.

Hasonló üzenetet fejezett ki a felsôruha
átengedése és a második mérföld vállalása is.
Tegyük fel a kérdést magunknak: vajon ezek
a régi példák segíthetnek-e nekünk abban,
hogy a mi világunk bonyolult, erôszakos me-
chanizmusai között eligazodjunk, és az erô-
szakból kivezetô utat megtaláljuk? Akkor, ha
egy hatalmi gépezettel állunk szemben, ahol
nem is látszik a gépezetet mûködtetô ember,
talán nem. Akkor viszont, ha megszólíthatjuk
az embert, aki az erôszak mögött áll, talán
igen. Ha az erôszakos támadót kizökkenthet-
jük abból a meggyôzôdésébôl, hogy nincs más
lehetôsége, mint élni az erôszakkal, ha meg
tudjuk gyôzni arról, hogy van jobb választása,
mint az erôszak, akkor megnyerhetjük ôt Jézus
útjának. Ahhoz viszont, hogy ez sikerüljön,
szembe kell néznünk vele, és nekünk távol
kell maradnunk az erôszaktól.

Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen
embernek kell lennünk ahhoz, hogy Jézus erô-
szak nélküli útját járhassuk. Bátornak kell len-
nünk? Erôsnek? Különösen okosnak, akik

gyorsan átlátják az eléjük adódó helyzeteket?
Ez nem biztos, hogy elegendô, hiszen sokan
vannak, akik bátrak, erôsek, okosak, mégis
erôszakosok. Valami másra lehet szükség, és
ez a valami nagyon egyszerû. Figyeljünk arra,
hogy Jézus mit mond magáról, és mit mond
követôirôl. Azt mondja, hogy ô is, követôi is,
a Mennyei Atya gyermekei, akik otthon van-
nak Isten teremtett világában. Otthon vannak,
tapasztalják az Atya szeretetét, átélik gondos-
kodását, ezért nincs szükségük arra, hogy erô-
szakoskodjanak. Otthon vannak, nem szíves-
ségbôl, mások kegyébôl élnek, ezért nem is
kell elfogadniuk az erôszakos bánásmódot.
Lehet, hogy szegények, lehet, hogy betegek,

lehet, hogy nem is túl okosak, de egyet
tudnak: otthon vannak a Mennyei Atya vi-
lágában. 

Aki pedig otthon van a Mennyei Atya
világában, az akár a halálos veszedelemmel
is szembe tud nézni anélkül, hogy megfu-
tamodna, vagy erôszakra gondolna. Ezt a
lehetôséget mutatta be Paul Schneider is,
aki az elsô ellenálló német evangélikus lel-
kész volt, akit a Harmadik Birodalom egy
koncentrációs táborában megöltek. Paul
Schneider szólt valakinek az érdekében,
szelíden, de határozottan, s ezért az ôrök

agyonverték. Bár meghalt, neki volt igaza, ô járt
a jó úton, ô volt otthon. Ô hagyott nyomot szá-
munkra, az erôszak nélkül járható határozott
szeretet nyomát. Halála nem cáfolja meg Jézus
üzenetét, hogy ez az út nyitva áll, ez az út jár-
ható. Ha csak kevesen járják ezt az utat, akkor
néhányuknak, mint Paul Schneidernek is, el
kell mennie a végsôkig. De ha sokan járnánk
Jézus útján, akkor sokan tehetnénk együtt
azért, hogy a bátraknak ne kelljen meghalniuk.
Jézus mindnyájunkat hív: hallgassunk szavára,
figyeljünk egymásra, és keressük együtt a sze-
retet útját. Ámen.

Dr. Csepregi András
iskolalelkész

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és
a nürnbergi Wilhelm-Löhe-Schule kétnyelvû
áhítatán Csepregi András igehirdetése német
nyelven Fabiny Katalin tolmácsolásában hang-
zott el, akinek ezúton köszönjük a szolgálatát.

„Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem
annak, aki arcul üt jobb felôl, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a fel-
sôt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettôre. Aki kér tôled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tôled, attól ne fordulj el.”

(Mt 5, 38-42)



Ahogy az már szinte hagyomány a Fasorban, az idén is iskolánk rendezte meg a Bolyai Matematika Csapatverseny területi fordulóját. Csúcsot
döntött a résztvevôk száma: 61 négyfôs csapatot, felkészítô tanáraikat, valamint kísérôiket láttuk vendégül október 14-én, pénteken. Majd’
tíz tanterem lett tele izgatott diákokkal. Az egyórás versenyen induló fiataloknak (3-8. osztályosok vehettek részt a versenyen) 13 feladat ese-

tében kellett az öt lehetôség közül kiválasztani a helyes(ek)et, majd egy feladat részletes megoldásával fejezôdött be a verseny. Szép gondolat volt,
hogy az érkezô versenyzôket színvonalas zene fogadta, s a verseny végén az asztalukon levô rózsa átadásával köszönhették meg felkészítô tanáruk
munkáját. Az idén több, mint egy tucat csapat indult a Fasorból is, igaz, a döntôbe nem sikerült bekerülniük. Hja, nem könnyû a Fazekas Gimná-
zium speciális matematika tagozatos diákjaival versenyezni!

A területi forduló ünnepélyes díjkiosztója is nálunk volt, akárcsak az elmúlt években. Október 25-én a Díszterem befogadóképességét szinte meg-
haladta a vendégek száma, a karzat is teljesen megtelt az érkezô vendégekkel. Nagy izgalommal várta a mintegy 200 meghívott diák, hogy saját ka-
tegóriájában az elsô hat hely melyikén is végzett csapatával, hiszen ezen múlt az is, kapott-e meghívást az országos döntôre. Hámor Endre üdvözlô
szavai után Hózsa Zsófia (12.b) és Homoki Réka (12.c) énekes duója adta meg az este hangulatát. 

A díjátadás feladatát az idén Varga Tamásné és Hámor Endre igazgatóhelyettesek vállalták magukra, az eredmények kihirdetését és az egyes
mûsorszámok bejelentését pedig Bögös Anna és Kozma Nikolett 12.a osztályos tanulók. Iskolánk diákjai nagyszerû muzsikával szolgáltak. Fehér Jenô
(13.e), Hózsa Zsófia (12.b) és Schallinger Artúr (11.a) megszokottan magas színvonalú zongorajátékában gyönyörködhetett a közönség, míg Kár-
páti Zsuzsanna (12.b) hegedûn bûvölte el a hallgatóságot. Sikere volt a Risoluto fúvósötösnek is, tagjai: Tóth Hajnalka fuvola, Hámor Dalma oboa,
Kertész István kürt, Sólyom Noel fagott és Dénes Bence klarinét. Talán nem is kell, hogy mondjam, közülük ketten iskolánk tanulói: Hámor Dalma
(12.b) és Sólyom Noel (9.b).

Ahogyan az tavaly is történt, az ünnepség után a zenészek egy része még ott maradt a díszteremben, és olyan önfeledt zenélésbe fogott, hogy arra
Abaffy Zoltán, aki a hangosítást végezte, és e sorok írója még sokáig emlékezni fog. 

Köszönet mindenkinek, aki a verseny, illetve a díjkiosztó ünnepség sikeres lebonyolításában szerepet vállalt, legyen iskolai dolgozó, tanár vagy
szereplést vállaló diák!

Halász Tamás
a matematika munkaközösség vezetôje
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Bolyai Matematika Csapatverseny

A két Bolyai élete és munkássága
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ELÔADÁS A DÍSZTEREMBEN
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Fasori Hírmondó 2011. december

Az Arany János Irodalmi Önképzôkör tanévnyitó ünnepi ülésének keretében — az elmúlt év hagyományait folytatva — idén is sor került
egy természettudományos elôadásra, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az önképzôkör tagjai az irodalom mûvészete mellett más tu-
dományágak titkaiba is bepillantást nyerhessenek. Az elôadásra természetesen nemcsak az önképzôkör tagjai voltak hivatalosak — bárki

benézhetett, akit kicsit is megérintett a témaválasztás.
A képekkel és prezentációval színesített érdekes elôadást Dr. Szenthe János, az ELTE Geometria Tanszékének professzor emeritusa, gim-

náziumunk egykori növendéke és tanára tartotta. A téma természettudományos jellege „ellenére” a magamfajta humán-agyú emberek is iga-
zán jól érezhették magukat, hiszen a tudománytörténeti elôadás tanárok és diákok számára egyaránt érthetô volt. A közel másfél órás együttlét
alatt rengeteg érdekességet tudhattunk meg a Bolyaiak fantasztikus matematikai hagyatékáról, életpályájáról, sôt még az apa és fia közti kap-
csolatot övezô titkokról és félreértésekrôl is lehullt a lepel. Az elôadás végén az elôadó arra is kitért, hogy a két matematikus alakja hogyan je-
lenik meg az irodalomban, így a tudományközi ülés valóban ismereteink bôvítését szolgálta.

Azt hiszem, mindannyiunk számára szép emlék marad ez a délután. Diáktársaim nevében ezúton szeretném megköszöni Dr. Érfalvy Lí-
viának, az önképzôkör vezetôjének, valamint Dr. Liptay Györgynek, a Fasori Öregdiákok elnökének a szervezést, de mindenekelôtt Dr. Szenthe
János tanár úrnak az érdekfeszítô elôadást. Úgy vélem, nem vagyok egyedül, ha azt írom, szívesen várjuk máskor is.

Diáktársaimat csak buzdítani tudom, hogy bátran használják ki a hasonló lehetôségeket, akkor is, ha a cím alapján az elôadás témája lát-
szólag nem egyezik érdeklôdési körükkel, hiszen mindenkit érhetnek kellemes meglepetések.

Pál Annamária  11. A



Új laborok a Fasorban
BESZÁMOLÓ A TÁMOP-3.1.3-10/2 SZÁMÚ

PÁLYÁZATRÓL
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Iskolánkban a TÁMOP-3.1.3-10/2 — A ter-
mészettudományos oktatás módszer-
tanának és eszközrendszerének meg-

újítása a közoktatásban címû pályázatnak
köszönhetôen két új természettudományos
labor épül.

Jelenleg még folyik az építkezés, de a ter-
vek szerint januártól birtokba vehetjük az
elkészült két új laborhelyiséget, a megújult és
jól felszerelt elôadót, valamint az elôkészítô és
tároló helyiségeket. Tanárokban, diákokban
egyaránt nagy a várakozás és az izgalom, hogy
is tudjuk okosan tartalommal megtölteni, s
minél jobban kihasználni ezt a nagyszerû
lehetôséget.

