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„Hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez, amelyet az ember ...
megtalál...” (Mt 13,44)

Hallottam egy történetet egy koldusról, aki minden reggel ugyan-
oda ment koldulni. Egy ládát vitt magával, arra ült, kitette maga
elé a tányérkáját, és várta az aprópénzt. Voltak jobb napok és

rosszabb napok, annyi mindig jutott neki, hogy ne haljon éhen, annyi
viszont nem, hogy ne kellett volna újra kiülnie a szokott helyére. Így
ment ez harminc éven keresztül, mígnem egy vándor érkezett a váro-
sába, és megállt a koldus elôtt. A koldus reménykedve felnézett rá, várta
az aprópénzt, de a vándor nem nyúlt a zsebébe, hanem így szólt hozzá:
„Te koldus, tudod-e, hogy mi van a ládádban?” A koldus azt felelte,
hogy nincs abban semmi, harminc éve rajta ül, sohasem nyitotta ki,
mindig be volt zárva, ez csak egy üres láda. A vándor megrázta a fejét,
elmosolyodott, és azt mondta neki: „Ha hazaérsz, nyisd ki a ládát!” —
és továbbment. A koldus csak nézett utána, igyekezett elfelejteni a
szûkmarkú vándort és koncentrálni az aprópénzre, de otthon mégis fel-
ébredt benne a kíváncsiság, felfeszítette a ládát, és ... és többé nem ült
ki az utcára koldulni.
Nem vagyok-e én is olyan, mint ez a koldus, mielôtt a vándor megszó-
lította? Kincsen ülök nap mint nap, anélkül, hogy tudnám. Úgy élem az
életemet, hogy nem várok tôle semmi mást, mint hogy holnap is meg-
ismétlôdjék, amit már jól ismerek. A szûk, de biztos pályát akár csukott
szemmel is be tudom járni oda és vissza, és talán még büszke is vagyok
a tapasztalatomra és a helyismeretemre. Eszembe se jut, hogy kinyissam
a ládát, a fantáziátlanságomat pedig realitásérzéknek nevezem. Vagy ha
mégis eszembe jutna, megriadok, s a gyávaságomat józanságnak hívom.
A büszkeségben, realitásérzékben és józanságban eltöltött napok pedig

gyorsan adódhatnak össze évekké, tíz évekké, harminc évekké anélkül,
hogy bármi fontos, bármi jó történne velem.
A koldus történetét néhány nappal a tanévnyitó elôtt hallottam, olyan-
kor, amikor sok-sok diákkal, tanárral és szülôvel együtt meg szoktam kér-
dezni magamtól: várok-e valami jót az új tanévtôl? Sok túlélt tanév, több
megpróbáltatás és néhány csalódás után könnyen megszületik a válasz:
ne legyen rosszabb, mint az eddigiek. Biztonságos válasz, nem számol a
kinccsel. Nem számol azzal, hogy felbukkanhat, felragyoghat valami új,
ami kiemel a szûk pályáról, és elindít egy távlatosabb élet felé. Ott rej-
tôzhet a kincs a másik emberben, diákban vagy tanárban, de ott lehet
saját magamban is. Ott lehet eddig fel nem ismert lehetôségekben. Talán
ott várja a felfedezést, ahol a legkevésbé sem számítok rá, akkor sem, ha
olyan közel van, mint a koldushoz a ládája. Talán éppen olyan váratla-
nul bukkan fel, mint a példázatbeli ember szeme elôtt a szántóföldbe rej-
tett kincs — hogy olyan örömet okozzon, amiért nem sajnáljuk odaadni
... az aprópénzes tálkánkat, a bejáratott helyünket, mindenünket.
Kincsen ülünk? Talán igen — de soha nem derül ki, ha nem veszünk egy
mély lélegzetet, és nem nyitjuk ki a ládát.

Csepregi András
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Elrejtett kincs

HA MÉG NEM JÁRSZ A FASORBA, DE SZERETNÉL KÖZÉNK TARTOZNI …
… AKKOR GYERE EL, ÉS NÉZZ MEG MINKET!

Nyílt napok: november 12-13. 
(csütörtök, péntek), 8.55 és 12.30 között. Jelentkezés a fasori.hu honlapon keresztül.

Iskolánk ötödik és kilencedik évfolyamtól indít osztályokat természettudományos, nyelvi és általános képzésben. 
A képzések jellegérôl, a jelentkezésrôl és a határidôkrôl iskolánk honlapján illetve a titkárságon lehet tájékozódni. 

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!



My name is Charlotte Flynn. I grew up in Austin, TX, but have since lived
in Albuquerque, NM, and Madison, WI. I’m a recent graduate from UW-
Madison, with a BA in Linguistics, Italian, and a certificate in South Asian
Studies. I am also ESL certified (CELTA) and I have been interning at the
non-for-profit Literacy Network for the past 6 months, creating individu-
alized English lessons for immigrant and refugee community members.
I am a very curious person and enjoy learning, reading, and solving
puzzles of all kinds. I am always looking for the next “a-ha!” moment,
when I discover something that changes my perspective or when I find
a connection that helps me better understand how the world fits together.

I am fascinated with the world and enjoy visiting new places. I was an
exchange student my junior year of high school and lived in Italy. I also stud-
ied abroad my junior year of college in India. I love learning new languages,
and am fluent in Italian and conversational in Hindi. I am excited to learn
Hungarian and hope my list of languages continues to grow in the future!

I grew up in the Lutheran Church and believe my faith has shaped who
I am, especially my belief in community and in being open and
welcoming to people I meet. Learning about and being with other people
is an important part of my life. I believe that we are all different and do
things a bit differently throughout the world, but we are still united in
God. We can be different and the same at the same time. I think living
in Hungary can teach me about this.

ELSÔ ÉLMÉNYEK A FASORBAN

Nagyjából egy hónapja érkeztem meg Magyarországra, és eddig nagyon
élveztem minden percét. Remélem, hamar megtanulok magyarul is,
noha az angol elég lenne ahhoz, hogy kiismerjem magam itt. De azért
szeretnék megtanulni magyarul is, mert úgy érzem, hogy akkor jobban
idetartoznék a közösséghez. Szerintem a közösség nagyon fontos, helyi
és tágabb szinten is, és remélem, hogy az önkéntességem ideje alatt
mindkét szinten fejlôdni fogok. Az elsô napomon itt, a Fasorban, kör-
bevezettek az iskolában, és sok mindent megtudtam a történetérôl.
Amerikának olyan részérôl jövök, ahol a legtöbb iskolát a hetvenes évek-
ben építették, ezért aztán egész hihetetlen belegondolnom abba, hogy
egy ilyen hosszú és befolyásos múltra visszatekintô oktatási rendszer-
nek leszek a része!
Csak jókat mondhatok az eddigi rövid két hetemrôl. Minden csoport,
ahova bemehettem más és más módon volt érdeklôdô és nyitott, és
nagy öröm volt megismerni a diákokat és egyben magamról is mesélni.
Kíváncsi vagyok, hogyan fogok tudni hasznára lenni a diákoknak és ta-
nároknak az elkövetkezô idôszakban!

Az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA=Evangelical Lutheran Church in America) Fiatal felnôttek világméretû misz-
szióban címet viselô (YAGM=Young Adults in Global Mission) programjának keretében immáron negyedik éve
érkeznek Magyarországra amerikai önkéntesek, akik a Magyarországi Evangélikus Egyház különbözô területeken

végzett munkájában szolgálnak egy éven át. Iskolánk idén másodszor élvezheti az anyanyelvû és hitben elkötelezett
önkéntes munkáját. Charlotte mentora, Fabiny Katalin segítségével gyorsan felvette a tanórák ritmusát, örömmel fo-
gadják ôt a nyelvi csoportok. Mivel gyerekkorában Olaszországban is élt, így az olaszórákat is gazdagítani tudja. Alább olvasható angol nyelvû be-
mutatkozásának egy részlete, valamint saját, rövid beszámolója magyar fordításban. 
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Önkéntes Amerikából
CHARLOTTE FLYNN BEMUTATKOZIK

Iskolánk cserkészcsapatának két ôrsvezetôje, Pálinkás Balázs és Stevens Ábel 11.b osztályos tanulók válaszolnak Sivák Veronika és Somogyvári
Júlia (11.c) riporterek kérdéseire. Válaszaikon keresztül megismerhetjük a cserkészmozgalmat, a cserkészmunkát az iskolánkban, és hogy mi is teszi

ennyire vonzóvá számukra ezt az örömteli tevékenységet. 

Elsôsorban arról meséljetek nekünk, hogy mi is az a cserkészet!
A cserkészet 1908-ban indult el, Magyarországon 1910-ben. A Fasor
cserkészcsapata immár 102 éve áll fenn. A cserkészet alapja az ôrs,
amely azonos nemû gyerekekbôl álló közösség. Egy ôrs 6-12 fôbôl áll.
5-6 ôrs tesz ki egy rajt, ami 30 fônél kezdôdik. Több raj is alkothat egy
csapatot. A mi csapatunk például 2 rajból áll. A csapatok különbözô
körzetekbe oszlanak. 3-4 körzet tesz ki egy kerületet. Pest például a
10., Buda az 1. cserkészkerület. Ezt az egészet fogja össze a magyar
cserkészszövetség.
Balázs, Te 5. osztály óta vagy cserkész, Ábel, Te pedig 6. óta. 
Miért lettetek cserkészek?
Ez úgy történt, hogy Iringó nénivel kivittek minket osztályfônöki órán,
játszottunk, és nagyon jó volt a hangulat. Nekünk pedig ez megtetszett,
és ottmaradtunk. Most pedig már mi magunk vagyunk ôrsvezetôk. Ne-
künk is tartanak, és mi is tartunk ôrsgyûléseket.

Említettétek, hogy ôrsvezetôk vagytok. Milyen feladatai vannak egy
ôrsvezetônek?
Elsôsorban az ôrs vezetése, amibe beletartozik a gyerekek tanítása, ne-
velése, fejlesztése. A gyerekeket ún. módszertannal tanítjuk. Ez azt je-
lenti, hogy a történelem egy részét játékba foglalva tanulják meg, úgy,
hogy ôk azt észre sem veszik. Az ôrsgyûlésekre ezért fel kell készülni a
vezetônek, és a kirándulásokat is meg kell szervezni, ki kell találni. Tá-
borszervezésben kell még sokat dolgozni, segíteni. Több vezetôre van
kiosztva egy-egy tábor szervezése. Az egyik a programot állítja össze, a
másik a helyszínt találja ki, illetve egyezteti, egy másik az utazást szer-
vezi, valaki a költségeket számítja ki. Mint legidôsebb cserkészek a Fa-
sorban, mi szedjük össze a pénzt a kicsiktôl.
Hogyan zajlanak ezek a táborok?
Minden évszakban van egy tábor. Nyáron ez egy 10-12 napos nomád
tábort jelent. Kimegyünk, felverjük a sátrakat, ott játszunk, és vannak