12 partnerintézménnyel kötöttünk megál-
lapodást, mely azt biztosítja, hogy ezen iskolák
diákjai is részesei lehessenek a laborokban
való önálló tapasztalatszerzésnek, a tan-
ulókísérletezésnek biológia, kémia, fizika és
földrajz tantárgyakból. Már elkezdôdött a 12
iskola tanárainak együttmûködése, a tanuló-
kísérletek kidolgozása az egyes tantárgyakból.

A laborban dolgozók készen állnak a fela-
datra, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék a

diákok és tanárok munkáját, s készülnek a ter-
vek az órabeosztásokra vonatkozóan, a lehetô
leghatékonyabb mûködés érdekében. 
Megérkeztek a számítógépek, az interaktív
táblák, írásvetítôk, projektorok, s mintegy 40
tanár továbbképzése is megvalósul e pályázat
keretében.

Az új helyiségekben vegyszertároló szek-
rények, elszívófülkék, mikroszkópok és sok-
sok kísérleti eszköz, továbbá vegyszer is helyet
kap.

Talán a fentiekbôl is kitûnik, hogy iskolánk
soha nem látott nagy fejlesztés, beruházás
elôtt áll. Most még a munkálatok zaja zavarja
néha a tanítást, és néhány teremmel több is
jól jönne, de a következô félévtôl e beruházás-
sal új idôszámítás kezdôdhet a Fasor életében.

Meggyôzôdésem, hogy a XXI. századi
technikai eszközök, az innováció, s a lehe-
tôségek bôvülése nemcsak a természettudo-
mányos tárgyakat, de a többi tantárgy ok-
tatását is nagymértékben segíteni, támogatni
tudja. Már csak pár hónap, és elkezdôdhet a
laboratóriumi kísérletezés, amit tanárok és di-
ákok egyaránt nagy izgalommal várnak.

Benkôné Di Giovanni Rita laborvezetô

Természettudományi verseny A FASOR SZERVEZÉSÉBEN
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2011. november 24-én intézmé-
nyünk vezetôje, Dr. Roncz Béla
igazgató úr német kollégájával
Michael Schopp úrral, a nürn-
bergi Wilhelm-Löhe-Schule fô-
igazgatójával aláírta azt az
együttmûködési megállapodást,
mely a két iskola diákjai számára
természettudományos projektek
lebonyolítását teszi lehetôvé
2012 januárjától.

Az idei tanévben 8. osztályba beiratkozott diákoknak szóló természettudományi versenyt egyelôre a környék iskoláiban és a pályázatban
résztvevô intézmények diákjai körében hirdettük meg. A tanulók a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak 7. osztályos anyaga alapján
oldanak majd meg csoportokban gyakorlati feladatokat. Elôzetesen egy adott környezetvédelmi témának kell utánajárniuk. A jelentkezôket

10. évfolyamos természettudományi tagozatos tanulóink vezetik és segítik a verseny során. A vetélkedô több helyszínen, állomáson zajlik, ezeket
járják majd végig a versenyzôk. Faj- és képfelismerés, biológiai összefüggések keresése, könnyebb fizikai kísérlet elvégzése, térképkészítés is lesz a
megmérettetés során.

Reméljük, hogy az általános iskolás érdeklôdô diákok szép élményekkel, és a gyakorlati feladatok elvégzése után sikerélményekkel gazdagon
térnek majd haza. Talán megtetszik itt nekik, és jövôre új diákjainkként láthatjuk ôket viszont a már elkészült, gazdagon felszerelt laborjainkban.

Lovas Eszter
biológia-matematika szakos tanár



Kollégám és barátnôm temetése valami olyasmi mondattal kez-
dôdött szeretett kelenföldi evangélikus templomunkban, hogy
„Sokan gondoltunk már régóta erre a mai napra. Vajon mikor

fog eljönni? Hogyan fog elôtörni belôlünk a fájdalmunk? Hogyan fog-
juk közösen Isten irgalmába ajánlani ôt?”

Ez a „sokat gondoltunk már régóta” nagyot ütött rajtam, de be
kellett látnom, hogy bár október elsején váratlanul ért halálhíre, va-
lóban így volt: elôzôleg sokat gondoltam rá. Mégis most, hogy nincs
köztünk többé, az élô ember jön elô gondolataimban — mint min-
denkiében. Milyen is volt ô? Valóban élô, igazi, eleven ember az
utolsó pillanatig.

Munkatársként mindig volt ötlete a problémák megoldására, min-
dig tudta, hol kell keresni, utánanézni, megtalálni a hiányzó adatokat.
A kis ügyeket nem nagyította fel, a komoly kérdéseket nem kicsinyí-
tette. Barátnôként mindig volt egy biztató, jó szava, mégsem volt to-
lakodó. Úgy éreztem, jól ismert engem, észrevette, ha támogatásra
volt szükségem, és jólesett, hogy számított neki a véleményem.

Mivel azonban gyerekkorunk óta egy gyülekezetbe tartoztunk,
nemcsak munkatársként és barátnôként ismertem Májót, ahogy mi
hívtuk, hanem üde nagylányként az ifjúsági körben, okos és ambició-
zus tanulóként, akit egybôl felvettek az egyetemre latin és orosz szakra,
odaadóan szerelmes ifjú nôként, aki boldogan mondott igent az oltár
elôtt, és diplomája átvételekor már az elsô kisfiát ringatta, háromgye-
rekes anyaként, aki fontosnak tartotta szellemi és fizikai állapotának
karbantartását. Otthoni évei alatt elvégezte az egyetemen a német
szakot, mindig jólöltözött és csinos volt, jó volt ránézni.

Gyülekezeti munkatársként is ismertem, akinek természetes volt,
hogy tehetségét egy templomi közösségben is hasznosítja, idejét a
krisztusi közösségre szánja. Lelkesen terveztük és tartottuk együtt a va-
sárnapi istentisztelet alatti gyerekbibliaköröket. De ismertem igazga-
tóhelyettesként is, aki teljesen elkötelezte magát egy iskola jó
mûködéséért, nem számolgatva a honoráriumot, nem latolgatva a
személyes nyereségeit. Végül mint beteget, aki olyan belsô energiá-
kat tudott mozgósítani a hét éven át tartó küzdelem alatt, hogy alig
hittük el körülötte, hogy valóban baj van. 

Mik voltak ezek a belsô energiák? Nagyszerû volt a humora. Egy-
egy rövid csüggedés után saját, idôvel rendszeressé váló halálközeli-
ségét is kedves iróniával tudta fûszerezni. Ô biztatott minket,
körülötte állókat. Nem volt haragtartó. Olyannyira nem, hogy valóban
el is felejtett minden sérelmet. Az Úristen szavának közelében élt.
Lelkész édesapja mellett természetes volt neki a templomi közelség,
azonban többé vált ez megszokásnál, baráti körnél. Csodálatos házi-
asszony volt. Férjének és három fiának naponta fôzött, volt mindig
sütemény, igazi otthont teremtett nekik, és ebben örömét lelte. Lel-
kes tanár volt, akire a tanítás és a gyerekek doppingszerként hatottak.
Örült, hogy taníthatott, örült, hogy diákok közelében lehetett napról
napra.

Persze mindez szinte túl szép, hisz nincs olyan, hogy valakinek
csak jó oldala lenne! De minél hosszabb egy kapcsolat, és minél fon-
tosabb a kapcsolat tudatos ápolása, annál világosabb, hogy megéri
néha ütköztetni a nézeteket, megéri idônként vitatkozni, megéri idôn-
ként egyet nem érteni. Hiszen ezektôl az erôfeszítésektôl nemcsak

mélyül a barátság és a munkatársi viszony, hanem — ha kitartunk egy-
más mellett — jó irányba formál, mélyít is mindkettônket.

Így volt ez Máriával, Májóval is. Hálás vagyok az Úristennek, hogy
ismerhettem, szerethettem, örömében, bánatában osztozhattam. Sok
még a „miért”, nehéz az elfogadás, a hiány erôs, de az emlék szép.

Ittzés Szilvia
az angol nyelvi munkaközösség vezetôje

Állítólag akkor tudjuk igazán értékelni azt, amink van, mikor el-
veszítjük. Az osztályommal az elsô becsöngetés megszólalásá-
tól tudtuk, mit, jobban mondva kit veszíthetünk. Attól a

pillanattól fogva, amikor a Tanárnô derûs mosolyával üdvözölt min-
ket, mint „gyerekeit”. Az évek múlásával valóban a gyerekeivé vál-
tunk. Kivétel nélkül, mindig bizalommal fordulhattunk hozzá,
meghallgatott és segített, ahol tudott. Mellénk állt, amikor úgy éreztük,
a világ ellenünk fordult… Bátorított, amikor nem bíztunk magunkban,
és sikereinknek is velünk együtt örült. Sokszor kénytelen volt lemon-
dani mindenérôl, a tanításról, de rólunk sosem mondott le. Bármikor
felhívhattuk, és ô ôszinte érdeklôdéssel hallgatott bennünket. 

A gimnázium befejeztével jómagam a német szakot választottam.
A Tanárnô szemében a büszkeség csillogott, mikor elmondtam neki,
hogy így döntöttem. Elkezdôdött a félév, és én nem találtam a he-
lyem. Hiányzott a „burok”, amibôl elôtte úgy ki akartam törni. Hi-
ányzott az épület, melynek minden szegletét ismertem… Hiányzott
a Tanárnô, aki az egyetemi tanárokkal ellentétben nem csak nevetni,
sírni is láthatott.

Egyik este elgondolkodván ô jutott eszembe. A mosolya, ami akkor
sem tûnt el, amikor a legnagyobb volt a baj. A remény, ami sosem
hunyt ki a szemébôl. Rá kellett jönnöm, semmi okom feladni, amíg ô
sem teszi. Amíg ô kitart, addig nekünk is mind ki kell tartanunk, nem
szólhatunk semmit — gondoltam. Egyik szerda délután meglátogattam,
és neki is elmondtam mindezt. Könnybe lábadtak a szemei, és aka-
dozó hangon, de még mindig mosolyogva közölte, hogy neki ez mek-
kora boldogság… Többen is állították, az ô betegségébôl merítették
az erôt a folytatáshoz és a hithez. Mondani akartam, de nem tudtam…
Nekem nem a betegsége adott erôt, hanem ô maga.

Idén szeptember végén jártam nála. Rég nem tûnt számomra
ilyen vidámnak. A kérdésre, hogy van, egy „igazán jól” volt a válasz.
Bár még köhögött,  le mert menni egyedül az utcára sétálni. Nem
bírta a tehetetlenséget, így átrámolta a lakásukat. Egyetemi történe-
teim után arról mesélt, milyen lesz, ha megint tanítani fog. Megvette
már a füzetet az osztálynak, azt, amibe az órán történteket írja le.
Amikor elbúcsúztunk, azt mondta, elenged, ha megígérem, meglá-
togatom még. Megígértem. 

A tíz év alatt, mióta ismertem, „betlehemi csillagom” lett. Mutatta
az utat, ha elakadtam, csak ránéztem, és tudtam, merre kell tovább
mennem. Ha messze is volt tôlem, akkor sem engedte el igazán a
kezem. Amikor az égre tekintek, tudom, igazi csillag lett. Csillag, ami
sosem tûnik el. A mi emlékezetünkben egy mindig vidám Tanárnô
képe él tovább. Ô pedig a mennyboltról mosolyog le ránk.

Halász Aletta, volt Fasori diák

Emlékezés 
Formanekné Missura Máriára
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Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
1Kor 16,14

Formanekné Missura Mária
(1962-2011)

• 1992. szeptember 1-jétôl iskolánk német-latin szakos tanára
• az évek során osztályfônöki munkája mellett a nyelvi munkaközösség vezetôje lett
• 2006-tól iskolánk igazgatóhelyettese
• az Evangélikus Gimnázium Alapítvány Kuratóriumának tagja
• egészségi állapotának romlása miatt 2008-ban lemondott igazgatóhelyettesi 

posztjáról, de némettanárként haláláig tanított a Fasorban



HA EGY GONDOLAT LENNÉK…
Ha most egy gondolat lennék,
Gyorsan társakat keresnék,
És futva melléd szökellnénk,
Hogy mi legyünk a szép emlék,

Mely mosolyt csal arcodra,
S nem emlékeztet harcodra;
Inkább csak olyan napokra,
Mikor padokra véstünk

Egy kedves pillanatot,
Ami hozzánk bepillantott,
Mikor letéve a lantod,
Mosolyogva csengett hangod.

Szeretnénk úgy érkezni hozzád,
Hogy ne tudd számolni a hosszát 
A seregnek, akik a békét hozzák,
S ajkukról cseng az „Isten hozzád!”.

Most miénk lesz e perced.
Senki nem töri a csendet.
Csak én, kinek tolla pergett,
S könnye adta a tintanedvet.

Mindenkibôl kiválik veled egy darab.
Ezek ledöntik az ódon templomfalat,
És felfelé szállnak, mint a fénymadarak,
A hit, remény, szeretet és akarat.

Egy csillagként ragyogunk most feléd.
Beragyogjuk mennyei kerted egét. 
Te is Emlék…  Mi is emlék…
Ígérjük örökre…, ha szeretnéd.

Sover Renáta
12. E

Az 5. évfolyam, vagyis mi, október 6-án
a komáromi Monostori Erôdbe látogat-
tunk el. Miután megérkeztünk, még is-

merkedtünk a tereppel, ezután kezdtük csak
el izgalmas kirándulásunkat.

Vezetônk segítségével elôször az erôdnek
a makettjét, tervrajzát, támadási útvonalait és
terepeit néztük meg. Ezt követôen az istállók-
hoz mentünk át. A falakon olyan feliratokat
láttunk, amelyeket még az oroszok véstek
bele. Az egésznek fantasztikus hangulata volt.
Az istállók után bementünk az épületbe. Na-
gyon hosszú és hátborzongató séta követke-
zett. A sötét, ijesztô hangulathoz az idegen-
vezetô még komáromi szellemtörténeteket is
mesélt. Végigvezettek minket a katonák kör-
letein; az egyik szépen be volt rendezve, s
mint megtudtuk, itt két filmet is forgattak ko-
rábban. Ezután a földalatti járatok következ-
tek, ahol szinte négykézláb kellett felmenni az
elsô lépcsôkön. (Még „szerencse”, hogy volt,
aki világítson.) 

Miután kiértünk az erôd túlsó oldalára, a
nyitott térben rohantunk. Az évfolyam elját-
szotta a támadást: mindenki futva, ordítva ro-
hanta le Haraszti Tanárnôt, aki ott maradt a
táskákra vigyázni. Miután mindenki megérke-
zett, evett, ivott, elkezdtük a játékokat, prog-
ramokat.  

A foglalkozásokra egy teremben került sor,
ahol csapatokra oszlottunk, majd beszélget-
tünk. A nap végén azonban a fáradtság miatt
már csak bóklásztunk az erôd tetején. Érdekes
volt, mert az erôd földdel borított, amit elle-
pett a fû és a gaz, olyan volt mintha egy réten
járnánk — ez az ellenség megtévesztésére szol-
gált. Nagyon szép volt onnan a kilátás! 

Az erôd egyes részeibe tanári engedéllyel
mehettünk be. Ha nem lettek volna a lôrések,
teljes sötétség fogadott volna belül. Ahogy az
itt lévô síneken mentünk, egy kicsi, régen szál-
lításra használt, kisiklott vonat maradványába
ütköztünk. Nagyon megijedtünk az erôd bel-
sejében uralkodó nagy csöndtôl, ezért gyorsan

kifutottunk. Még épp jókor, mert kinn már so-
rakoztak a többiek. Felültünk a buszra, és már
igyekeztünk is vissza Budapestre.

Ez volt az elsô fasori kirándulásunk! Kö-
szönjük az osztályfônököknek az élményt, re-
mélem még sok ilyen vár ránk!

Heinczinger Márton 
5. A

Idén, október hatodikán, rendhagyó helyszínen emlékeztünk
meg az aradi vértanúkról. A végzôs évfolyam diákjaival a Batt-
hyány örökmécsesnél jártunk, ahol a történelem fakultációsok

elôadásai helyettesítették a szokásos dísztermi ünnepséget. A kise-
lôadások számos új és érdekes részletét fedték föl a szomorú ese-
ménynek és következményeinek. Az ünnepség keretét az örök-
mécsesnél is a Himnusz és a Szózat adta. Ezért úgy gondolom, hogy
az elhaladó autók zaja és a tömeg ellenére, egy értékes, és a hôsi ha-
lottak emlékéhez méltó ünnepségen vehettünk részt. 

Császár Ilona   12. B

IN
 M

EM
O

RI
AM

 
EM

LÉ
KN

AP
JA

IN
K

Fasori Hírmondó 2011. december 5

Évfolyam a csatatéren

A Battyány mauzóleumnál, a Fiumei úti sírkertben

Komárom

Iskolai ünnepély október 23-án
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KORZIKA

Augusztus közepén az Evangélikus Kollégium szervezésében isko-
lánk és a kollégium néhány tanulója Korzikára, a Földközi-tenger
egyik legnagyobb szigetére utazhatott. A Franciaországhoz tar-

tozó szigetet általában Napóleon szülôhelyeként szokták emlegetni.
Az út nagy részét busszal tettük meg, majd a livornói kikötôbôl

komppal utaztunk tovább a kitûzött cél felé. A körülbelül négyórás ha-
jóút után az elsô Camping felé indultunk, ami Észak-Korzika belsô ré-
szén, egy folyó partján, Francardo nevû településen helyezkedett el.

Korzika magas hegyei között számtalan nagy vízhozamú, sebes vizû
patak és sok kis folyó szállítja a vizet a partok felé. Közülük sok mélyen
a sziklába vágódott mederben száguld. A különleges látványt fokozza a
hófehér sziklák és az élénkzöld víz éles kontrasztja. Persze a látvány
szinte elenyészô tény ahhoz képest, hogy a turisták és a helyiek is elô-
szeretettel fürdenek a néha szinte fagyos, máskor a sziklák felmelege-
désének köszönhetôen tengerhômérsékletû vízben.

Az elsô nap a megérkezéssel, a sátrak felállításával, a folyóban való
fürdéssel és az út fáradalmainak kipihenésével telt, a második napot
azonban már egy homokos tengerparton töltöttük, majd elmentünk egy
bevásárlóközpontba, és körülnéztünk a városban is, ahol a szakácsunk
beszerezte a fôzéshez szükséges kellékeket.

A folyóparton 4 napot töltöttünk, ám egyszer Calviba is elmentünk
körülnézni, no meg a hídról a folyóba ugrálni… Megnéztük az öreg ci-
tadellát, a hatalmas hegyeket. Szinte minden városra jellemzô, hogy
amit csak lehet, két emberrôl neveztek el: Napóleonról, akinek szülô-
helyét ez a sziget adta, illetve egy hajdani korzikairól, akinek köszön-
hetôen egyszer, ugyan csak rövid ideig, de független lehetett a sziget.

Jellemzôek Korzikára a hatalmas ôrtornyok: ezek a 700 éves épü-
letek a genovai birodalom korából származnak. Végig a partok mentén,
minden nagyobb kiemelkedésen áll egy-egy ilyen szögletes vagy kerek,
általában kétemeletes, terméskôbôl épített torony. Többségük jó álla-
potú, némelyiket hasznosítják is, mások gazdátlanul, üresen állnak. Rit-
kábban ugyan, de találkozni lehet szintén ebbôl a korból származó
vékony hidakkal is, melyeken leginkább már csak gyalogosan lehet át-
kelni.

Ha valaki elindul a hegyvidéken túrázni, gyakran találkozhat vad-
malacokkal. Nem tanácsos étellel a kézben a közelükbe merészkedni,
mert az amúgy szelíd állatok sok mindent megtesznek az élelemért, né-
hány helyen ugyanis csak az emberek etetik ôket.

A sokszínû sziget tengerpartjait tekintve is rengeteg lehetôséget
kínál: néhol kristályszínû, finom homok, máshol durvább, sötétebb,
megint máshol kavicsos, de a hatalmas sziklákkal körbevett öblök sem
ritkák. (Utolsó elôtti nap egy 11 méter magas szikláról volt lehetôsé-
günk a vízbe ugrani.) A világörökség részét képezô Portoi öböl na-
rancsszínû gránitból áll, amit vörösre fest a naplemente.

A sziget lakossága 260.000 fô, ami nagyon kevés. Egy részük korzi-
kai nemzetiségûnek tartja magát, s közülük nagyon sokan Franciaor-
szágtól elszakadva, független államot szeretnének. Saját nyelvük inkább
az olaszra, mint a franciára hasonlít, bár a helyiek ezt tagadják. Minden
helységnévtábla kétnyelvû, ki van írva franciául és korzikaiul is, de na-
gyon sok helyen a francia feliratok le vannak vakarva, vagy le vannak
fújva fekete festékkel, netán golyókkal lettek átszaggatva.

Az utolsó nap megnéztük Bastiat, majd éjszaka felszálltunk a
kompra. Visszafelé árral szemben kellett haladnunk,
így körülbelül 7 órán át tartott a hajóút. Az utazók
többsége hálózsákban aludt minden elképzelhetô he-
lyen, minden elképzelhetô pozícióban. Már világosban
értünk vissza Livornóba, ahol kezdetét vette közel 20
órás haza utunk.