Mi is az a cserkészet?
„TEGYÉL MÁSOKAT BOLDOGGÁ, ÉS TE MAGAD IS BOLDOG LESZEL”
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különbözô programok. Egy ilyen táborban már érdekesebb kitalálni, mit
egyen 30-35 fô. Nagy odafigyelést igényel. Idén „különleges” ételek
voltak, mint pl. rántott hús vagy sült krumpli. Az olaj is csak egyszer
gyulladt ki, és úgy négy méteres lánggal égett. Egy gödörben égett a tûz,
fölötte egy serpenyôben volt az olaj, a láng pedig oldalt begyújtotta az
olajat. Miután leégett az olaj, kezdtük az egészet elölrôl. Szegény sült
krumpli is…
Másfajta, nem nyári táborban a péntek délután azzal telik, hogy leuta-
zunk a táborhelyre. A másnap a kirándulónap. Olyankor ebédet viszünk
magunkkal, ami vagy az útról megmaradt szendvicsekbôl, vagy süte-
ményekbôl áll. A kirándulás során persze vannak pihenôk és játékok is,
mint pl. métázás. Az ilyen táboroknál általában egy faluban vagyunk,
ezért vasárnap elmegyünk a helyi templomba istentiszteletre, és este
érkezünk haza.
Tavaszi táborban a középsô nap próbázással telik el, tehát ez a „próbá-
zás tábora”, ahol az egész évben tanultakról adnak számot a cserkészek.
Így szerezhetik meg a következô nyakkendôt. Van a kiscserkész-nyak-
kendô (7-12 év, piros-kockás), cserkésznyakkendô (12-14, zöld), kósza
(14-18, zöld). A kósza külön próbákat tesz, és nem nyakkendôje, hanem
felvarrója van. És végül a rover (18+, szürke), aki szintén egész más pró-
bát tesz, amelyet mi sem ismerünk, mert a próba titkos annak, aki még
nem tette le. Ezek a próbák úgy zajlanak, hogy a cserkészek végigmen-
nek egy túrán, amely során különbözô keretek között, korosztálynak
megfelelôen kérdezik ki tôlük a tudásanyagot a vezetôk. Ez is keretme-
sével zajlik, mert mégiscsak könnyebb úgy próbázni, hogy a próbázó
nem arra figyel, hogy ô most arról a rengeteg tudásról ad számot, hanem,
mondjuk, segít Lajosnak megszökni. Ugyebár említettük a keretmesét. Ez
arra jó, hogy belevezet egy témába. A mostani táborban pl. én voltam
Imre herceg, apám István király, Ábel pedig Koppány. És akkor el kell
fogni Koppányt. Ábel kiszaladt a táborból, és a gyerekek portyafelszere-
lésükkel együtt elkezdték üldözni. Ezáltal a gyerekek lelkesebben élik
meg a tábort, és így a program is színesebb, jobban beleélik magukat.
A téli tábor pedig inkább lelki hangulatú. Ez mindig Adventben zajlik, úgy-
hogy készülvén a Karácsonyra, megpróbálunk „lelki napokat” szervezni. 
Az ôszi tábornak meg az is a lényege, hogy az újonnan toborzottak be-
kerülhessenek a csapatba, megismerhessék a többieket. Eddig mindig
max. 30-35-en vettünk részt egy ôszi táborban, most viszont nagyon
toboroztunk, kíváncsiak vagyunk, hány ember jön, ugyanis ebben az
évben lett beinvitálva az igazán kiscserkész. Idáig mindig ötödiktôl to-
boroztunk a Fasorban, most azonban elmentünk gyülekezetekbe, és 9-
10 évesek is jönnek már, elég nagy számban. A következô ôrs, amit
segéd ôrsvezetôként fogok segíteni, már nyolc jelentkezôvel áll. Ilyen-
kor fontos, hogy megtartsuk a gyereke-
ket. A mi ôrsünk is kilenc emberrel
indult, aztán végül ketten ma-
radtunk.
Mi lehet az oka annak,
hogy a gyerekek abba-
hagyják a cserkészetet?
Lehet, hogy az ôrsvezetô
nem csinálja jól a dolgát, de
ez nem valószínû, mivel az
ôrsvezetésre nagyon alapo-
san felkészítenek minket, és
nagyon át van gondolva, hogy
kibôl is lehet ôrsvezetô. Persze nem
mindenkinek való a cserkészet. Van, aki
nem bírja, nem tetszik neki, és egy idô
után pedig megmondjuk mi is, hogy
nem kötelezô járni. Erôltetni felesleges,
mert nem szabad, hogy a gyerek rosszul
érezze magát a kötelezô jelleg miatt. Az
viszont igaz, hogy a cserkészetben alap-
vetôen „régimódi stílus” uralkodik. Mint
cserkészek, mi is próbáljuk a kisebbeket
a jóra nevelni. Egy mai gyerek pedig, aki
nem bír alkalmazkodni, vagy nem bírja
az osztozkodást, egy idô után rájön,
hogy ez nem neki való. Vannak olyan
kiscserkészek is, akik nem igazán járnak
a programokra, anélkül pedig nem érzik

a közösséget. Vagy elôfordul olyan is, hogy a rengeteg különóra mellett
nincs idejük a cserkészetre. 
Mi a protokoll olyankor, ha a táborban baleset történik?
Ahhoz, hogy valaki vezetô legyen, részt kell vennie vezetôképzésen.
Ott az ember rengeteg mindent tanul, mint pl. pszichológiát, pedagó-
giát, meg olyan apró dolgokat, amelyek még egy vezetô feladatköréhez
tartoznak. A cserkésztudásba beletartozik az elsôsegély-nyújtás isme-
rete is. Ha egy gyereket baleset ér, a vezetôk el tudják látni, és mivel a
gyerekek is tanulják az elsôsegélyt, elvileg egymáson is tudnak segíteni.
Egy tábornál úgy mûködik, hogy az ún. elôtáborba lemennek a vezetôk,
és elôkészítik a táborhelyet, többek között a konyhát és a közösségi te-
reket. Ott történt, hogy belevágtam a térdembe a baltát véletlenül. El-
ájultam, és beleestem az árokba, de aztán az egyik vezetô bekötötte a
térdemet, és nem lett semmi bajom. A legutóbbi táborban az egyik kis-
lánynak viszont feldagadt a lába, valószínûleg valamilyen csípéstôl, és ôt
autóval bevitték a kórházba, ahol el tudták látni. Autó mindig van a tá-
borban, éppen az ilyen esetekre, mert szükség esetén nem túl szeren-
csés km-eket gyalogolni a kórházba, fôleg, ha baj van. 
Hogyan zajlik egy nap egy nyári táborban?
Egy tábori nap elég kötött, minden egyes perce be van osztva a cser-
késznek, hogy senki se unatkozzon, már csak azért is, hogy ne legyenek
unalomból elkövetett „balesetek”. Az ébresztôt az éjjeli ôrség végzi fél
8-kor. Éjjeli ôrség mindig van, mert lehetnek állatok a tábor területén,
vagy bármi más, amire figyelni kell. Az ébresztô után reggeli torna, ez-
által felpezsdülnek, felébrednek az emberek. A torna után következik
a zászlós szertartás. A táborban a csapatzászlót és a magyar zászlót na-
ponta fel- illetve levonjuk, mellé még egy táborkeresztet is építünk. A
zászlófelvonás eléggé rituálészerû, a tábor fontos része, megadja a nap
kezdetét. Ezek után imádkozunk (reggeli ima), majd a csapattiszt (csa-
patparancsnok) kihirdeti az aznapi programot. Utána reggeli, amit a dé-
lelôtti programblokk követ, mondjak egy példát, a kézmûveskedés
(gyöngyfûzés, nemezelés). Majd ebéd, rögtön utána csendes pihenô. A
délutáni programblokk (ôrsi idô) folyamán, mivel minden ôrs együtt al-
szik, egy sátorban, ilyenkor van lehetôségük egy kicsit összeülni, be-
szélgetni. Majd vacsora, ami után mindig van tábortûz, amelyre fel kell
készülniük az ôrsöknek. Ugyanis ilyenkor kiadjuk, hogy az ôrsök vala-
milyen vicces feladatot kapjanak, amiket a tábortûznél kell elôadniuk.
Pl. a Hupikék törpikéket rockopera stílusban. Vagy megadunk öt szót,
amit szegény kis ötödikesek nem értenek, néha még mi sem. A tábortûz
után kerül sor a zászlólevonásra és a takarodóra. 
Van vasárnapi tûz is, amit mi úgy hívunk, hogy „Bi-Pi-tûz”. Ez egy rövi-
dítés, ami a cserkészet megalapítójának, Lord Robert Baden-Powell of
Gilwell nevébôl ered. A „Bi-Pi-tûz”-nél nem az egész csapat van együtt,
hanem az ôrsök külön-külön. Ekkor komolyabb a hangvétel, és a lelki
dolgokon van a hangsúly. 
Végül arra szeretnénk kérni benneteket, hogy foglaljátok össze, hogy
mi a cserkészet célja, és kiknek ajánljátok?
A magyar cserkészet célja, hogy a társadalmat életrevaló, egészséges
és felelôs állampolgárok alkossák. Ezért végez a mi csapatunk már 102
éve ifjúságnevelést az ôrsvezetôk által. „Bi-Pi” az utolsó levelében
megírta: „Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok
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boldogan halhattok meg, abban a tudatban, hogy nem vesztegettétek el
az idôtöket, megtettétek, ami tôletek telt.”
Erre törekedünk mi is életünk minden napján. Szóval, aki bírja ezeket
a dolgokat, szeret kirándulni, és kedve van megismerkedni a cserké-
szettel, azt bármikor szeretettel várjuk. A cserkészet mindenkinek való,
legalább arra, hogy eljöjjön, és megnézzen egy programot. Szeptem-
ber végén egy olyan kirándulást szerveztünk, ahova a szülôk is eljöhet-
tek. Ha pedig a gyereknek nem tetszik, többet nem jön, de legalább
egyszer látta, hogy milyen ez az egész, és megismeri valamennyire. 
A cserkészet lényegét többféleképpen is meg lehet fogalmazni. Erre
mondanám a CSERKÉSZ mozaikszót: CS, mint CSelekedve tanulás. A
gyerek nem az iskolapadban, hanem játék közben, játszva tanul. E, mint
Elkötelezôdés. A próbák után a cserkészek, miután megkapták a nyak-
kendôt, fogadalmat tesznek. Aki egyszer letette a cserkészesküt, örökre
cserkész marad, még ha abba is hagyja. R, mint Részvétel hasznos és ér-
telmes programokon, vagyis táborokon, gyûlésen, amikor tanulunk is. K,

mint Kisközösség. Az ôrs az alapja az egész cserkészetnek, ezen van a
hangsúly. É, mint Életforma. Aki cserkész, annak a mindennapjaiban is
ott van a cserkészet, cserkésztörvények szerint él. SZ, mint SZeretni em-
bertársaimat, és szolgálni a magyarságot. Nagy hangsúly van azon, hogy
magyar cserkészek vagyunk, fontos a hagyományôrzés a népdalokban
és a táncokban is. A cserkész emberebb ember és magyarabb magyar
akar lenni. 
Az interjút „Bi-Pi” egyik mondatával zárnám, amit utolsó levelében ha-
gyott hátra, és amely lényegében megfogalmazza a cserkész küldeté-
sét: „Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által
érhetitek el. Tegyél másokat boldoggá, és te magad is boldog leszel, és
ha ezt teszed, általad teljesedik be Isten akarata.

Köszönöm a beszélgetést.
Utóirat a riportertôl: Az interjú után Balázs büszkén mesélte, hogy a
legutóbbi táborban fôzött életében elôször egyedül, méghozzá chilis
babot, ami természetesen fenségesre sikeredett.

Az ötödikes diákok augusztus végén ismerkedhettek meg egymással,
osztályfônökeikkel és az iskola épületével. Iskolai túra, vetélkedô,
áhítat, éneklés, beszélgetés, pizzázás — ilyen és ehhez hasonló

programokból állt a mini gólyatábor. A „tábor” különlegessége volt, hogy
a tizenkettedikes diákok is bekapcsolódtak a legifjabbak fogadtatásába,
amolyan nagytestvérként. Alább olvashatjuk az 5.b beszámolóját.