Hadady Levente
10. B

Egy kis nyár a télben…
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NYÁRI NYELVÉSZET

Augusztus 8-14-ig tartott a bonyhádi Lotz János Nyári Diákegyetem,
melyet a Bonyhádi Petôfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollé-
gium egykori diákja, dr. Lotz János világhírû nyelvész tiszteletére és

emlékére rendeztek.
Az egyhetes tábor során mindenki elmélyíthette tudását a retorika,

japán kultúra, média, költészet és finn-magyar szekciók keretein belül. Na-
ponta 2-4 órára vonultunk el szekcióvezetôinkkel, a legtöbbet a médiát vá-
lasztók dolgoztak. Közösen tettünk kirándulást Óbányára, kerékpárral.
Szekszárdon bepillantást nyertünk egy rádió és egy tévécsatorna életébe, il-
letve egy újság szerkesztôségét is meglátogattuk. Szinte minden nap hall-
hattunk egy-egy elôadást a legkülönbözôbb nyelvészeti témakörökben.
Szerdán érkeztek meg a zongora mester-
kurzust választó diákok, szombat esti
zenés estjükön is mindannyian részt
vettünk.

A tábor ideje alatt ren-
dezték a Tarka-Marha Feszti-

vált, melynek programjain egyénileg vehettünk részt. A délutáni koncerteket követôen utcabál is volt.
Mit ne mondjak, rendesen letáncoltuk a lábunkat!

A rétorok feladata többek között egy beszéd írása volt, amit a záró alkalom elôtt kellett elôad-
nunk. A témát mi választottuk: Kell-e tapasztalat a párkapcsolatokhoz? Nagyon izgalmas volt meg-
tapasztalni azt, hogy mindenki teljesen máshogy látja a kérdést. Csak egy gondolatot kiemelve az
elhangzottak közül: „A szerelem olyan, mint a bárányhimlô. Minél többször elkapjuk, annál több an-
titestet termel a szervezetünk a következô alkalomkor”.

A média szekciósok készítettek egy honlapot a táborról, ami az alábbi címen található:
http://www.firkasz.myluther.hu

Úgy gondolom egy igazán felejthetetlen táborról, sok jó programról és baráti kapcsolatról marad-
tam volna le, ha nem megyek el a táborba.

Parragh Dávid
10. B

ÛRTÁBOR

Idén nyáron is lezajlott a szokásos évi Ûrtábor a Magyar Asztronautikai Társaság szervezésében. A július elsô hetében megrendezésre kerülô tá-
bornak Sátoraljaújhely, ezen belül a Magyar-Szlovák Kéttannyelvû Iskola adott otthont. A programok színesek és változatosak voltak, a napi elô-
adások mellett interaktív programok, mûholdtervezés, emberes ûrjármû tervezése, marsjáró-irányítás és egyéb csapatprogramok, valamint kassai

kirándulás, bobozás, városnézés és strandolás is színesítette a tábori napokat. Elôadóink a magyar ûrkutató és csillagász szakma nagyjai közül ke-
rültek ki: többek között dr. Almár Iván ûrkutató, Sík András bolygókutató, Solymosi János a MANT elnöke és a BHE Bonn Hungary Kft. igazgatója,
valamint Zombori Ottó csillagász, iskolánk kiváló tanára tartottak nagyszerû elôadásokat. A táborvezetôi szerepet Zombori Ottó tanár úr vállalta,
aki a Kárpát-medence számos részérôl érkezett diákokat nagyszerû csapattá kovácsolta össze. Ahogy említettem, a táborozók nemcsak Magyaror-
szág területérôl jöttek, de a törté-
nelmi Magyarország tájairól is
érkeztek diákok, többek között Kár-
pátaljáról, Felvidékrôl és a Vajdaság-
ból. A táborban töltött hét nap
nagyszerû lehetôség volt a tanulásra
és a szórakozásra, valamint a kap-
csolatépítésre, hiszen a táborozók a
rohanó szorgalmi idôszak ellenére is
tartják a kapcsolatot, és már most a
következô tábor részleteit szervezik.

Tóth Máté
11. C
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Egy kis nyár a télben…
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Az év végi rohanás, a konferenciák, lezárások közepette még egy
— cseppet sem könnyebb, viszont annál örömteljesebb — feladat
hárult néhányunkra, ugyanis iskolánk partiumi testvérintézmé-

nyét, a Nagykárolyi Elméleti Líceum kedves diákjait és földrajztanáru-
kat, Mentiu Gabriella Csilla tanárnôt háromnapos látogatásra hívtuk meg
június 9-11. között. Idén mi töltöttünk el egy szép napot náluk március
15-én, így illô volt a vendéglátás viszonzása. Gimnáziumunk Alapítvá-
nya egy kisebb összeggel hozzá tudott járulni a hét fôs nagykárolyi kö-
vetség költségeihez, amit mi is és vendégeink is egyaránt nagy örömmel
fogadtunk. Az volt a célunk, hogy az útiköltségen kívül semmilyen más
fizetnivaló ne terhelje vendégeinket, és hogy a rendelkezésre álló idô
alatt minél többet láthassanak fôvárosunkból, vagyis minél tartalma-
sabban teljen el ez a három nap. A tavalyi 11. C osztály néhány kedves
diákjának és szüleinek nagylelkû, önzetlen felajánlása révén megoldó-
dott vendégeink elszállásolása.

Csütörtökön meg is érkezett a kis csapat, épp idôben egy finom
ebédre a menzán. Ezután Szabó Zsolt, gimnáziumunk archívumának
vezetôje mesélt nagyhírû iskolánkról, bemutatva vendégeinknek az épü-
letet. A szépen felújított Díszteremnek különösen nagy sikere volt. Gim-
náziumunk után az Operaház épületének idegenvezetôvel kísért
megtekintése következett. Ide tértünk vissza este 7 órára, hogy meg-
nézzük az Örvényben címû kortárs balettelôadást.  

Másnap reggel a Hôsök terén indítottuk városnézô túránkat, majd
körbejártuk a Városligetet összes érdekes látnivalójával együtt. Az isko-
lai ebéd után az Országház épületének megtekintése következett, ami-
nek szintén nagy sikere volt, fôleg, hogy vendégeink nagykárolyi
ismerôsökkel találkoztak. Hiába, kicsi a világ! Ide igazgatóhelyettesünk,
dr. Dobos Krisztina segítségével sikerült soron kívül bejutnunk. A Parla-
ment után a Várnegyed következett, és szégyen vagy sem, ezen látvá-
nyosságok és programok után városnézô lelkesedésünk bizony
alábbhagyott, így a diákoknak szabad délutánt engedélyeztünk, mi pedig
Mentiu tanárnôvel megnéztünk egy filmet, és ittunk egy finom kávét. 

Az utolsó napra, szombatra is nagyon szép programokkal készül-
tünk. Délelôtt dunai sétahajózáson vettünk részt, majd, mivel úgyis
közel voltunk hozzá, kívülrôl megtekintettük új Nemzeti Színházunkat,
itt készült a fotó is. Ezután egy gyors ebéd, és a búcsú pillanatai követ-
keztek, de maradt még bôven látnivaló legközelebbre is! 

Ôszintén reméljük, hogy kedves vendégeink jól érezték magukat
nálunk, és azt, hogy sikerül kialakítanunk egy valóban élô, komoly, ta-
pasztalatcseréken is alapuló kapcsolatot.

A három nap sikeres lebonyolításában segítségemre voltak a Rákóczi
Szövetség révén Csordás-Lengyel Mónika tanárnô és Csordás János
tanár úr, és sokat segített mindig helyénvaló, meghallgatni érdemes ta-
nácsaival, tapasztalatai megosztásával Kliment Zsuzsanna tanárnô is. 

Sipiczky Márk
angol-francia szakos tanár

Hajdu Timi: Mint minden évben, idén is sor került iskolánkban a
német diákcserére. Nagyon nagy izgalommal vártuk nürnbergi
vendégeinket, fôleg én, mivel nekem ez volt az elsô alkalom,

hogy külföldi cserediákot fogadtam. A Keleti pályaudvarra érkezô vonat
késett, tovább növelve az izgalmakat. Amikor a Wilhelm-Löhe-Schule
diákjai leszálltak a vonatról, a küldött kép alapján szinte egybôl fölis-
mertem a „cserémet”.

Elsô utunk a barátnôm családjának lakásához vezetett, mivel német
diáktársam náluk kapott szállást. Elsô esténk csendesen, de annál él-
ménydúsabban telt, nekivágtunk ugyanis az éjszakának, hogy autóval
körbejárva a várost, megmutassuk vendégünknek az esti Budapestet. A
kivilágított, éjszakai fényárban úszó város még gyönyörûbbnek látszott,
mint egyébkor. Még én is elcsodálkoztam szépségén.

Frank Juli: Az elsô este még megszeppenve ültünk az étkezôasztal-
nál, ám napról napra oldottabb lett a hangulat. A hétvége alatt jobban
megismertük egymást, és a családi körben eltöltött idô a nyelvi akadá-
lyokon is enyhített. Vasárnap délelôtt német nyelvû istentiszteleten vet-
tünk részt a budavári német nyelvû evangélikus gyülekezetben, majd a
közel negyven diák a budai vár megtekintésére indult, amit mindeni ér-
deklôdve hallgatott végig Galamb tanárnô német nyelvû idegenvezeté-
sével.

A közösen töltött egy hét során nagyon sok jó programban volt ré-
szünk. Napközben a cserediákjaink nélkül voltunk, akik egy-egy né-
mettanár vezetésével lelkesen rótták a város nevezetességeit. Reggelente
azért vendégeink is beültek velünk egy-egy tanórára, ami mindkét fél

számára nagyon tanulságos tapasztalat volt. Esténként az egész társaság
együtt töltötte az idôt, így igazi csapattá kovácsolódtunk.

Hajdu Timi: Nekem legjobban a Domony-völgyi lovaspark tetszett,
ahová a magyar és német diáksereg közösen látogatott el. A kocsikázás
és a lovasbemutató láthatóan a németeket is lenyûgözte, de emlékeze-
tes marad a kedd reggeli kétnyelvû áhítat, az együtt eltöltött szabadidô,
a biliárd és a búcsúest is, ami jól összekovácsolta a csoportot.

Frank Juli: A rendelkezésre álló egy hét nagyon hamar eltelt, pilla-
natok alatt péntek lett, amikor eljött a búcsú ideje. Az iskolában búcsút
vettünk cserediákjainktól, és sok-sok élménnyel, tapasztalattal és tu-
dással gazdagodva ültünk vissza a tanórákra, azzal az érzéssel, hogy új,
talán életre szóló barátságokra tettünk szert. Cserediákunkkal azóta is
e-mailezünk, és képeket cserélünk az eltöltött idôrôl, a német diákok
ittléte tehát nyomott hagyott a magyar diákokban.

Hajdu Timi: Mindketten várjuk a tavaszi kiutazásunkat, igaz, én egy
kicsit félek is attól, hogy egy hetet egy idegen családnál töltsek el. De
minden félelem és izgalom ellenére is csak ajánlani tudom a csere-
programot, hiszen tényleg nagyon jó nyelvtanulási lehetôség. A néme-
tek nagyon kedvesek, sokat segítenek, és ha minden kötél szakad,
angolul is szót lehet érteni. Egyéb pozitív szempont az is, hogy nem-
csak a németekkel barátkoztunk össze, hanem iskolatársainkat is jobban
megismertük, igazi baráti kapcsolatok alakultak ki köztünk. Jövôre gyer-
tek Ti is, ha egy örök élménnyel szeretnétek gazdagodni!

Hajdu Tímea, Frank Júlia  11. E

Egy hét a nürnbergi testvériskola diákjaival
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Nagykárolyi testvériskolánk látogatása



Az I. Gyermek és Ifjúsági Országgyûlésbe „nyert” mandátumot iskolánk tíz tanulója 2011.
szeptember 20-án. Miután megtekintettük a törvényhozás épületét, több más intézmény
diákjaival interpellálhattuk országunk vezetôit: a minisztereket vagy az ôket képviselô ál-

lamtitkárokat. Az országhatárokon túlról is érkeztek lelkes diákok, hogy a jövô generációja szem-
pontjából fontos ügyekrôl — a magyar honvédelem kérdésérôl, az oktatási rendszer változásairól
és a várható olimpiai szereplésrôl — érdeklôdjenek a kormány tagjaitól, akik lelkiismeretesen vá-
laszoltak a nekik feltett kérdésekre. Válaszaikról a ”képviselôk” szavazhattak, amiket két kivétellel
el is fogadott a diákparlament.

Az ülés végeztével mi, diákképviselôk egy exkluzív ebédet fogyaszthattunk el az ország há-
zában. Bizton állíthatom, hogy diákéveink végéhez közeledve rendkívül szép élménnyel lettünk
gazdagabbak, ezért kívánjuk, hogy a legközelebbi alkalom során is minél több fasori diák kap-
jon lehetôséget az ifjúsági országgyûlésen való részvételre.

Kaltenecker Dániel  12. B

Dübörög a cserkészélet a Fasorban! Az iskolai csapat köszöni, remekül van! Idei toborzá-
sunk (is) nagy sikerrel zárult, és itt is megragadnánk az alkalmat, ha nem is név szerint,
hogy köszöntsük sorainkban azt a sok fiút és leányt, akik leendô cserkészként ezzel az

életformával szeretnék gazdagítani az életüket! Garantáljuk, hogy nem bánják meg! Szokásos év-
kezdô kirándulásunk is a természetben, ismerkedve, tanulva, játszva telt, és bátran készülünk az
október végi, ôszi táborra! Ápolva nemzeti- és egyben cserkészhagyományainkat, bátran foly-
tatjuk az egészséges, életrevaló ifjúság nevelését!

Zentai János  12. B

Hogy is van ez Miniszter Úr?
FASORI DIÁKOK LEPTÉK EL A TISZTELT HÁZAT

Résen vagyunk!

Október 8-án, szombaton reggel az osztály 10 óra körül találko-
zott Pilisborosjenôn, a játszótér közelében. Amíg gyülekeztünk,
a fiúk focizással ütötték el az idôt. Amikor mindenki megérke-

zett, szülôkkel, kutyákkal együtt elindultunk a Teve-sziklához, ahová
egy meredek, vékony lejtô vezetett. Ez a szikla az alakjáról kapta a
nevét, melyet a természet alakított ki sok-sok éven át. A hegyoldalba
vájt barlangokat közelebbrôl is megtekintettük, és miután kijátszottuk
magunkat, továbbindultunk az „Egri” várhoz. Ezt a modell-várat igazá-
ból az Egri csillagok címû filmhez építették, és a rohamjeleneteknél
használták díszletként.

Miután kipihentük az ide vezetô út fáradalmait, a várfalak között
„véres” számháború vette kezdetét, melyben Szathmáry és Haraszti ta-
nárnô is aktívan részt vett. „Az én csapatom nyert, mert csapatunk ösz-
szetartott, és mert találtunk egy olyan titkos zugot a várban, amely
remek fôhadiszállásként szolgált.” (Ják Kriszti)

A fárasztó, de izgalmas csata után elindultunk a borzasztóan hosszú-
nak és meredeknek tûnô úton felfelé a hegy tetejére. Menet közben az
esô is elkezdett csöpögni, de ez sem állított meg minket. A fáradság azon-
ban megérte, mert gyönyörû kilátás tárult elénk a hegyoldalról. Ekkor két-
felé vált a csapatunk; a merész szülôi csapat elindult meghódítani a hegy
tetejét, mi azonban inkább visszamentünk a várhoz még egyet számhá-
borúzni. Amint megérkezett a hegymászó csapat, elindultunk vissza a
focipályához, ahol a kocsik csomagtartójából elôkerült étel, ital, s mi szem
szájnak ingere. Feltöltôdve energiával újabb harci cselekmény, íjászkodás
vette kezdetét, melyben szerencsére senki sem sérült meg, még Füli kutya
füle sem. A csodálatos nap után sok-sok élménnyel gazdagodva indul-
tunk haza, hogy kipihenjük a túra fáradalmait.

Balla Zsófia, Czégel Szabolcs, Foglar Viktor,
Lôrincz Kristóf, Varga Zsófia, Weinberger Tibor

6. B

A Teve-sziklánál jártunk
A 6. B ôszi kirándulása Pilisborosjenôre
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„Az emberi lények alkotóképessége 
– Isten képe bennünk.”
BESZÁMOLÓ AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK ORSZÁGOS

TALÁLKOZÓJÁRÓL

A2010-ben elhunyt amerikai teológusnô, Mary Daly szavai nyer-
tek új értelmet Sopronban szeptember 23-án. Az ország legkü-
lönbözôbb pontjaiból gyûltek össze az evangélikus iskolák, hogy

megalkossanak egy olyan különlegességet, amit Közösségnek nevezünk.
Mi vagyunk az alkotók, az Alkotó tenyerén. Mégsem ennyire egyszerû.
Ki alkot, amikor egy mûvész a semmibôl teremt valamit? 

Ha belegondolunk, az alkotás fogalmának létrejötte annak köszön-
hetô, hogy Isten megteremtette az embert, megalkotta azt a lényt,
amelynek Lelke van. Tehát emberi alkotóképességünk alapja a Lélek. Ezt
legszebben II. János Pál pápa fogalmazta meg a mûvészeknek szóló le-
velében, amely így hangzott: „ … A Föld puszta volt és üres, sötétség
borította a mélységeket és Isten lelke lebegett a vizek fölött (Ter1,2). Mi-
lyen szoros hasonlóság van a Lélek, a lehelet, a belé lehel és az in-
spiráció között! A Szentlélek a világmindenség titokzatos Mûvésze.”

Születhet egyáltalán emberi alkotás, Isten és a Szentlélek jelenléte
nélkül? Természetesen nem. Mégis, amikor kifejezzük önmagunkat va-
lamelyik mûvészeti ág segítségével, mindig felmerülnek a kérdések. A
kérdések, melyek elindítanak egy úton, amit alkotásnak nevezünk. Sop-
ron idén szélesedô ösvénnyé vált az evangélikus diákok, tanáraik és  lel-
készeik lába nyomán…

Pénteken kora délután nemcsak a madárcsicsergés törte meg a sop-
roni Deák kutat körülölelô erdôt, hanem a Szélrózsa Band is. A találkozó
megnyitójára érkezô diákok és kísérôik az evangélikus dallamokat kö-
vetve találtak el a buszoktól a forráshoz, melybôl a Berzsenyi Gimná-
zium tanulói isznak ballagáskor. Ezt a szép hagyományt Tölli Balázs, a
fent említett gimnázium igazgatója osztotta meg a közönséggel, aki meg-
nyitó beszédében a „Szabadság, Bátorság, Hûség” hármasát hangsú-
lyozta, illetve azt a csodálatos lehetôséget, hogy létrejöhetett ez a
rendezvény.

A Szélrózsa Band két evangélikus éneke képezte az intermezzo-t,
utána pedig Szemerei János tartott áhítatot. „Adj innom” — szólította
meg Jézus a samáriai asszonyt. A kapcsolatteremtô megszólítás hatal-
máról és a két küszöb átlépésérôl beszélt a püspök úr. A küszöböket az
alábbiak jelentették: Jézus elôítéletek nélkül szólítja meg az asszonyt, il-
letve maga a tény, hogy közterületen asszonnyal ismerkedik. A meg-
szólítás egy ajándék. Ezekkel a szavakkal buzdította a fiatal diákokat,
hogy nyugodt szívvel szólítsák meg egymást, ne féljenek új embereket
megismerni, merjenek bárkit „megszólítani”.  