Minden szuper volt, a játékok, a vetélkedôk, a pizza és a süti is. (Borka)
Fantasztikus volt belépni az iskolába, és megismerkedni a nagyokkal és
az osztállyal. Az iskolában körbenézni és pizzázni a 12.-esekkel is nagy
élmény volt. (Adél)
Nekem az volt a legjobb, amikor a tizenkettedikesekkel végigmentünk
az iskolában, és olyan helyekre mehettünk be, ahova különben nem.
(Simon)
Az tetszett a legjobban, amikor a tizenkettedikesek a körbevezetés köz-
ben sok érdekességet elmeséltek az iskoláról. (Kopi)
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Én azért kezdtem el cserkészkedni még 5. elején, mert a tobo-
rozás mellett a barátnôm is ajánlotta. Igazán jó programnak
ígérkezett a szabad péntek délutánjaimra. Év közben rengeteg

kiránduláson vehetünk részt. Ezek mellett különbözô programok is
vannak. Például filmklub, portyák, tavaszi és nyári nagytáborok. Rá-
adásul nagyon sok érdekes dolgot is tanulunk. Azoknak ajánlom a
cserkészetet, akik szeretnének egy igazán jó közösség tagjai lenni.

Mira

Én szeretek cserkész lenni, mert jó szórakozás. Egy évben több cser-
késztábor is van. Év elején van egy ôszi portya, ahol az ötödikes
cserkészekkel találkozhatunk. Utána a következô találkozó az ôszi
cserkésztábor. Év közben is sok program van, pl. filmezés, kirándu-
lások, istentiszteletek. Az évzáró tábor a nyári tábor, ami a többitôl
azért tér el, mert ezek tíznaposak, míg a többi „csak” 2-3 napos. A
nyári táborban szokták megkapni a nyakkendôt, de elôtte még a ta-
vasziban le kell próbázni. Remélem, Te is eljössz cserkésznek, és
gazdagítod a csapatunkat! J

J. Anna

Az egész 2012-ben kezdôdött, amikor beléptem a 16. sz. cser-
készcsapatba. Eleinte nem szerettem, de pár hónap alatt beillesz-
kedtem, és egy nagyon jó közösségben találtam magam. Azt hittem,

hogy a kedvesség és összetartozás érzése az iskolában, a folyosó-
kon majd eltûnik, de kellemesen csalódtam. Rengeteg barát, be-
szélgetôtárs akad az unalmas napokon a cserkésztársaim
személyében. Egy személyes történet: egyik nap kémia óra volt, és
nem értettem az anyagrészt. Ezt elmondtam egy felsôs cserkésztár-
samnak, aki habozás nélkül elmagyarázta. Ebben az a jó, hogy nem
csak a táborokban és cserkészeseményekben segítjük egymást,
hanem mindenhol, ahol tudjuk. Nem véletlenül van a 3. cserkész-
törvény: A cserkész ahol tud, segít. 

B. Balázs

A cserkészet számomra egy remek közösséget adó „idôtöltés”, ami
közben rengeteg fontos dolgot tanulunk észrevétlenül, mint pl. a
tûzgyújtás, túlélési technikák, fegyelem. Mindehhez a szükséges tu-
dást is megszerezzük: Morse-kódolás, rovásírás, élelemkészítés stb. 

T. Áron

A cserkészet olyan dolog, ami megtanít azokra a dolgokra, amik a
legfontosabbak a mai életben. Megtanít embertársaink, Isten és a
haza iránti szeretetre. A cserkészet egy közösség, ahol az ember rá-
talál saját magára. Megerôsít testben és lélekben egyaránt.

N. Levente

Miért vagyok cserkész?
VALLOMÁSOK A CSERKÉSZETRÔL NYOLCADIKOSOK TOLLÁBÓL

Köszöntjük iskolánk legifjabb diákjait!



Augusztus 31.-én a vetélkedô volt a legjobb, meg az, amikor a „tesók”
megmutatták nekünk a sulit. (Ármin)
Nekem az tetszett a legjobban, hogy majdnem minden embert megis-
mertem. (M. Gergô)
Legjobban a pizzázás tetszett és az, hogy utána az udvaron nagyon jót
játszottunk, és velünk játszottak a nagyok is. (G. Geri)
Az volt a legjobb, amikor 12.b-sek megmutatták a sulit. (Gyöngyvér)
Tetszett, ahogyan a nagyok megmutatták az iskolát, nagyon sok érdekes
és vicces dolgot meséltek. Nagyon örültem, hogy örökbe fogadtak min-
ket, mint kistesót, úgy érzem nagytesóból sosem elég. Fôleg, hogy igazi
partiarcok voltak, szóval nagyon rendesek voltak velünk, pedig a kicsi-
ket nem minden suliban szokás észrevenni... (Lalu)
A sok játék az udvaron volt a legjobb a 12-esekkel. (Benedek)
Nekem az tetszett, amikor kimentünk játszani az udvarra a pizzázás
után. (N. Kristóf)
Az volt a legjobb a gólyanapon, amikor a tizenkettedikesek körbeve-
zettek a suliban, és utána kimentünk a templomba vetélkedni. (Levi)
Nekem az tetszett, amikor a nagyok körbevezettek minket az iskolá-
ban. (Rasi)
Az elején nagyon nehezen ment a nevek megtanulása, de végül min-
denkinek sikerült. A 12.-esek nagyon kedvesek voltak. (Emma)
A gólyanapon nagyjából mindenkit megismertem. (Máté)
A gólyanapon nagyon megkönnyebbültem, mert az hittem, nem lesz
sok barátom, de végül sokan lettek. (S. Kristóf)
Az volt a legjobb, amikor körbevezettek a 12.b-sek. (Luca)
Nekem nagyon tetszett, hogy volt sok játék. Az egyik ez volt: mindenki

kitalált magának egy nevet. Ezt mindenkinek meg kellett jegyezni. Ez-
után körbe álltunk. Egy hely kimaradt a körbôl. Mindenki arrébb ült, és
azt mondta: itt én ülök. A negyedik játékosnak viszont valakinek a nevét
kellett mondania, pl. itt ül Ananász Anna. Nekem ez tetszett a legjob-
ban. Na és persze, hogy volt pizza is. (Nóri)
Az volt a legjobb a gólyanapon, amikor megettük a pizzát nagy örömök
közt. (Rebi)
A gólyanapon a pizzaevés volt a legjobb. Rengeteget játszottunk, és még
a vetélkedô is nagyon jó volt. (Zoli)
Az volt a legjobb, hogy a „nagytesók” körbevezettek az iskolában, és a
vetélkedô.
A vetélkedô volt a legjobb, mert nyertünk. (Boti)
Az ebéd, mert éhes voltam.
Az volt a legjobb, hogy a templomban vetélkedô volt, és hogy Rita és
Olivér körbevezetett minket. (Rita)
A gólyanap segített megismerni az iskolát: játékokkal és izgalmas kör-
bevezetéssel. (Domi)

Végül hogyan emlékszik erre egy tizenkettedikes?
Ákossal és Mátéval, a „kistestvéreimmel” ma már boldogan gondolunk
vissza augusztus 31-re, a megismerkedésünk napjára. A fiúk és én is na-
gyon izgultunk, ôk az új közösség, én az ô véleményük miatt. Végül
remek napot töltöttünk együtt, sok élvezetes játékkal. Örülök, hogy én
lehetek az egyik végzôs, aki segíthet nekik a gimnáziumi élet rejtelme-
inek a felfedezésében!

Nagy Laura 12.b
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A2015/16-os tanévünk elôtti utolsó hétvégéjén a kilencedik évfolyam
ellátogatott Piliscsabára, ahol megtartottuk a gólyatábort. 

Augusztus 30-án, reggel 8.00-kor gyülekezô a Nyugati pályaudvaron, az
elsô vágány elôtt. Távolról csak egy nagy tömeg látszik, nagyjából három
részre szakadva. A 9.a, a 9.b és a 9.c. Az osztályfônökök éppen számol-
ják a közel harmincfôs osztályokat, és keresik a hiányzókat. A diákok
szeme egyik osztálytársukról a másikra pattan. Régi fasori diákok, és azok,
akik valamilyen okból fogva ismerik egymást, elônyben vannak, hiszen
ôk nem teljesen idegenként állnak a tömeg közepén. 8 óra 10 perc: In-
dulás! Most a minimum hatvan diák és  négy tanár megrohamozza a vo-
natot. Elfoglalja mindenki a helyét, és már el is indulunk, egyenesen
Piliscsabára. Mindenki feltette magában a kérdést: „Mi lesz most?“
Szálláshelyünk kapujában (amelyet Béthelnek hívnak) már tárt karokkal
várt minket Csepregi András tanár úr, aki rögtön a templomba vezetett
bennünket, és egy rövid, éneklôs, rendezett bevonulót próbáltunk el,
amivel majd az itteni gyülekezetet fogjuk köszönteni. (Aki nem tudná, a
terület közepén egy szép templom áll, így nem kellett messzire men-
nünk.) Kimentünk a templom mellett lévô üres, füves területre, ahol egy
csoportképet követôen osztályokra bomlottunk, és ismerkedôs játéko-
kat játszottunk osztályfônökeink vezetésével. Ezután következett a gyü-
lekezet köszöntése, amit egy rövid köszöntô követett a helyi gondnoktól,
aki dióhéjban elmesélte nekünk a Béthel történetét. Ami most követke-
zett, az volt talán az egyik legizgalmasabb pillanata a tábornak: a szoba-
beosztás! Miután megtaláltuk azt az illetôt, akivel azt mondták, hogy egy
szobában leszünk, meg is kerestük a szobánkat. Egy ízletes ebéd követ-
kezett, majd csendespihenô. A pihenô után pedig izgalmas vetélkedôk
jöttek, amiket az osztályoknak csoportokban kellett teljesíteniük. 
Kilenc állomás volt, mindegyiknél más-más feladat. Volt intelligencia
teszt, ügyességi állomás (amelyet úgy értékeltek, hogy ha rád esik a ví-
zibomba, akkor nem vagy ügyes), aknamezô, „olvasd el, emlékezz,
aztán írd le!“ állomás, hangulatkitalálós, rajzolós, éneklôs, mocsárjárós
és „szembekötôs, aztán sorba állós“ állomás (ahol nagy elôny volt, ha
NEM készítettetek ketten a hatból egy külön sort!) Vacsora után egy kis
szünet következett, a DÖK-ösök és a tanárok pontokat számoltak, cso-
kikat vásároltak, majd jött az áhítat, amelyet Csepregi András tanár úr
tartott, és a végén az eredményhirdetés. Az elsô a 9.b, a második a 9.c
és a harmadik, DE még mindig dobogós helyen a 9.a. 