A Szélrózsa Band ismét játszani kezdett, a 13 delegáció pedig szé-
pen lassan visszaszállingózott a buszokhoz, hogy a délután folyamán
megismerjék Sopront és környékét. A 15 órától kezdôdô programokra
a diákok már korábban jelentkezhettek az iskolákban, tehát minden ki-
alakuló vegyes csoport gyorsan és szervezetten eljutott az adott progra-
mok helyszínére. Voltak, akik a Deák Kút közelében található
Kalandparkban próbálták ki magukat a drótkötélpályákon 6-9 méter
magasságban. A hajókázós csapat a Fertô tavon tett egy kisebb túrát. A
friss matrózok este elmesélték, hogy alkalmuk nyílt megismerni Európa
legnagyobb Vízi Színházát, amely 6000 férôhelyes. Emellett mindenki
említette a tó felett „lebegô” gyönyörû cölöpös házakat. Harasztos Bar-
nabás, a Deák téri Evangélikus Gimnázium tanára mesélt a kenuzásról.
Elmondása alapján akadtak olyanok, akik még nem ültek ilyen vízi al-
kalmatosságban, de hamar belejöttek, és nemcsak evezô, hanem irá-
nyító posztban is ügyesen teljesítettek az ifjoncok. Ezen a programon
különösen oda kellett figyelni a csapatmunkára, hiszen a szûk nádfallal

övezett sötétbarna vízi ösvényeken könnyen be lehetett volna borulni.
A nagycenki kirándulás Széchenyi nyomában telt. Körbevezették a

kastélyban a csoportot, beszámoltak Széchenyi munkásságáról és Fes-
tetics Júlia kegyeinek megszerzésérôl. Külön érdekesség volt a vonat-
modellekbôl álló gyûjtemény és a mauzóleum, ahol egy igazi múmiát
tekinthettek meg a gimnazisták. Eközben egy másik csoport Sopron túl-
oldalán, a Karl Harrer alapítású burgenlandi csokigyárban ismerkedett
meg a csokoládé történetével és ízével, a kakaóbabtól kezdve addig,
amíg már tábla formájú nem lett. Az összes fázist végigkóstolták a diá-
kok, amit a csokoládé-szökôkútba mártogatott gyümölcsök tetéztek, il-
letve az italként szolgáló friss forró csokoládé. Ezalatt az MKB Arénában
a soproni NB1-es nôi kosarasok vezettek körbe egy csapatot, megmu-
tatva a kupákat, mezeket és termeket, ahol edzeni szoktak.  Ez a cso-
port 3 edzésbe is betekintést nyert.  Egy általános iskolásokból álló
csapat edzett a megérkezésükkor, késôbb pedig az U2-esek edzésére ül-
hettek be, ahol megkérdezhették a velük nagyjából egykorú játékoso-
kat, hogy milyen szerepet tölt be az életükben a kosárlabda, és hogyan
képzelik el a jövôt. Végezetül indulás elôtt egy fél órára beülhettek az
NB1-esekhez is.

A programok a kollégiumokba való beköltözéssel és a vacsorával
zárultak. Ezután mindenki átsétált a volt Gyermek- és Ifjúsági Központ
(GYIK) épületébe. Sopron utcáit megtöltötték a délutáni programokról
lelkesen mesélô fiatalok. A megérkezést követôen mindenki helyet fog-
lalt a nagy színházteremben, ahol pár perccel késôbb Gáncs Péter püs-
pök úr tartotta meg az esti áhítatot. Szorosan ezután felcsendültek a
Jónás és Jézus címû rockoratórium elsô hangjai. A koradélután megis-
mert Szélrózsa Band tagjai köszöntek újra vissza a színpadon, de kicsit
kibôvült formában. Az elôadásban résztvevô kórust Nikodém Géza ké-
szítette fel, de ezen az elôadáson ideiglenesen Derecskei András he-
gedûmûvész vezette ôket. A rockoratórium közben volt egy kisebb
közjáték, melyben Gáncs Péter osztotta meg a közönséggel gondolatait
az elôadás egy adott részével kapcsolatban. „Valaki mellénk lép, amikor
a homály reánk szakad. Jézus szeretne Veled járni!” — mondta a püspök
úr a fiatalságot biztatva, hogy nem vagyunk egyedül. Végezetül még
ezekkel a szavakkal búcsúzott az evangélikus találkozó résztvevôitôl:
„Kívánom, hogy legyen profán és szakrális élmény!” 

A színházterembôl kilépve fáradtan mosolygós arcok vették az irányt
ismét a kollégiumok felé. A diákok megannyi élménnyel gazdagodva
tértek vissza a szálláshelyre, ahol éjfél körül már csak a halkan züm-
mögô élmények szöktek ki a szobákból. Eltelt az elsô nap. 

„ Az ember nyissa meg szívét a szépségnek, hagyja hogy az Isteni erô
inspirálja ôt a szívén keresztül”. (Váradi Tibor)

Szeptember 24-e, az Alkotás napja volt. Egy kiadós reggeli után
ismét átsétált a diáksereg a GYIK épületébe, ahol némi eligazítást kö-
vetôen mindenki elkezdte mûvészi munkáját az adott „Mesterek” ve-
zetésével. A mûvészeti ágazatok széles tárházát képezte az épület és
udvara ezen a csodálatos délelôttön. A képzômûvészetek közül a fes-
tészet (akvarell), szobrászat (Ytong-tégla megmunkálása), grafika (pasz-
tell) és az intermédia (fotózás, rádió/média) szerepelt a listán, az
iparmûvészeten belül pedig az üvegmûvészetben, fafaragásban és az
agyagmûvességben próbálhatták ki magukat a fiatalok. A zene többfé-
leképpen is megjelent a programok között, mivel külön csapatok al-
kották a klasszikus- és könnyûzenei csoportokat, a kórust, illetve a
népzene/néptánc csoportot. Az irodalom sem maradhatott ki a sorból,
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LÓezért egy kreatív író-költô klub is alakult a reggel folyamán. Ennek kap-
csán Shakespeare szavait idézve említeném meg az utolsó alkotó cso-
portot, miszerint „Színház az egész világ”. A rockoratórium elôadásának
helyszínén, a színházteremben Horváth Ernô oktatta a színészet tudo-
mányára a fiatalokat. 

A Találkozó elôzô napján kiosztott, iskolánként különbözô színek-
ben virító „EGOT” pólókban vetették magukat a diákok a nagy mun-
kába, hiszen az estére tervezett gálán, mindenkinek be kellett mutatni,
hogy mit hozott létre az Alkotás napján. Fantasztikus volt megtapasztalni
azt, hogy míg a diákok arra törekedtek, hogy valami egyénit hozzanak
létre, mégis közösséggé kovácsolódtak az együtt töltött idô alatt. Szem-
telenül teltek el a percek és az órák, delet harangoztak Sopronban. A Lí-
ceum várta vissza ebédelni a diákokat, hogy nehogy aktuálissá váljon a
közmondás, mely szerint „A mûvészet hosszú, az élet rövid”. 

Az étkezést követôen 2-3 órát szabadon tölthettek el a fiatalok. Volt,
aki az Ifjúsági Központba ment vissza befejezni a mûvét, voltak diákok,
akik a Líceum lépcsôin zenélgettek és beszélgettek, de olyanok is akad-
tak, akik a rendezvény helyszíneihez közeli cukrászdában, vagy a diá-
kok és zenészek körében is befutott Alcatraz szendvicsezôben ütötték
el ezt az idôt. Délután négykor azonban már mindenkit a GYIK udva-
rán találhattunk, hiszen ekkor kezdôdött Róka Szabolcs interaktív me-
sejátéka, melyben a diákok is részt vehettek. Az elsô pár perc után,
annyira fent ragadt a fiatalok arcán az ôszinte mosoly, hogy amikor kör-
benéztem, jó érzés volt betelni a mindenkit körülölelô hangulattal.

Mindeközben megsült a vacsoraként szolgáló ökör, amit káposzta-
salátával, zsemlében lehetett pár perc sorban állás után elfogyasztani.
Nagy sikere volt a diákok által „ökörburgernek” nevezett ételnek! A jól-
lakott sereg szépen lassan megtöltötte a színháztermet. Este hétkor az
izgatottság már kézzel tapintható volt, amikor végre színpadra lépett a
konferátor.

A kezdeti nehézségeket legyûrve összeállt a 13 darabból álló, a ta-
lálkozót és az iskolák összetartását jelképezô tetraéder formájú harang-
láb. Ezt követôen Smidéliusz Gábor és Ócsai Zoltán tanították meg a
közönségnek az Áldjad lelkem az Urat! — címû éneket, amely az EGOT
jelképes dala lett. Ezután az általuk felkészített könnyûzenei csoport elô-
adását hallgathattuk meg, amelyben felcsendült a rózsaszín párduc jel-
legzetes dallama szaxofonon, utána pedig egy lírikus és egy rockosabb
hangvételû dal is. A zenei elôadások között szerepelt a klasszikus ze-
nekar Angol-dala is, a kórus többszólamú tapsolása, dobogása, ének-
lése, illetve a Ritmusbeszéd címszó alatt futó ütôhangszeres bemutató
Horváth Kornél vezetésével. S ha már a ritmusnál tartunk, elengedhe-
tetlen, hogy megem-
lítsük a néptáncoso-
kat, akik között volt,
aki életében elôször
viselt néptáncos cipôt
és ruhát. Sôt, volt le-
ányzó, akinek ez volt
az elsô alkalom, hogy
befonták, és szalaggal
kötötték meg a haját!

Eközben vegye-
sen meghallgattuk a
képzô- és iparmûvé-
szeti csoportok be-
számolóit is, hogy mi-
lyen érzés volt együtt
alkotni. Létrehozni va-
lami olyat, ami tük-
rözte az ifjú mûvé-
szek gondolatait, ér-
zéseit. Vászonra le-
helni a festéket a cifra
ecsetvonásokkal. Ha-
szontalan, tört üveg-
darabokból összefor-
rasztva új és harmoni-
kus képet alkotni. Az
agyag lágy testét for-
málva korongozni. 

Elsajátítani a jó kérdések mûvészetét, mellyel új embereket ismerhettek
meg a diákok. A pasztellkrétákat sisteregve koptatni a papíron. A hab-
téglákat törni, vésni, csiszolni, amíg a személytelen formákból a vízi ma-
darak jellegzetessége ki nem domborodott. Lencsevégre kapni egy-egy
apró csodás pillanatot. Az egyik legôsibb anyaggal, a fával dolgozni vagy
éppen tollat ragadva papírra vetni egy gondolatot valamelyik irodalmi
mûnemmel karöltve. Természetesen a drámacsoport is elôadta az elsa-
játított színdarabocskát, amin bár fáradtan is, de fel-felkacagott a kö-
zönség. Bónuszként kaptunk a Deák téri Gimnázium férfi delegációjától
egy szellemes kis színházi jelenetet, melyben az ördög (Harasztos Bar-
nabás) próbálta megkísérteni a három kemény májú fiatalt. A sok be-
számoló között volt egy húszperces szünet is, mely igen hasznosnak
bizonyult, hiszen így lehetôsége adódott a közönségnek megtekinteni a
GYIK folyosóira kiállított mûveket. A gálát a következô napi program is-
mertetése zárta. 

A fáradt mûvészek elindultak vissza a kollégiumokba. Pár perc
múlva a zuhanyzók ajtaján kúszott ki a pára, és a pizsamákban flangáló
diákok fel-le járkáltak egymáshoz az emeleteken. Még utolsó lélegzet-
vételként a 4. emeleten található nagy teremben gitározott pár diák
Mesterházy Balázzsal. Az Új ének dalaival és a vasárnapi istentiszteletre
készített piros szalagos papírok összeállításával zárult az utolsó este…

Vasárnap közös istentiszteleten vettünk részt a soproni evangélikus
templomban. Az áhítat során mindenki gazdagodott egy kézi faragású
madártoll formájú fa íróeszközzel. Az interaktív áhítat része volt egy kis
kérdôív kitöltése, mely ezekkel a különleges tollakkal történt. Még egy
kis piros szalagot is kaptak a résztvevôk, melyeket a csuklókra csomózva
és a csomókat a jövôben majd kikötve, jelképezték a mostani problé-
mákat, melyek meg fognak oldódni. A templomból kihömpölygô tö-
meget hatalmas lufisereg fogadta, s miután mindenki kapott egyet,
elindultunk a fôtérre. Mesterházy Balázs mondott pár szót arról, hogy
így engedjük el a nehéz dolgainkat is, majd mindenki a szélre bízta lu-
fijának sorsát.

Ezután már csak a csomagolás és a fájdalmas búcsú következett, de
szerencsére a könnyes szemek mosolyogtak, mert a hétvégét mindenki
önfeledt alkotással és ismerkedéssel töltötte, tehát ezt a gyönyörû 3
napot az összes „alkotó“ vidáman rakta a kellemes emlékek tárházába.
(A cikk eredeti megjelenési helye: www.evangélikus.hu)

Sover Renáta
12. E

A képeket Sover Renáta készítette

13Fasori Hírmondó 2011. december



14 Fasori Hírmondó 2011. december

Ö
SZ

TÖ
ND

ÍJA
SA

IN
K

Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány kuratóriuma, valamint a
csatlakozó alapítványok képviselôi a tavalyi tanév végén is ösz-
töndíjjal ismerték el a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium-

ban kiemelkedô munkát végzô diákokat és tanárokat. A 2010/2011-es
tanév díjazottjai a tanévzáron vehették át a komoly pénzjutalommal
járó elismerést.

Vermes Miklós Ösztöndíjban részesült Soós Péter Tamás 13. e
osztályos tanuló, aki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen bi-
ológia tantárgyból 29. helyezést ért el, valamint Császár Ilona 11. b
osztályos tanuló, aki biológia tantárgyból bekerült az OKTV II. forduló-
jába, valamint a Szentgyörgyi Albert versenyen I. helyezést ért el. 

Kiváló tanulmányi munkájáért Csaba László Ösztöndíjat kapott
Altziebler Dóra 11. b osztályos tanuló, Kabódi Ráchel 11. a osztá-
lyos tanuló, továbbá Lázi Laura Liza 11.b osztályos tanuló, akik kie-
melkedô tanulmányi munkájuk mellett történelem és hittan
tantárgyakból teljesítettek átlagon felül.

Boytha György Ösztöndíjjal ismerte el az intézmény Hajdó András
12. a  osztályos tanuló kiemelkedô teljesítményét, aki az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen latin nyelvbôl az országos fordulón az

elsô tízenöt közé került, történelem tantárgyból pedig 17. helyezést ért
el, míg az intézményi Reményik-pályázaton pályamunkája elsô díjat ka-
pott. OKTV dolgozata alapján, valamint az Országos Mezzofanti verse-
nyen elért I. helyezéséért szintén Boytha György Ösztöndíjban részesült
Balogh-Simkó Eszter 12. b osztályos tanuló, valamint Szabó Eszter Dolli
11. b osztályos tanuló kiváló tanulmányi munkájának elismeréseképp.

A Dr. Edgar Groz Emlékalapítvány díját kiváló szakmai munkájának
elismeréseképp Kuklis Éva, Tasnádi Zsuzsanna, Udvardi Edit, Csor-
dás János és Formanekné Missura Mária fasori tanárok vehették át. A
diákok közül Soós Péter (13.e), Kurucz Dániel (13.e), Szelényi Mag-
dolna (12.e), Sikesdi Petra (11.e) és Fehér Jenô (12.e) részesültek az
emlékalapítvány elismerésében a Groz-versenyen elért helyezésükért.

A Kôszegfalvi Beáta Emlékalapítvány kitüntetését, Az Év Tanára
díjat a 2010/2011-es tanévben szakmai munkájának elismeréseképp
Dr. Érfalvy Lívia tanárnô kapta, Az Év Diákja címet pedig kiemelkedô
tanulmányi és közösségi munkájának köszönhetôen Cseplye Dániel
11. a osztályos tanuló vehette át.

A Dr. Kovács Márton ösztöndíjprogram keretében idén nyáron
Altziebler Dóra és Somogyvári Levente utazhatott Kanadába.

KANADA

ADr. Kovács Márton ösztöndíjprogram keretében idén nyáron is
lehetôsége nyílt két tanulónak arra, hogy nyelvtanulás céljából
két hónapra Kanadába utazzon. Minden évben pályázni kell

erre az ösztöndíjra egy 180 szavas angol nyelvû motivációs levéllel,
amiben leírjuk, mire használnánk fel az itt tanultakat.

Kanadán belül Regina települést, a Saskatchewan provinciabeli
városkát és környékét ismerhetjük meg. Elôször úgy tûnt, hogy „el-
pazaroljuk” az utolsó középiskolás nyarunkat, ám erre a feltevésre az
elsô pár nap azonnal rácáfolt. A hosszú idônek tûnô 54 nap rövid
nyárrá zsugorodott, a program végén mindannyian úgy éreztük, hogy
kevés volt az itt töltött idô.

Minden hétköznap óráink voltak 9-tôl délután 3-ig, hétvégenként
pedig kirándulni mentünk, valamint a program elindítójával, Anna
nénivel és az ott élô magyarokkal is többször találkoztunk, Marci bá-
csival például, aki mindig rendelkezésünkre állt, ha valamire szüksé-
günk volt.

A kinti idôszak kellemes nyári idôtöltés volt, s amikor észbe kap-
tunk, már a reginai reptéren álltunk összepakolva, hogy szép élmé-
nyekkel gazdagon utazzunk haza Magyarországra. Még most is
hiányzik Kanada, nagyon szeretném még egyszer látni Regina-t és
Saskatchewan-t.

Somogyvári Levente  12. C

SUMMER SCHOLARSHIP
I spent this summer in Canada. It was a scholarship, provided by an
elderly Hungarian immigrant lady, Mrs. Kovacs.  She founded this
scholarship for the memory of her husband, who was a student of
our school. Therefore, every year there is given an opportunity for
two students from Fasor to spend their summer in Regina, the capital
of a province, called Saskatchewan in Canada. So if you think you are
the potential applicant, go for it.

Regina is a lovely oasis in the middle of the Canadian prairie. We
had to attend the English as a Second Language course at the University
of Regina four times a week and the accommodation was at one of the
university’s college. Our two teachers made every effort to acquaint
us with English grammar, Canadian history and local literature and a
lot more. They weren’t just teachers, they were as direct as they invited
us to their homes, gave us the feeling of being a Canadian. They also
tried their best to show us around the province. Every Friday we had
a fieldtrip to places like Moose Jaw and Saskatoon. …

These two months were not just about studying. We had a lot of
free time to discover the city by ourselves, make friendships with
pupils in the college and meet some other Hungarian immigrant families.
During this time we were that lucky to come to know a country and
lifestyle, which is hugely differ from our native land. …

It was my best summer ever.
Altziebler Dóri  12. B

SZTEHLO-ÖSZTÖNDÍJ

Örömmel adjuk hírül, hogy az alábbi tanulók elnyerték a Magyar Evangélikus Egyház Sztehlo-ösztöndíját: Antal Anett (12. A), Bólya Bar-
bara (13. E), Hazai Viktor István (11. A), Matos Gergely (12. A), Molnár-Parokai Tímea (11. E), Stefkó
Viktória (13. E) és Szelényi Magdolna (13. E). Mentortanáraik: Dr. Érfalvy Lívia, Galamb-Nagy Ágnes, Ha-

lász Tamás, Ittzés Szilvia és Tóth Lilla.
Egyházunk azokat a rászoruló evangélikus diákokat kívánja támogatni, akik valamilyen téren kiemelkednek,

és anyagi támogatásukkal kitûzött céljaikat elérhetik. Az elnyert összegeket nyelvvizsgázásra, ingázásra, tankönyv,
hangszer- vagy sportfelszerelés vásárlására, valamint iskolai tanulmányi utazásra költhetik a diákok. A felhaszná-
lásban és elszámolásban a mentortanárok segítenek nekik, akiknek vezetésével és segítségével benyújtották a pá-
lyázatot.

2011. október 28-án, az ünnepélyes díjátadáson, Prôhle Gergely, országos felügyelô, Fabiny Tamás, az északi
kerület püspöke és Bencze András, a Sztehlo ösztöndíjbizottság elnöke méltatták a diákok és tanáraik munkáját.

Ittzés Szilvia

Akikre büszkék vagyunk - FASORI ÖSZTÖNDÍJASOK NÉVSORA

BESZÁMOLÓ AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL

Az ösztöndíjat átadó bizottság
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Az idei tanévben ez idáig két nevezetes eseményrôl tudósíthat a Diákönkormányzat: az egyik az augusztus 22-23-án Aszódon tartott gólya-
tábor, a másik pedig a november 11-én iskolánkban szervezett verébavató volt. (E programsorozat során a Fasor felsô tagozatába lépô diá-
kok több madárfaj bôrébe bújva élhették át az újonclét örömeit — gólya, veréb...) Az elôbbirôl beszámolókat közlünk résztvevô és szervezô

szempontból is, az utóbbiról sok-sok képet és néhány gondolatot szervezôk tollából. Jó pár óra jókedvû közös gondolkozás és szervezés van e prog-
ramok összeállítása mögött. Az idei — szintén ütôképes — DÖK csapattal Mikulásozást, Szaloncukorküldô szolgálatot, Alsós farsangot, Ki-Mit-Tud-ot
és Diáknapot tervezünk erre a tanévre a hagyományokhoz híven, lehetôleg a legjobb hangulatban! 

Bence Orsolya 
DÖK segítô pedagógus

GÓLYATÁBOR 2011

ABudapest-Fasori Evangélikus Gimná-
zium 2011. augusztus 22-23. között
rendezte meg ez évi Gólyatáborát. A

helyszín az Aszódi Evangélikus Gimnázium
volt. Mint új diák, izgalommal érkeztem a pá-
lyaudvarra. Együtt mentünk a táborba vonat-
tal, így már itt lehetôség nyílt az ismerkedésre
az új osztály- és iskolatársakkal. Az elsô napon,
egészen késô estig, számtalan programon vet-
tünk részt. Elôször minden osztály külön-
külön, a leendô osztályfônök vezetésével
„játékos ismerkedésen” vett részt, délután
pedig elkezdôdtek a csapatversenyek. 
Ez egy több állomásból álló, rendkívül érdekes 

rendezvénysorozat volt. A verseny részeként
elmentünk például egy közeli helyre kirán-
dulni, ahol egy szôrös mocsolány nevezetû nö-
vényt kellett keresnünk. Este a csapatoknak a
Hófehérke és a hét törpe címû mesét kellett el-
játszani, mindenkinek más-más stílusban (bal-
lada, rock, rap stb.). Nekem nagyon tetszett,
voltak ötletes és szórakoztató megoldások.