Az eredményhirdetés után egy film következett, melyet Csepregi And-
rás tanár úr vezetett fel, és egy kérdést tett fel nekünk: „Kik lennénk a
filmbôl?“ Ez a kérdés szinte minden egyes filmnél az eszünkbe jut, mert
fontos, hogy azonosulni tudjunk egy szereplôvel. A film címe a „Na-
pola - A Führer elit csapata“. Ez egy német fiatal fiúról szól, aki kiemel-
kedôen jól tud bokszolni, és erre fel is figyel egy versenyen egy tanár,
aki a jövô Németország elitjét képzô Napolában tanít a gyerekeknek
irodalmat és bokszot. Apja akaratának ellenére a fôszereplô fiú, Fried-
rich elszökik, és elindul a Napolába, ahol elôször nagyon élvezi, hogy
a Führert szolgálhatja, de aztán egy bizonyos szörnyû éjjelen az erdô-
ben ráébred, hogy ô egy embertelen eszmét képvisel. A film után még
volt egy kis szabadidô, aztán mindenkinek nyugovóra kellett térnie. 
A „mindennapos, gördülékeny“ ébredés után megreggeliztünk, és az
elôzô napi csoportokba rendezôdve, vagy egy DÖK-ös, vagy egy tanár
vezetésével a Napola filmrôl beszélgettünk. A beszélgetés után pedig
eljött a sport és szabadidô ideje, amihez négy nagyobb csoportra osz-
lott a tábor. Voltak, akik felmentek a kilátóba, a fiúk többsége focizott,
egy csapat vásárolni ment, és voltak, akik inkább a tábornál maradtak
és beszélgettek. Sokan maradtak a foci mellett, de szerencsére a nézô-
közönség se maradt el. Azok, akik a melegben nem akartak futni, egy-
egy csapatnak drukkoltak a pálya szélén.
Majd jött a finom ebéd, gyors pakolás, búcsú a tábortól és a hazaút. A
pályaudvaron pedig rengeteg élménnyel búcsúztunk el egymástól, vala-
hogy így: „Holnap találkozunk a suliban!“ Majd a válasz: „Jaj! Tényleg!“ 
Köszönjük szépen ezt a hétvégét Csepregi András tanár úrnak, Wolf Ká-
roly tanár úrnak, Szathmáry Adrienn tanárnônek, Szabados Lilla tanár-
nônek, Cziczka Katalin tanárnônek, és nem utolsó sorban a DÖKnek!

Heinczinger Márton, 9.c 

A 9. évfolyam Piliscsabán
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25 éves testvériskolai kapcsolat
Az idei tanévben lesz 25 éves iskolánk kapcsolata a svédországi Ljusdal városának középisko-

lájával (Slotte Gymnasium). Kapcsolatunk 1991-ben kezdôdött, amikor a svéd iskola meg-
keresésére dr. Gyapai Gábor egykori igazgató az akkori hittanoktatónkat, Fabiny Tamást bízta

meg a kapcsolat kialakításával. Azóta szinte minden évben járt egymásnál a két iskola, idônként vál-
tozó programkínálattal. 
Idén, szeptember 23. és 28. között testvériskolánk igazgatója és két tanára járt nálunk, hogy a két
évvel ezelôtt elkezdett új — természettudományos — irányelveket átbeszéljük. Ennek lényege, hogy
a csereutak során természettudományos és országismereti programokon vesznek részt a diákok kö-
zösen. A programok angol nyelven zajlanak, és így lehetôség van a hétköznapi kifejezések mellett
szakszavak megismerésére és alkalmazására is. 
Az idei tanévben 2016. március 13. és 20. között fogadják Ljusdalban iskolánk diákjait. A résztvevôknek lehetôsége lesz a havas tajgával és a téli
svéd szokásokkal megismerkedni. A svéd diákok pedig 2016. szeptemberében jönnek, és részt vesznek a kutatók éjszakája programunkban, di-
ákjainkkal közösen. A programra október során lehet jelentkezni Lovas Eszter és Hámor Endre tanároknál, a részvételi díj kb. 120000 forint, amely
az ottani és az itteni részvételt is tartalmazza. A résztvevôk száma 14-15 fô lehet.

Hámor Endre ig.h.

Kanadai ösztöndíj Reginában
Az elmúlt nyáron ismét élvezhette két diákunk a dr. Kovács Márton ösztöndíj jóvoltából a reginai Luther College vendégszeretetét nyolc héten

át. A tavaly elhunyt Kovács Anna néni által létesített alapítvány, melyet volt fasori diák férje emlékére alapított, teszi lehetôvé, hogy minden
évben elküldhessünk két tizenegyedikes diákot. Az idei jelentkezés — az elmúlt évekhez hasonlóan — január körül történik. A jelentkezésnél a

tanulmányi eredményt, közösségi munkát és szociális hátteret vesszük figyelembe — az elhunyt Anna néni kívánságának megfelelôen. Az elmúlt év
ösztöndíjasai Horváth Rita és Loránt Gábor 12.b osztályos tanulók voltak. Beszámol Horváth Rita.

Nyáron két hónapot Kanadában töltöttem osztálytársammal, Gáborral és két piarista diákkal. Életemben elôször repültem, így újszerû és különle-
ges élmény volt számomra az utazás. Kanadában, egy másik kontinensen, egy Európától eltérô világba csöppentünk, s kiváló körülmények között
éltünk Regina városában. A kollégiumban mindenki rendkívül barátságosan fogadott minket, és helyi magyar családokkal is megismerkedtünk. Vé-
gigjártuk a tartomány közeli nevezetességeit, és számos vonásába bepillantást nyerhettünk az ottani életnek, kezdve egy állatokkal teli farmtól, egé-
szen egy amerikai focimérkôzésig. Kísérônk a helyi tanáraink, Leah, Craig és Farran voltak, akiknek rengeteget köszönhettünk, hisz a tanulás mellett
élménydússá és kényelmessé tették számunkra ezt az idôszakot.
Összességében hihetetlen élményen vagyunk túl, rengeteg új tapasztalatot szereztünk, és örökérvényû emlékekkel gazdagodtunk. S nem melles-
leg nyelvtanulás szempontjából is nagyon hasznos volt ez a nyolc hét. 

Nürnbergi természettudományos
cserediákprogram 2015. JÚNIUS 13-20.

Anyári szünet elsô szombat reggelén
egy kisebb, bôröndökkel teli csapat
várt útra készen a Bécsig közlekedô

vonatra. Szüleinktôl könnyes búcsút vettünk,
és a vonat kirobogott a Keleti pályaudvarról.
A vonaton hamar rájöttünk, hogy kissé fé-
lünk az újbóli találkozástól a cserediákjaink-
kal, sôt sokak már az utazás végét várták.
Szerencsére félelmeink nem igazolódtak
be, mert a nürnbergi fôpályaudvaron ren-
geteg mosolygós német várt minket hatal-
mas ölelésekkel és az újbóli találkozás
örömével. A cserediákom szülei rendkívül
kedvesek voltak, próbáltak mindenben a
kedvemben járni, és nem akarták, hogy egy
percig is unatkozzam. Így voltak ezzel az
utunk szervezôi is.
Természettudományos cserediák kapcso-
latról lévén szó sok érdekes és ismeretter-
jesztô programon vehettünk részt. Renge-
teget kirándultunk a szabad ég alatt, és sok
német nyelvû elôadást hallgattunk meg hal-
tenyészetrôl, a Duna gátjairól, tározóiról és
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a környezetében lévô élôvilágról, a Madárszigeten pedig távcsôvel figyelhettük a madarak röptét. 
A legjobban - talán mindannyiunk nevében mondhatom- a halboncolás tetszett. Jó diákok lévén a feladat teljesítése után a lehetô legapróbb da-
rabokra cincáltuk a szegény halat, hogy nehogy véletlenül bármilyen szerv elkerülje a figyelmünket. Mindent tüzetesen megvizsgáltunk. A hét vége
felé pedig a közös együttmûködésünk emlékére prezentációkat készítettünk és mutattunk be, nem kis fennakadásokkal a munkafolyamatokban,
de annál nagyobb eredménnyel a végén.
Emellett voltak egyéb programok is, mint pl. Regensburgba kirándultunk. Az utunk egy kis hidacskán vezetett a történelmi városba, amelyet Buda
testvérvárosaként is emlegetnek. Voltunk Kelheimban, ahol a Napóleon legyôzésének emlékére emeltetett emlékmûbôl csodálhattuk meg a kilá-
tást. Illetve, ahol a fiúk még több szénaboglyát is arrébb toltak volna, ha bírják. Hajókáztunk a Dunán is, majd lábat lógattunk a Duna legszebb ré-
szén.  Ellátogattunk a nürnbergi várba, majd a Dokuzentrumban a hitleri diktatúra kiépülésének lépcsôirôl tudhattunk meg többet. Összességében
mindenki jól érezte magát, annak ellenére, hogy fáradtabban tértünk haza, mint ahogy elmentünk; és többször is akadtak nyelvi nehézségeink bi-
zonyos szakszövegekben, fôleg abban, amit egy olasz bácsi adott elô frank dialektusban. Mindemellett új barátságok születtek, sokat tanulhattunk
történelemrôl és tudományról egyaránt, nyelvgyakorlási lehetôségérôl nem is beszélve. Sok kedves emberrel találkoztunk, akikre mindenben szá-
míthattunk, és szívüket- lelküket kitették azért, hogy a lehetô legjobban érezzük magunkat, és sok év múlva szívet melengetô érzéssel gondolhas-
sunk majd vissza utunkra.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik ezt lehetôvé tették számunkra: Hámor Endre tanár úrnak, Haraszti Réka tanárnônek, Lovas Esz-
ter tanárnônek, Herr és Frau Schmidnek, Frau Friedrichnek, Herr Müllernek cserediákjainknak és családjaiknak és a szüleinknek.

Hoffer Dóra 11.B
A következô csereprogramra a 2015/2016. tanév végén lehet majd jelentkezni!
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Sweet Like Stuttgart
Idén nyáron kis németcsoportunk — a tavalyi évhez hasonlóan — ismét

Németországba látogatott Fabiny Katalin tanárnô vezetésével, ám ezút-
tal azért, hogy részt vegyen a német Evangélikus Egyházi Napokon, a Kir-