Ami igazán megfogott, az lehet, hogy egy
kívülálló számára jelentéktelennek tûnik. Egy
feladat során rizsszemeket tettek elénk, ezt
ötös csoportokba kellett rendeznünk. Nekilát-
tunk a feladatnak. Ezalatt a háttérben zene
szólt. Miután letelt az idô, vártuk, hogy meg-
számolják a rizskupacokat, és értékeljék a szor-
galmunkat. De nem ez történt… Mást értékel-

tek, másra (is) kellett volna figyelni… (A rész-
leteket fedje homály, a jövendô gólyák miatt.)
Ebbôl azt a tanulságot vontam le, hogy mialatt
az ember egy adott dologra, illetve kitûzött fel-
adatra koncentrál, a körülötte lévô esemé-
nyeket is figyelemmel kell kísérnie!

Másnap nekem sajnos korábban el kellett
jönnöm, de egy közös éneken még részt tud-
tam venni. Ezután több csoportra osztva ta-
nulságos történetekrôl gondolkodtak a tábor
résztvevôi, majd következett az ünnepélyes
eredményhirdetés. Bizton állíthatom, hogy
mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönjük
a szervezôknek és a kísérô tanároknak ezt a
szép élményt.

A VERÉBAVATÓ KULISSZATITKAI – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ EGY SZERVEZÔ SZEMSZÖGÉBÔL

SZERVEZÔI SZEMMEL A GÓLYATÁBORRÓL ÉS A VERÉBAVATÓRÓL

2011.11.11. Húúú. Már a dátum is rémisztô
volt a kilencedikesek számára! Már napokkal
a verébavató elôtt fürkész tekinteteket kaptam
el a folyosón. Rengeteg munka és sok „túlóra”
után elérkezett végre a nagy nap. Mindany-
nyian nagyon izgultunk, még mi, szervezôk is.
A remek színjelenetek után (amiket már elôre
be kellett gyakorolniuk az avatandó diákok-
nak) jöttek az alaposan átgondolt feladatok.
Az elsô fél órában kicsit szétszórtak voltunk,
jobban féltünk talán, mint maguk a „verebek”.
De vettünk egy mély levegôt, és onnantól már

simán ment minden, a feladatok gördüléke-
nyek voltak és viccesek. Volt minden, ízfelis-
merés, újságon táncolás, vödörbe víztöltés
szivaccsal és még sorolhatnám.

Az állomásokon a szervezôk felírták egy
lapra annak a néhány embernek a nevét, akik
nem vettek aktívan részt a játékokban. Ezekre
az emberekre még külön feladat várt… Ám a
„rázósabb” feladatokat is túl lehetett élni, szó-
val pánikra semmi okuk nem volt az avatan-
dóknak.

Az események zárásaként a kilencedike-
sek egy esküvel zártak a napot, majd kihirdet-
tük, hogy ki nyerte a kamu-csocsóasztalt. Még
maradt idô egy kis táncolásra, úgyhogy villany
le, és ugrálás!

Remélem a többiek is legalább annyira él-
vezték az estét, mint én. Szeretném megkö-
szönni a segítséget diáktársaimnak és a felü-
gyelô tanároknak, különösképp Bence Orso-
lya tanárnônek, aki végig mellettünk állt a szer-
vezés során!

Kerekes Júlia  10. A

Emlékszem, hogy sokan az idei segítôk
közül már a saját gólyatáborukban jelez-
ték, hogy szeretnének jönni jövôre szer-

vezônek. Így mindenki nagy lelkesedéssel
vetette bele magát a segítésbe, s mind nagyon
vártuk az új diákokat. Az idei gólyatábor az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumban került meg-
rendezésre, így augusztus 22-én reggel a Keleti
pályaudvarról indultunk vonattal, segítôk, osz-
tályfônökök és a leendô kilencedikesek.
Nekem különösen izgalmas volt ôket kísérni,
hiszen a húgom is köztük volt, de rajta kívül
nagyon sok régi és új diákot is ismertem már. 

Amikor megérkeztünk a szállásra, és meg-

történt az eligazítás, igyekeztünk Lucáékkal, a
segítôk csapatával minél izgalmasabb és érde-
kesebb feladatokat kitalálni, ügyességi játéko-
kat, csapatjátékokat, olyanokat, amelyek
összekovácsolják az osztályokat. Úgy gondo-
lom, hogy az ötletes feladatoknak köszönhe-
tôen mindenki nagyon jól szórakozott, és
minden résztvevônek nagy élmény volt a gó-
lyatábor. A verébavató aztán (néhány hónap-
pal késôbb) hasonló hangulatban telt. Meg-
lepô volt, hogy az új osztályok milyen jól tud-
tak együttmûködni. Nagyszerû volt megvic-
celni a „verebeket”, hiszen velünk is hason-
lóan bántak a felsôbb évesek, mikor újak vol-

tunk. A sok nevetés és program közepette
hamar eltelt a délután, bár a végére sajnos
nem maradt itt mindenki. A kevésbé
együttmûködô diákokat vicceltük meg a vé-
gén, vizes lufikat kaptak a fejükre, vagy ami-
nek mindannyian a legjobban örültek, héliu-
mos léggömb megszívása után kellett gyerek-
dalokat énekelniük.

Az avató végén mindannyian együtt buliz-
tunk, „kicsik” és „nagyok”, a fiúk csocsóztak,
a lányok táncoltak. Egyszóval minden jól zá-
rult, és örültem, hogy mindkét programban se-
gítôként vehettem részt. 

Árvai Réka Ágnes  11. E

Fasori Hírmondó 2011. december 15

Kabai Zsuzsanna  9. C
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KARÁCSONYI CIPÔDOBOZ AKCIÓ!
Ahogy tavaly, idén is megajándékozták a gyerekek karácsonyi csoma-
gokkal ismeretlen, távoli gyermektársaikat. Istennek hála, idén is sok
meglepetéscsomagot sikerült eljuttatnunk a határon innen és túl élô
nagycsaládosainknak.

SZÓ-TÉR
Elindult iskolánkban a Szó-Tér Blog kísérleti jelleggel.
A névadás során szerettük volna kifejezni egyrészt azt, hogy teret en-
gedünk a szavaknak, sôt szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy
ossza meg mondandóját ezen a közösségi fórumon.
Kíváncsiak vagyunk a diákság véleményére, a különbözô nézetekre egy-
tôl egyig. Ez egy olyan blog, amely nyitott bárki számára, amelyet kö-
zösen szerkesztünk a diákokkal. Úgy tapasztaltuk, hogy a fiatalságnak
igenis van közölnivalója az életrôl, önmagáról. Másodszor a „szótér”
egy görög szó, jelentése: Megváltó. Így szeretnénk kifejezésre juttatni
meggyôzôdésünket, hogy keresztyénként van mondandónk a világról,
Istenrôl, hétköznapokról, jóról és rosszról. Helyünk van a XXI. század-
ban, fontos helyünk.

A bloggal párhuzamosan elindítottuk a Szó-Tér Mûhelyt. Minden hónap
elsô hétfôjén a 8. órában (14.30-tól) élôben is összegyûlünk, mi szer-
kesztôk. Ekkor stábgyûlést, ötletbörzét tartunk a következô hónap té-
májáról, formájáról.
Ezen belül egy kis önismeretre is szert lehet tenni. Természetesen ez az
alkalom is nyitott minden korosztály számára, felekezettôl függetlenül.

Ha érdekel mások véleménye: szo-ter.fasori.hu
Ha neked is van véleményed: szo-ter@fasori.hu

Bence Orsolya, Pál Beáta

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE: OKTÓBER 31.
„Más alapot senki sem vethet a meglévôn kívül, amely a Jézus Krisztus.“
(1Kor 3,11)
Ennek jegyében október végén tanárok és diákok együtt emlékeztünk
meg a Reformáció Napjáról, az egyház megújulásáról, ünnepi isten-
tisztelet keretében. 

DIÁK-CSENDESNAP: DECEMBER 19.
Az iskola hagyományához hûen, advent idejében tartjuk a diák-csen-
desnapot. 
A karácsony elôtti alkalom során lehetôség nyílik lélekben feltöltekezni,
ráhangolódni az Úr érkezésére, letenni a hétköznapok terhét és csend-
ben készülôdni az ünnepre.

SZÜLÔK, NEVELÔK JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
2012. február 11-én az elmúlt évek hagyományait követve jótékony-
sági bál lesz iskolánkban, amire szeretettel várjuk a kedves szülôket,
hozzátartozókat. Asztalfoglalásra és a tombolatárgyak, felajánlások lea-
dására a titkárságon van lehetôség. Kérjük, hogy amennyiben lehetôsége
van rá, támogatói jegy megvásárlásával támogassa iskolánkat.

PIROSBA ÖLTÖZTÜNK
Adakozókedv és jó hangulat jellemezte azt a pénteki napot, amelyen a
legtöbb tanár és diák piros ruhadarabot viselve jelent meg az iskolában.
Ezzel adtuk külsô jelét annak, hogy örömmel támogatjuk a Szemem
Fénye Alapítvány áldozatos munkáját, amelyet gyógyíthatatlan beteg-
séggel küzdô gyerekek és családjaik között végeznek két helyszínen: a
pécsi Dóri, illetve a törökbálinti Tábitha gyermekhospice házban.
Angliában 2010-ben összesen egymillió fontot gyûjtöttek össze hasonló
céllal úgy, hogy mindenki egy fontot tett a perselybe. Mi többnyire 200
Ft-os érméket dobtunk a piros szalaggal ékesített üvegekbe, ám sokan
— elsôsorban az épületben ülésezô zsinat tagjai - ennél nagyvonalúb-
bak is voltak. Nekik piros sálat ajándékozva háláltuk meg csatlakozásu-
kat az akcióhoz. A gyûjtés eredményeképpen iskolánk diákjai és tanárai
mintegy 50 ezer forinttal tudják támogatni a Szemem Fénye Alapítványt.
Az összegen azonban túlmutat az a közösségi élmény, amelynek mind-
annyian csakis nyertesei voltunk. Büszkék vagyunk diákjainkra, hogy
ilyen összefogásra voltak képesek beteg társaik érdekében. Piros öltö-
zékük remekül beleillett a napot lezáró ádventi vásár forgatagába. Hor-
váth-Bolla Zsuzsanna képösszeállítása a 8-9. oldalon jól tükrözi a nap
hangulatát.

Fabiny Katalin