chentagon. A kétévente megrendezésre kerülô grandiózus egyházi
rendezvény minden alkalommal más-más városban várja a résztvevôk szá-
zezreit, hogy méreteivel és számaival nemzetközi eseménnyé nôje ki magát.
2015-ben Baden-Württemberg tartomány fôvárosa, Stuttgart volt a soros.
A majd’ tízórás autóút Budapesttôl elsô állomásunkig, Ansbachig fergeteges
hangulatban telt, köszönhetôen a válogatás CD-nek, ami kifejezetten erre
az útra íródott, illetve természetesen a saját sztoriknak és fárasztó vicceknek.
A második nap reggelén indultunk tovább Stuttgartba, hasonló jókedvvel
és lelkesedéssel, mint az elôzô napon. A maradék négy éjszakára egy kül-
városi iskolában szállásoltak el minket, ahol a kényelmi és higiéniai kö-
rülmények hagytak némi kívánnivalót maguk után. Egy osztályteremben
aludtunk matracokon és polifoamokon, hálózsákban, összesen tizen-
egyen, és szerencsére mind magyarok. A padlónalvásnál csak a közös zu-
hanyzó volt jobb: hat csô a mennyezeten, és egy kis csempézett tér, ahol
mindannyian kedvünkre kimeztelenkedhettük magunkat. (Szerencsére zavarunkban egyetlen másik csupasz testnek sem ütköztünk neki.)
Idônk nagy részét azonban a szálláson kívül töltöttük el. Részt vettünk természetesen a nyitó- és záró-istentiszteleten, Biblia-értelmezô elôadáson,
táncórán egy apáca néni vezetésével, koncerteken és közös esti gyertyagyújtáson és éneklésen. Kedvenc törzshelyünkké vált a Nemzetközi Köz-
pont (az Internationales Zentrum), ahol mindig volt hideg ásványvíz, szénsavas almalé, és persze wifi — mindez teljesen ingyen. Volt, hogy kedvenc
asztalunknál a sarokban a térképet böngésztük, de elôfordult, hogy UNO-partit rendeztünk, és hosszan kártyázgattunk.
Az utazás fénypontja számunkra szinte egyértelmûen a két órás Wise Guys-koncert volt. Az ötfôs acapella-csapat jó néhány dalát ismertük már,
sôt, a „Nur für dich” amolyan csoporthimnuszként is funkcionál. Hatalmas tömeg volt, de szerencsére nem kellett nyomorognunk, felszabadultan
táncolhattunk a kedvenc számainkra, és együtt integettünk a többi nézôvel a mellettünk elzúgó Straßenbahn utasainak. A koncert vége felé köze-
ledvén kezdtünk attól félni, hogy a Nur für dich talán nem fog elhangzani, és kis híján be is igazolódott a gyanúnk — ám a ráadás ráadásaként, utolsó
számként (csak nekünk) mégiscsak elénekelték. Mondanom sem kell: tomboltunk.
Ezeken kívül is rengeteg vicces, kínos és ôrült helyzet adódott napjaink során. Az ún. Lehetôségek Piacán hatalmas sátrakat állítottak fel, és mind-
egyikben különbözô standok fogadták az arra tévedôket. A magyar standnál sok idôt töltöttünk, és bár az adás-vételben nem igazán vették hasz-
nunkat a felnôttek, egy alkalommal fogtuk magunkat és kiálltunk népdalokat énekelni. Az arra jövôk közül volt, aki csak mosolygott, de néhányan
megálltak vagy meg is tapsoltak minket. Jó volt látni, hogy egy apró cselekedet mennyit dobhat ismeretlen emberek hangulatán is. Aztán ott volt
Vercsi esete a villamossal: elindult a szerelvény egyik végébôl a másikba, hogy aláírást gyûjtsön az utasoktól, és ezzel jelentôs elônyt szerzett ve-
lünk szemben a „ki nyeri meg a Wise Guys által dedikált Stuttgart térképet?”-versenyben, amit a tanárnô hirdetett meg. Hasonlóan kínos jelenet
volt még, amikor tanárnô egy boltban felejtette a telefonját, és amíg utánajárt, az enyémet használta. Semmi különös nem volt ebben addig a pil-
lanatig, amíg a tanárnô távollétében Fabiny püspök úr fel nem hívott. Miután felvettem, egy pillanatig senki sem szólt bele, kicsit megijedtem, úgy-
hogy szólongatni kezdem a tanárnô férjét: „Püspök úr? Püspök úúúúúúr!”. A végeredmény, a sikeres telefonbeszélgetés mellett az lett, hogy Lilla
kis híján lefordult a székrôl, annyira viccesnek találta a próbálkozásaimat.
És persze az egyik legfontosabb momentuma az utazásnak: Stuttgartba érve az autóban épp a Sweet Like Cola (Lou Bega) szólt. A szövegbôl ter-
mészetesen mindenki csak annyit tudott, hogy „kóóóóláá”, de azt egyszerre énekeltük mind a heten, mígnem a tanárnô lehúzta az ablakokat, fel-
hangosította a rádiót, és így száguldottunk végig a német város utcáin — énekelve, nevetve, táncolva, magyarosan, ôrülten. Biztos vagyok benne,
hogy ezt a jelenetet sokáig nem fogjuk elfelejteni.
A sok személyes élmény mellett azonban ott van a talán leglényegesebb célja és üzenete az utazásnak, és az egész Kirchentagnak: több ezren éne-
keltünk, imádkoztunk együtt és adtunk hálát Istennek; megértettük, mit jelent egy ekkora és ilyen szeretetteljes családnak a tagjának lenni. S bár
a hazafelé vezetô úton az autó megadta magát, mégis sikerült mindnyájunknak épségben hazaérnünk, és mind vidáman emlékezünk vissza ezekre
a szép napokra, amiket együtt tölthettünk Stuttgartban, 2015. június 2-7-ig.

Somogyvári Júlia 11.c



A lánykar a stuttgarti Kirchentagon
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Az ötödikes diákok 
áldást kaptak a tanévkezdô istentiszteleten

Intézményünk 
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Summer English Camp – Balatongyörök
SZATHMÁRY ADRIENN TANÁRNÔ ANGOLTÁBORA

Július közepén, Balatongyörökön elkezdôdött nyarunk egyik emléke-
zetes hete. Családias környezetben fejlesztettük tovább angoltudá-
sunkat. Már az érkezésnél is voltak izgalmak, mert miközben az

autóban teljesen elmerültünk a hosszas szóbridzsezésekben, a tanárnô
elfelejtett lehajtani az autópályáról, ezért majdnem probléma lett abból,
hogy nem vittünk  magunkkal útlevelet… 
A tábor szerves részét képezték a délelôtti angolozások, amik szinte min-
dig jókedvben teltek, ugyanis a tanárnô és lánya, Eszti, aki segítségünkre
volt bármikor, egész végig kreatív, érdekes és tudásunkat továbbfejlesztô
feladatokkal láttak el minket. A tanulás után izgalmas programok követ-
keztek, pl: szigligeti vár megtekintése, minigolf, vizibomba csata. Az egész
héten át tartó csapatverseny még színesebbé tette a tábort. Szerencsére
egész héten szuper idônk volt, így a strandolásnak sem volt akadálya. 
Egy eseménydús és tartalmas hetet töltöttünk el Szathmáry tanárnô nyara-
lójában. Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok fáradozást, és az elké-
pesztô, felejthetetlen élményeket, amikkel mindannyian gazdagodtunk.

Tarnóczi Júlia, Végh Zsófia 9.c

Biciklitúra
„Mens sana in corpore sano”, azaz „Ép testben ép lélek” - tartja a latin
mondás. Ennek bizonyítására kelt útra kerékpárjával felfegyverkezve
immár ötödik alkalommal iskolánkba járó diákok egy csoportja, hogy Tas-
nádi Zsuzsanna tanárnô vezetésével és Lovas Eszter tanárnô valamint Tas-
nádi György kíséretében meghódítsa a Tisza-tavat és környékét.
Hôsies útjuk során szembe kellett nézniük az Alföld pusztaságának végtelen-
ségével és az óriási hôséggel, hogy kereküket és vízháztartásukat nem kímélve
leküzdjék a hosszú kilométereket, kanyargós biciklisztrádákat, mellettük el-
szelelô mezôgazdasági gépeket, és nem utolsó sorban fáradtságukat.
Még mindig élénken emlékszem, hogy amikor már az utolsó reménysu-
gár is eltûnt palackjaink megtöltésére, váratlanul megpillantottuk az ol-
talmat jelentô kék utcai kutat, és/vagy élelmiszer boltot, ahol nem csak
hûsítô italhoz jutott az ember, de pár perc erejéig kinyújtózhatta fáradt tagjait a következô
tekerés elôtt.
Utunk során a hortobágyi lovaskocsizás és csikósbemutató után Berekfürdôre kerekeztünk,

ahol el is foglaltuk elsô szállásunkat. Másnap kipihenten folytattuk zarándoklatunkat Tiszafü-
redig, ahol élményfürdôben pihentük ki az utazás fáradalmait. Ezután Egyekre érkeztünk,
ahol a második szállásunk volt. Harmadik nap a kiskörei vízlépcsô mûködésébe nyertünk be-
tekintést. Ezután mintegy megkerülve a Tisza-tavat, Poroszlón leltük meg aznapi kvártélyun-
kat, és mártóztunk meg a Tisza-tó kellemes vizében. Negyedik nap Mezôkövesd volt az
úticélunk, ahol kitanulhattuk a matyóföldi mézeskalács készítés rejtelmeit. Ezek után vissza-
tértünk elôzô napi szállásunkra, hogy másnap véglegesen elbúcsúzzunk tôle, és Heves felé ve-
gyük az irányt. Ott felszálltunk a vonatra, és minden adott volt egy idillikus vonatúthoz,
csakhogy a vonat nem tudott a megfelelô irányban közlekedni a pesti nagy vihar okozta károk
miatt, így aztán óriási kerülôvel és négy óra késéssel érkeztünk meg a Keleti pályaudvarra.
Eme kalandok ellenére is talán az összes résztvevô nevében bátran kijelenthetem, hogy bár-
mennyire fárasztó volt ez a túra, örömmel vettünk rajta részt, és veszünk rajta részt legkö-
zelebb is!
A túra résztvevôi: Lehóczki Zsolt 6.a, Lehóczki Zsuzsi 7.a, Bábel Anna, Hattyár Lili és Polónyi
Ricsi 8. évfolyam, Kulcsár Zsombor 9.c, és Hökkön Melinda, Kovács Marci, Rozmán Ábel és
Szabó Csongor 10. évfolyam

Rozmán Ábel 10.b

Sport- és vízitábor Aligán
Teleki András tanár úr vezetésével idén nyáron is számos program várta a táborlakókat

a Club Aligában. Az egész napos vitorlázás, a vízi játékok, a túrák mind az egészséges ki-
kapcsolódást és erôsítést, a sportot és játékot szolgálták. A nap, sporttáborhoz híven

tornával kezdôdött, és a jó idônek köszönhetôen általában a vízben folytatódott, különbözô
formákban. A program része volt egy komolyabb túra a közeli kilátóhoz, valamint a Balaton

Fasori Hírmondó 2015. október 9
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feledkeztek meg a Fény nemzetközi évérôl sem. A programok megvalósítását az iskola alapítványa támogatta. 
Alább olvasható Jajecnik Marcel 6.b osztályos tanuló beszámolója:

2015. augusztus 25-én a 6. a  és b osztályok 32 fôs csapata a Déli pályaudvarról az aligai vasútállomásra érkezett meg, ahol azonnal meg is kez-
dôdtek a programok a CLUB ALIGA üdülôközpont területén. Dr. Palágyi Györgyné (a gimnázium fizika és matek tanára) és Teleki András (a gim-
názium természetismeret és földrajz tanára) minden éjjel csillagászórákat is adott nekünk. Egyik éjjel hét nyári csillagképet is láttunk, amelyeket
megtanultunk felismerni. A Kismedvét, Nagymedvét, Hattyút, Nagy nyári háromszöget, Cassiopeiát, a Kis Göncölt és a Nagy Göncölt. A napok
folyamán elsajátítottuk a Morze-abc-t, melyet tükrök segítségével adtunk tovább egymásnak. Ezek mellett sok más programra is sor került, pl. min-
den nap volt táncóra is. Mivel a Balaton mellett voltunk, sokat fürödtünk, különbözô strandjátékokat játszottunk. Egyik nap vitorláztunk is, és köz-
ben megmentettünk egy sirályt. Reméljük, jövô nyáron is lesz tábor!

Hidegségben nagy kalapot viselnek…
Hidegség (Valea Rece) Gyimesközéplok köz-

ség része. Azelôtt Csík vármegye Szépvizi  já-
rásához tartozott, ma a kb. 2200 fôs, magyar

nemzetiségû  település Hargita megye, míg a szom-
szédos Gyimesbükk már Bákó. A Kárpátok keleti vo-
nulatának külsô oldalán járunk, az itt élôk Erdélybôl
vándoroltak el, és a hegyvonulatok közötti szûk völ-
gyekben telepedtek meg.
Több mint 700 km-t  utaztunk vonattal. Egész éjjel
robogott velünk, virradatra értük el az Olt völgyét.
Még álmosan kászálódtunk le Csíkszeredán, s innen
busszal utaztunk tovább. A Szépvizi-hágó tetején
megálltunk egy kicsit, hogy lássuk, hol is járunk, mi-
elôtt leereszkedünk a Tatros folyó völgyébe. Aztán a
vasút mellett haladtunk, míg elértük az elágazást,
ahol a Hidegség patak völgyére tértünk. A völgyben kb. félúton, néhány kilométer után értük el a szállást. A nagy távolság ellenére mégis otthonos
a fogadtatás, itt is magyarul beszélnek.
Mindig jó érzés a találkozás, a szegénység, egyszerûség, mégis az emberek jó kedélye és kedvessége. Bármely probléma merült fel, a helyiek

könnyedén vették, így eljuthattunk minden úti célunkhoz. Hamar megszokja az ember a szekereket az úton. Itt a legtöbben lóval járnak, s a falu-
ban több patkolókovács is mûködik. Másnap mi is elvittük a házhoz tartozó lovat patkoltatni, mielôtt szekérre ültünk. 
De elsô nap a ház mögötti hegyet kellett megmásznunk. És ezekrôl a hegyekrôl hamar kiderül, hogy nagyon nagyon meredekek. Mindenért kár-
pótol viszont a látvány, ami fenn a Szalamás-tetôn fogad minket. Körben, ameddig a szem ellát hegyek, hegyek és hegyek, a Keleti Kárpátok
vonulatai. Utolsó elôtti nap még egyszer megbirkózunk az egyik kaptatóval, hogy meglátogassuk a pásztorok kápolnáját Jávárdi-tetôn. Azoknak épült,
akik az állatok miatt nem jöhettek le a hegyrôl.  Itt talán még az Isten is közelebb van. 
De máshol is érezni a jelenlétét, a felettünk tornyosuló felhôkben, a mindenhol az égig nyúló hegyoldalak smaragd színében, a hegyek lábánál meg-
bújó házak, kerítések, a völgyekben futó patakok, a szekéren ülô emberek, a legelészô állatok harmóniájában, a rétek millió virágjában. A virágok
ünnepi pompában, még kaszálás elôtt. Minden botanikus álma egy ilyen rét ritka faji diverzitásával. Sok közülük nálunk nem is ismert, hegyi fajta.
Aztán egy napra elkóboroltunk a Szent Anna-tóig, a Büdös-barlangig, belelógattuk a lábunk Bálványos hideg, kénes fürdôinek vizébe. És ez is egé-
szen más volt, más formájúak a vulkanikus hegyek, más illatuk van a fenyveseknek, más az íze áfonyának a Mohosban, mint a gyimesi réteken a
szamócának.
Körülvesz minket a történelem is, itt járunk a végeken, még azon is túl. Itt védték az országot évszázadokon át egészen a legutóbbi idôkig a szé-
kely, magyar határôrök. 1849-ben a Nyerges-tetôn, aztán két háborúban is a gyimesbükki határnál, a szorosban és a környezô hegyek hátán min-
denütt. Emlékhelyek, mi is megálltunk egy versnyi idôre. 
Hazafelé visz a vonat, ahogy az ablakon kinézünk, alkonyati fényekben az Egyes-kôvel búcsúzik tôlünk Erdély. Még szájunkban a furcsa ízek, ami-
ket egész héten kóstoltunk, a bóc, a kôttes, kürtôs kalács, hecsedli, padlizsánkrém, paszulyleves, áfonya… Még kavarog fejünkben a rengeteg él-
mény, Ági néni, aki elkísért, amikor a hegyeket jártuk, az asszonyok, akik fôztek ránk, István a lovával… Isten veletek!

Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna

Sítábor
Tavaly lehetôségünk volt elmenni az iskolával sítáborba. Számunkra ez a tábor volt az

egyik legjobb program az iskolai rendezvények közül, hiszen családias a környezet, a
tanárokkal számos közös programot állítunk össze, mint pl. Activity partik. Ezen kívül

az intenzív sportolás és a hegyi levegô is kikapcsol minket. 
A szállás is nagyon jó, a szobák rendezettek, és kényelmesen elfértünk. A sípálya húsz percre
található a szállástól, a sípályák kezdôknek és haladóknak egyaránt kedvezôek. Emellett még
síoktató is segíti a most kezdôk munkáját. A pályák melletti hütték (éttermek) lehetôvé tet-
ték a napközbeni étkezést is. A másnapi frissesség érdekében kísérô tanáraink biztosították
a nyugodt alvást és idôben való lefekvést. 
Ajánljuk mindenkinek, aki élménydús és felejthetetlen szórakozásra vágyik! 

Csupor Violetta és Pósfay Mária 12.a
Az idei sítáborba Tasnádi Zsuzsanna és Szlávik Andrea tanárnôknél lehet jelentkezni.
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Összeült az országos evangélikus 
diákparlament
ADÖK idén új elnököt választatott, és a munkáját is új tanár segíti. Domokos Zsófia 11.b osztályos tanuló és Wolf

Károly testnevelés tanár közösen vezetik a diákönkormányzatot. Programjukról, munkájukról a következô szám-
ban olvashatunk majd. Az alábbi beszámoló arról a szeptemberi közös hétvégérôl szól, amelyre az ország min-

den evangélikus iskolájából várták a DÖK-ös tanárokat és diákvezetôket. 

Idén szeptemberben sor került az evangélikus iskolák diákelnökei és a nekik segítô tanárok találkozójára. Országszerte
sok iskola képviseltette magát, köztük például a Deák Téri, a Bonyhádi Petôfi Sándor, a Soproni Berzsenyi Dániel és még sokan mások. Mi is részt
vettünk Wolf Károly tanár úrral a háromnapos balatonszárszói programsorozaton. A találkozó lényege az volt, hogy ötleteket gyûjtsünk, segítsük
egymás munkáját, megosszuk véleményünket és tapasztalatainkat iskolánk diákönkormányzatával kapcsolatban. Ezek mellett sok érdekes elôadá-
son vehettünk részt. Többek között dr. Aáry Tamás Lajos oktatási jogok biztosa, dr. Illisz László újságíró, Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó
és Suba Róbert parakenus is az elôadók sorában volt. A szervezôk és mi is reméljük, hogy a program elérte a kitûzött célt, és a késôbbiekben akár
egy közös projekt keretein belül dolgozhatunk tovább.

Domokos Zsófia 11.b

The Wolfpack
FILMNÉZÉS A NYELVI TAGOZATON

Szeptemberben a 9.c és 10. c nyelvi osztályoknak lehetôsége nyílt,
hogy az Uránia mozi és az amerikai nagykövetség támogatásával
megnézhessenek egy frissen kiadott amerikai dokumentumfilmet az

Uránia emeleti termében. A néhány hónapja megjelent film a BIDF 2015
— Budapest International Documentary Festival keretén belül került le-
vetítésre angolul, magyar — nem túl harsány — felirattal a zsúfolt két kis-
teremben. Beszámol Ittzés Szilvia szervezôtanár.

A dokumentumfilm arról szól, hogy New York város közepén egy perui
származású apa megpróbálja megóvni a fiait — mind a hatot — a kinti
világ borzalmaitól. Azt szeretné, hogy az a sok negatívum — az agresszió,
túlzott vásárlási kényszer, látszatélet, kábítószerek, felületesség —, ami
szerinte jellemzi az amerikai társadalmat és életet mind ne érje utol a
fiait és amerikai feleségét. Azt szeretné, hogy a fiainak saját gondolatai
legyenek, saját értékítéletük, saját játékaik, saját világuk, és mindent
megtesz, hogy ezt a célt elérje. Mindent. Viszont a megoldás, amit vá-
lasztott igencsak meghökkentô: fiaira és feleléségére rázárja az ajtót,
csak nála van kulcs, és ô szabja meg a szabályokat. Ez az állapot több
mint tíz évig marad így, évente csak egyszer, kétszer hagyhatták el a la-
kást, de volt egy olyan év, amikor egyszer sem. A gyerekeket az anyjuk
tanítja otthon — erre képesítése is van, mivel maga a „homeschooling”,
vagyis otthontanítás nem ritka Amerikában, ahol sokan elvesztették a
bizalmukat az iskolákban. Internet vagy tévé nincs, telefon nincs, csak
a 16. emelet lezárt ablakai és ajtaja van. 

De van még valami: az apának 5000 darabos videógyûjteménye visz
színt és életet a fiúk és az édesanyjuk zárt életébe. A fiúk nem hagy-
hatják el a lakást, de bármilyen filmet bármikor megnézhetnek, korha-
tár és idôkorlát nélkül. Nem csak megnézik, de régi írógépen le is írják
maguknak az egész forgatókönyvet, majd el is játsszák ôket maguk al-
kotta jelmezekben, és magukat veszik filmre. Ez az egyetlen szórako-
zásuk, de úgy tûnik, ez elég is — és így felépítik a maguk játékos,
eseménydús, szinte gazdag világát. 
Aztán megváltozik minden … de hogy mi is történik, ahhoz ajánlom
megnézni a filmet magát!
A mai, 2010-ben kezdôdött igaz történetet elénk táró dokumentum-
film elgondolkodtatott. A 10.c-s csoportommal alkalmat adott arra, hogy
feltegyünk néhány kérdést. Hogy körbejárjuk az egyéni szabadság, a
mai társadalom, az amerikai valóság témáit. Kell-e félni a világtól vagy
nem? Mihez van joga egy szülônek és mihez nem? Mi kell a boldog-
sághoz és mi nem? 
Az utómunkálatokhoz természetesen hozzátartozott egy angol nyelvû
filmajánló megírása is. A dokumentumfilm kicsit furcsa, kicsit hosszú, ki-
csit szokatlan, mégis érdemes megnézni mindenkinek, aki kamasz vagy
szülô, kamasz volt, vagy szülô lesz.
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Demokráciajáték a Parlamentben
Iskolánk végzôs tanulóinak egy csoportja részt vett a Parlamentben

szeptember 23-án megrendezett Demokráciajátékon.  A játék alapst-
ruktúrája a következô: két kormánypárt törvénymódosító javaslata

és két ellenzéki párt vesz részt a törvényhozás modellezésében. Okta-
tási reformokról, új tantárgyakról és a szombati tanítási nap bevezeté-
sérôl vitáztunk két plenáris ülésen keresztül, valamint a bizottsági
üléseken is.

Az izgalmas szócsatákat követôen a T/6. számú törvény — történetében
elôször — ezúttal törvényerôre is kerekedett. 
Egy ilyen „játék” nem csak remek tapasztalatot nyújt politikusi ambíci-
ókkal rendelkezôknek, hanem mélyebb bepillantást is ad a törvényal-
kotás folyamatába és az országház munkájába.

Lebanov Barbara 12.a
Szervezôtanárok: Birkás-Sztrókay Edit, Petrás Péter

Kirándulás és emlékezés Pákozdon
Az idei évben új helyszínre utazott a 9. évfolyam október 6-án.

Utazásunk célja a Katonai Emlékpark és a Pákozd-Sukorói Arbo-
rétum megtekintése volt. Buszunkkal tíz óra körül érkeztünk az

emlékhelyre, amely hatalmas területen fekszik. Rövid várakozás után
bekanyarodott a második busz is, mint kiderült, egy bekötôúton más
irányba mentek... 
Elôször az arborétum területére utaztunk vissza, mert idegenvezetôink
késôbbi idôpontban biztosították a tárlatvezetést. A köd és nyirkos dé-
lelôtt ellenére jó kedvvel töltöttük az idôt majdnem délig, feljutottunk
a kilátóba is. Ekkor három részre szakadt az évfolyam, és egyórás kü-
lönprogram következett. A bések osztályfônökükkel a tanösvény terü-
letén játékkal töltötték az idôt, a cések és az ások egy része
számháborúzott, másik része egy negyedórás helyi megemlékezésre sé-

tált vissza az emlékparkba. Sok gyaloglás után, kicsit fáradtan érkeztünk
vissza, ahol osztályonként külön vezetéssel jártuk végig a ’48-as emlé-
keket és a kiállítási helyszíneket. A gyerekek kipróbálhattak egy szimu-
lációs repülôgép vezetést is, valamint érdekes dolgokat ismertettek meg
velük a NATO katonai tevékenységérôl. Ezen kívül lehetôség nyílt a
többi kiállítás bebarangolására is. Délután négy órára érkeztünk vissza
az iskola épülete elé fáradtan, de élményekkel és szelfikkel gazdagodva.
Összességében akadtak szervezési hibák, néhol túl sokat kellett vára-
kozni vagy sétálgatni a nedves fûben, mégis, ezzel a közös úttal kie-
melkedett az aradi vértanúkra emlékezés napja a többi hétköznap
közül. És a közös utak — akárhova is — mindig építik a csapatot!

Cziczka Katalin és a kilencedikes diákok
Szervezôtanár: Birkás-Sztrókay Edit

Komáromban jártunk
EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA

Iskolánk hagyományához híven az ötödik év-
folyam Komáromba utazott október 6-án, hogy
együtt emlékezzenek az aradi vértanúkra a
Csillagerôdben. Az 5.a osztály válaszai követ-
keznek arra a kérdésre, hogy „Mi tetszett a leg-
jobban?” A beszámoló a hazaúton készült. 

Nekem az alagútrendszer tetszett.
Az erôd hatalmas területen fekszik, a falait be-
lülrôl pirosra festették.
A Csillagerôd óriási. Gyönyörû, elképesztô és
lenyûgözô. A külföldi katonák pirosra festet-
ték a falat, és ebben az a különlegesség, hogy
még mindig fog. Nekem nagyon tetszett.
Sok érdekes helyen voltunk, és rengeteget ta-
nultam. Boldog vagyok, hogy ilyen sok él-
ményben volt részem a kiránduláson. A
kedvencem a kilátó volt, mert onnan az egész
Duna látszott. Meg amikor a sötétben men-
tünk, az egész osztály sikoltozott.
Nekem az tetszett, amikor egy sötét helyen
mentünk végig, meg amikor a galamboknál
voltunk.
Azért is volt jó a kirándulás, mert sok új dolgot
tanultunk, és az osztályközösség is jobb lett.
Nekem a sötét folyosó tetszett a legjobban.
Minden tetszett!
A félelmetes alagútjárás és a galambok. 
Nagyon félelmetes és nagyon izgalmas volt az
egyik alagút. Mindenki sikított. Jó volt!
A legjobbak a harci galambok és a vaksötét fo-

lyosók voltak. Az odafele úton szuper volt a
kisbusz.
Nekem minden tetszett, élveztem, amit hát-
rahagyott nekünk az ókor, és ha újra eljönnék,
nem fogok unatkozni.
Nagyon sok újat és érdekeset tudtunk meg.
Nekem az erôd és a kiállítás tetszett a legjob-
ban. Nagyon sokat nevettünk, fényképeztünk,
és beszélgettünk. A legjobb talán az volt, ami-
kor a sötét részen együtt sikoltoztunk. A kaza-
matákban, a vaksötétben.
Nagyon meglepôdtünk, amikor megtudtuk,
hogy volt olyan idô, amikor az erôd tele volt

lôszerekkel. Mi lett volna, ha felrobban? Egy
biztos: a kirándulás nem Komáromban lett
volna. Nagyon tetszett a kirándulás, sokat ne-
vettünk, és jól szórakoztunk.
A zenehallgatás és a sötétben túrázás volt a
legjobb. A négykilométeres alagútban. 
Jó volt, amikor a dombról futottunk le. Sokat
nevettünk.
Nekem a kisfilm tetszett a legjobban.
A feladatok! Izgalmas és vicces volt!
A kvíz és a kisfilm az erôdrôl.
Tetszett az idegenvezetés.
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Megemlékezés a Nemzeti Sírkertben
Október hatodikán a tízedik évfolyam meglátogatta a Nemzeti

Sírkertet, hogy megemlékezzen az aradi vértanúkról. Megem-
lékezésünket a következôképp szerveztük meg: körbejárjuk a

sírkertet, és különbözô ismeretterjesztô, sirató és megemlékezô szöve-
geket olvasunk fel közben, valamint énekelünk mellé. Amikor azonban
a Batthyány-mauzóleumhoz értünk, elállta utunkat egy ôr, aki azt
mondta, hogy az ott majd lezajló fôpróba után elhelyezhetjük a koszo-
rúnkat és fejet hajthatunk az emlékmû elôtt. Így lett tökéletes a meg-
emlékezésünk. 

A magyar katonák kifogástalan fegyelemmel és ügyességgel, tökélete-
sen egyszerre megtett léptekkel vitték fel a nemzeti zászlónkat Batt-
hyány Lajos neve alá, a Himnuszt pedig egy díjnyertes lánykórussal
tudtuk elénekelni, tiszta zenei kíséretre. Ezt követôen osztálytársammal,
Lôrincz Kristóffal felvihettük a koszorúnkat egy tiszt kíséretében. Végül
felolvastuk a megemlékezô szövegünket a nap jelentôségérôl. 
Igazán emlékezetes nap volt az idei október hatodika, hálás vagyok,
hogy részt vehettem benne!

Majoros Emma 10.b

Parlamentünk
Az aradi vértanúk emléknapján 2015. október 6-án néhány sze-

rencsés diáktársammal együtt látogatást tettünk a fôváros szívé-
ben, a Parlamentben. Az itteni különórák rengeteg programot

tartogattak az idelátogató gimnazisták számára. Fantasztikus csoportve-
zetônknek hála- aki lankadatlan lelkesedéssel és irigylésre méltó pro-
fizmussal kalauzolta és okította a társaságot- remekül éreztük magunkat
a nap folyamán. Délelôtt bejártuk az Országház fôbb termeit, megcso-
dáltuk a koronázási jelvényeket, mindeközben pedig érdekes tények
kerültek napvilágra, többek között, hogy a koronát védô üvegtömbben
egy 6-os erejû földrengés sem tehet kárt, az épület belsô díszítéséhez
pedig mindössze 40 kg aranyat használtak fel. Ezután a Jobbik legfiata-
labb férfiképviselôje, Farkas Gergely avatott be hivatása rejtelmeibe,
saját életútja mellett mesélt arról, hogy milyen sok területen kell hely-
tállnia egy politikában tevékenykedô embernek, valamint derûlátóan
nyilatkozott a három év múlva esedékes választásokról is. A fejedelmi
ebédet követôen bepillantást nyertünk a kulisszák mögé, egy hétköz-
napi ülésen vettünk részt nézôként. Be kell vallanom, ez sokak számára
csalódást okozott, mert az elképzelt fegyelmezett, mûvelt államférfiak
komoly eszmecseréje helyett csupán néhány egyén újságolvasási szo-
kásait, facebookos aktivitását és ki-be járkálását követhettük figyelem-
mel, miközben egy-egy felszólaló kísérletet tett arra, hogy gondolatait

megossza csekély számú hallgatóságával. Késôbb- meglepett arcunkat
látva- az idegenvezetô hölgy elárulta, hogy egy ilyen ülésen ez a visel-
kedés a legteljesebb mértékben természetes és elfogadott. Folytatás-
ként egy kvízjáték következett, ahol a frakciók szerinti szavazást tökélyre
fejleszthettük és mellette számot adhattunk a napközben megszerzett
tudásunkról is, ezek után pedig egy szimulációs játék keretei között egy
negyedóra erejéig mi magunk is politikusokká váltunk és egy adott for-
gatókönyv alapján eljátszottunk egy fergeteges ülést. (Tájékozatató jel-
leggel mondanám, hogy az ott megszavazott törvény, miszerint hétfôn
minden magyar állampolgának kötelessége valamilyen színes ruhada-
rabot viselni, bármelyik napon hatályba léphet…) Zárásként még lehe-
tôségünk nyílt a díszôrséget kipróbálni,  sorfalat álltunk a sietve távozó
észt államelnöknek (aki egyébként tudomást sem vett rólunk). A dísz-
ôrök fegyelmezettségét látva egy fiú kíváncsian megkérdezte:” Mi tör-
ténik akkor, ha már nem tudják palástolni a jókedvüket?”, mire az ôr így
felelt: „Akkor? Sírunk egy jót…” Mindent egybevetve csodás élménye-
ket tudhatunk a hátunk mögött, hiszen amellett, hogy mulattunk egy
jót, sok-sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk, ha máshol nem, talán
majd a 2018-as választásokon kamatoztatjuk egy kicsit az itt szerzett
tudást.

Edôcs Johanna 11.c, Majoros Emma 10.b
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Szeptember 25-én a tízéves Kutatók Éjszakája országos
rendezvényen negyedik alkalommal vett részt iskolánk.
Idén is népszerûek voltak a természettudományos labo-

rokban rendezett interaktív programok. Lehetôség volt kémiai,
fizikai kísérleteket végezni, kipróbálni a boncolást. Ezek mel-
lett látványos kémiai és fizikai kísérletek bemutatásával tartott
elôadásokon lehetett részt venni. Az est második felében a
6.b osztály táncprodukcióját tekinthettük meg, amelyet a Fény
Éve jegyében készített dr. Palágyi Györgyné. 
A programok megvalósításában Benkôné Di Giovanni Rita,
Hámor Endre, Lovas Eszter, Szabados Lilla, Szûcs Emese, Szabó
Zsolt, Tupi Zoltán, dr. Palágyi Györgyné, Zombori Ottó vett
részt. Az elôkészítésben Bodovits László és Komlósi Elvira se-
gített. Iskolánk diákjai is aktívan részt vettek a programok le-
bonyolításában. Nevük felsorolására helyhiány miatt nincs
lehetôség, de meg kell említeni, hogy a 12. évfolyamtól egé-
szen az 5. évfolyamig voltak diákok, akik segítettek a progra-
mokban. 
Iskolánk diákjai és tanárai mellet több külsôs elôadónk is volt.
Az egri fôiskolából dr. Murányi Zoltán, dr. Both Elôd Szent
László-díjas csillagász, Bay Zoltán-díjas ûrkutató, a Magyar
Ûrkutatási Iroda korábbi igazgatója és Kroó Norbert az MTA fôtitkára (1999-2005), az MTA alelnöke (2005-2011), emeritus kutatóprofesszor,
címzetes egyetemi tanár (ELTE Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). 
Programjainkra összesen 200-250 fô volt kíváncsi. Terveink szerint jövô szeptemberben ötödszörre is megrendezzük a Kutatók Éjszakáját.
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„A tudomány sosem képes a természet rejtélyeit megoldani, mivel a
réjtélynek mi magunk is részesei vagyunk.” Max Planck
Wigner Jenô munkásságát 61 éves korában, 1963-ban Nobel-díjjal
jutalmazták. Amikor barátai értesítették az örömteli eseményrôl, a
közismerten szerény tudós csak ennyit mondott: „a butáknak sze-
rencséjük van.” Ed Howe író aforizmája szerint: „a szerény embert
csodálják, feltéve, ha tudomást szereznek létezésérôl”. Wigner Jenôt
a végtelenül szerény tudóst nem lehetett nem észrevenni. 
Wigner, Heisenberg, Dirac és Neumann, ôk négyen végezték el a
kvantummechanika klasszikus fizikától immár független megalapo-
zását, amely bevéste nevüket a tudomány történetébe. 
Érdekességképp megemlítem, hogy a - ma is mûködô- Fasori Arany
János Önképzôkörben 1919-ben 17 évesen már ugyanezen témán
dolgozott. Beadott házidolgozatára érdemkönyvi (bizonyítványba ke-
rülô) dicséretet kapott tanáraitól, Mikola Sándortól és Rátz Lászlótól. 
A fasori tanárok a legkiválóbb diákokat szombat délutánonként ká-
véházba hívták, ahol nem a pesti pletykákról, hanem a differenci-
álszámítás rejtelmeirôl beszélgettek. A kávéházi mulatságok
kiegészítéseként a diákok a mai 309-es számú elôadóban fizika-
gyakorlatra jártak, ahol Mikola Sándor pipával pöfékelve figyelte di-
ákjai fáradozásait. Érdemes megemlíteni, hogy a fizika elméleti
oktatása mellett Mikola Sándor vezette be a fizikai gyakorlatokat is.
Az Ô tankönyvébôl merítette középiskolai ismereteit : ebben New-
ton tehetetlenségi törvénye “tétlenség” törvényeként szerepelt. Sem
ô, sem kollégái nem fukarkodtak a diákok dicséretével, amit Wig-
ner hazalátogatásaikor is meleg szívvel emlegetett. Rátz László a
gimnázium fôigazgatói címérôl is lemondott azért, hogy minden
idejét tehetséges diákjainak szentelje. 
Wigner Jenô a  kvantummechanikán túl a csoportelméletben, a ré-
szecskefizikában, az energetikában, a szilárdtest-fizikában és az aszt-
rofizikában egyaránt maradandót alkotott. A II. világháború alatt
részt vett az elsô atomreaktor tervezésében. 
Magyarországi látogatásai közül két eseményt szeretnék kiemelni.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1987-ben avatta díszdokto-
rává, míg a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává
1988-ban választották. Az ô sok szerencséje mellett én is szeren-
csésnek érezhetem magam, hiszen személyesen találkoztam vele.
Pontosan emlékszem a dátumra, 1987. november 18. Egyetemi elô-
adásaink a Múzeum körúti TTK D épületében voltak, az akkori El-
méleti Fizika Tanszéken. „Fénysebességgel” terjedt a hír, hogy
Wigner elôadást tart, így a teljes Fizika Tanszék tanárostul, diákostul

gyorsuló mozgással vette be a Gólyavárat, hogy helyet szerezhes-
sen a tudós közeli gravitációs terében. Az ôszi nap lágy sugarai csen-
des érdeklôdéssel hatoltak át a hatalmas ablaktáblákon. A makro- és
a mikrovilág találkozásáról volt szó, és ennek kutatására lelkesített
minket, hallgatókat. Az ekkor 85 éves Wigner friss, a legújabb ku-
tatási eredményeket is magába foglaló már-már szónoki beszéde
úgy hatott a hallgatóságra, mint a hosszú ôszi délután csendjében a
mélyhegedû hangja. 
Úgy éreztem, hogy valóban találkozott a mikro- és makrovilág. 
Ezután került sor díszdoktorrá avatására a Jogi Egyetem dísztermé-
ben rendkívül ünnepi hangulatban.
A Szózat hangja meghatotta a tudóst, aki látható érdeklôdéssel ku-
tatta emlékeiben a dal forrását. 
Wigner Jenô magyar voltát soha nem tagadta meg, de érezte, elsza-
kadt szülôföldjétôl. Tudományos munkássága örökös büszkesége
gimnáziumunknak és nemzetünknek egyaránt. 
Befejezésként álljon itt Wigner ars poeticája: 
„Igazi boldogság tudni, hogy fizikus vagyok. Mi más mérhetô ehhez,
mint a szerelem?”

Dr. Palágyi Györgyné

Wigner Jenô, a fasori diák – II. rész
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A Fényre várva
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁBOR ALSÓSOKNAK

Tíz évvel a Fizika Nemzetközi Évét követôen az Európai Fizikai Tár-
sulat kezdeményezésére, az UNESCO támogatásával a 2015-ös
évet a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította az ENSZ. A Fény

Nemzetközi Éve világméretû kezdeményezés, amelynek célja, hogy a
fénynek és az optikai technológiának az egyének életében, valamint a
társadalom fejlôdésében való fontosságát hangsúlyozza.
Ehhez a világméretû kezdeményezéshez iskolánk is csatlakozott. A sok
színes program egyik állomása volt a Vértesboglári tábor. Szeptember
12-én — az indulás napján — nehéz fellegek borították be az eget, a reg-
gelt amolyan szürkületté változtatva a gimnázium felett. Úgy éreztük,
cserbenhagyott a fény. 
Egyórás utazás után megérkeztünk a XXI. század modern elektronikai
zajától távoli világba. A Vértes közelében a csillagképek földi megfele-
lôi fogadták az ötven fasori diákot, a Hattyú, a Sas, és a Lant képében.
A biológiai foglalkozást a tábor vezetôje, Hámor tanár úr tartotta meg.

Mivel a Nap sugarai nem tudtak áthatolni a felhôkön, ezért a mester-
séges fényforrások váltak kísérleteink alapjává. Tanulóink gyertyákat
adtak át egymásnak, ezzel demonstrálva a fény útját. A gyertyafény ke-
ringôt követôen mécsesek váltak a Morse-jelek generátoraivá, megjele-
nítve a 6. b osztályos tanulók jelmondatait: „A fényed az életed” és
„Isten fénye a Fasorban”. A másnapi foglalkozásokon a 7. b osztályos ta-
nulók kölcsönhatási kísérleteket végeztek, míg a 6. b természetismereti
foglalkozás vett részt.
A hazaindulást megelôzô percekben az ôszi nap sugarai áttörték a ba-
rátságtalan fellegeket, lehetôvé téve az utolsó fénytani kísérlet elvégzé-
sét. Tanulóink tükrök segítségével SOS jeleket továbbítottak az
ismeretlen világegyetem távoli világába. 

Dr. Palágyi Györgyné
Kísérô tanárok: Antal Katalin, Jernei Anikó, dr. Palágyi Györgyné, 
Hámor Endre és Teleki András



Természettudományi tábor diákszemmel
Szeptember 11-én reggel 8 órakor indult a buszunk, és egy óra múlva már Vértesbogláron voltunk. Az idôjárás nem igazán kedvezett, elég hûvös

és borult volt, szitált az esô. Amikor megérkeztünk, Gábor, a táborvezetô eligazítást tartott. Megismertük a házirendet, a programokat, és már
mehettünk is az állatokhoz. Volt ott mindenféle állat: ló, szamár, tyúk, rackajuh, kecske, madarak, minden, aminek egy ilyen helyen lennie

kell. Egy igazi tanyán érezhettük magunkat, hiszen a levegô is ezerszer jobb volt, mint a pesti szmog. A ház vezetôje sok mindent elmondott az ál-
latokkal kapcsolatban, bepillantást nyerhettünk a tanyasi életbe. A szállást elfoglalása után háromórás elôadást is hallhattunk a madarakról és a szo-
kásaikról. 
Az „éjszakai”erdei túra este 8 órakor kezdôdött. Elôször egy réten gyalogoltunk, csak ezt követôen értünk be az erdôbe. A lámpáinkat le kellett
kapcsolnunk, hogy halljuk az erdô hangjait, de mondanom sem kell, ennyi diák nem igazán bírta ki beszélgetés nélkül; így nem nagyon hallottunk
semmit. Tettünk még néhány kört az erdôben, majd este 10 órakor értünk vissza.
Másnap reggeli elôtt mindenki részt vett Teleki tanár úr bemelegítô tornáján, utána ettünk. Délelôtt „tanultunk”. A 7.b elôször egy igen érdekes,
tanulságos és izgalmas fizikaórán vett részt, melynek fô tárgya a kísérletezés volt. Ezt követôen szintén a mi osztályunk a biológiai vizsgálatokat gya-
korolta terepen, Antal Katalin tanárnô és Hámor Endre tanár úr vezetésével. A programok után összepakoltunk, majd élután 1 órakor indultunk
haza.
Azt hiszem, igazán eseménydús, tanulságos kirándulást tudhattunk magunk mögött, sok élménnyel gazdagodva. Remek másfél napunk volt.
Diáktársaim nevében is köszönöm a tanároknak, hogy elvittek minket!

Szalontai Anna 7.b
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Címlapfotó: Jernei Anikó rajztanár által vezetett kerámiatábor kincsei. A kerámiákat iskolánk diákjai készítették. 

• Fôszerkesztô: Ittzés Szilvia • Olvasószerkesztô: Németh-Roszik Andrea, Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna • Munkatársak: Birkás-Sztrókay Edit, Cziczka Katalin,
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A fotókat készítette: Hámor Endre, Körtési András 11.b és még sokan mások. A fotókat válogatta: Ittzés Szilvia
A lap megjelenését az Evangélikus Gimnázium Alapítvány támogatta. 

Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszámára történô befizetéssel.
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A 2014-15-ös tanév díjazottai
(Az osztályok megnevezése is a 2014-15-ös tanévre vonatkozik.)

Kôszegvalvi Beáta emlékdíj
Az Év Tanára: Birkás-Sztrókay Edit 
Az Év Diákja: Barcsay Csanád 11. b

„Jó tanuló, jó sportoló” díj 
- Az Evangélikus Oktatási Osztály díja 
Horváth András 11.b 

Fodor Zoltán-ösztöndíj 
— szociális és tanulmányi ösztöndíj
Andrási Zsanett, Ferkai Luca, 
Frank Marcell, Mezei Szabrina, 
Papp Benjamin, Parragh Dávid, 
Veres Anna Gabriella 
— 2014-ben végzett diákok 
Szabó Eszter, Vincze Erika, Wulf Jakab 
— 2015-ben végzett diákok

Csaba László-ösztöndíj  
— Hittan és történelem
Gál Karolina 12.b, Papp Lídia 11. c és
Szabó Bence 11. c, Lôrik Szabolcs 12.a 

Boytha György-ösztöndíj 
— Bölcsészeti tudományok
Sebestyén Blanka 11. a, 
Szilvágyi Bíborka 10.c,
Hoffer Dóra 10. b, 
Jancsovics Rebeka 11. c 

A Vermes Alapítvány díja 
- Természettudományok
Csáji Gergely 10. b 
Reichert Aletta 9.c, Mezei Máté 9.b 

Kovácsi László Ösztöndíj 
— Általános tanulmányok
André Henrietta 12 .b, 
Hubert Annamária 10. b, Papp Anna 11. a 

Dr. Edgar Groz emlékalapítvány díja
— Német nyelv
Somogyvári Júlia 10.c, Szabó Eszter 12.a,
Reichert Dávid 12.a, Bálint Szonja 11.b, 
Rodriguez Sabrina 9.c
Szabados Lilla tanárnô, Tóth Lilla tanárnô,

Dávid Erika tanárnô, Calligaris-Horváth
Erika tanárnô, Teleki András tanár úr
- Általános

Dr. Dengelegi Alajos-vándordíj - Latin 
Edôcs Johanna 10. c 

A „Legjobb sakkozó” vándorkupa
Kabai Zsuzsanna 12.c 

Ábel Jenô Országos Latin Tanulmányi
Verseny - kiemelt dicséret
Maiores kategória: Hoffer Dóra 10.b,
Edôcs Johanna 10.c
Minores kategória: Végh Zsófia 8.b
Maiores kategória: Tüzes Ágoston 10.c
Minores kategórin: Gurabi Anna 8.a 
és Jancsovics Janka 7.a

Arany János Irodalmi 
és Mûvészeti Kör díja
Máté Gabriella 12.b 

Adíjakat átadták: dr. Liptay György professzor, a BEG Volt Növendékek Egyesületének tiszteletbeli elnöke; dr. Raisz Dávid egyetemi
docens, a BEG Volt Növendékek Egyesületének elnöke; Szirmai Zoltán esperes úr; dr. Kôszegfalvi György egyetemi tanár, Fabiny Tamás

püspök úr, valamint Hajdó Ákos igazgató úr. A Fodor Zoltán díjakat a 2014. évi karácsonyi istentiszteleten kapták meg a díjazottak, a többi
díj pedig 2015. június 19-én, a fasori evangélikus templomban került átadásra a tanévzáró istentiszteleten.

Ezúton is köszönetet mondunk a Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesületének, 
hogy iskolánk diákjait összesen 420 000 forint és 2250 Euró értékben támogatták az elmúlt tanévben is!
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