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A Fasori Gimnázium  
újraindításának története
A Fasori Gimnázium bezárásakor 1952-ben, az akkori diákok 

„parancsba kapták” tanáraiktól, hogy amint lehet, a gim-
náziumot indítsák újra. Valószínűleg senki nem gondolta, 

hogy erre az eseményre 37 évet kell várni.
Az iskola újraindítására irányuló előkészületek a 80-as évek 
elején kezdődtek. Dr. Gyapay Gábor 1984-ben fordult az akkori 
művelődési miniszterhez, hogy elképzelhetőnek tartja-e az iskola 
újbóli megnyitását, aki erre a kérdésre pozitív választ adott. 
Ugyanebben az évben előkészítő bizottság alakult, amely sorra 
vette a teendőket, majd nem sokkal később létrejött a Fasori 
Öregdiákok Baráti Köre, amely feladatát a tanárok és diákok 
kapcsolattartásában, az évfordulók megünneplésében, az iskola 
történetének megírásában határozta meg, de a valódi cél az iskola 
újraindításának előkészítése volt. Ezzel egy időben a külföldön 
élő öregdiákok is tettek konkrét lépéseket.
Segítette a munkát, hogy a sajtóban és a rádióban a gimnáziumról 
készült cikkek, rádióműsorok láttak napvilágot, amelyek újból 
visszahozták a köztudatba az iskolát. 1986-ban a Magyarországi 
Evangélikus Egyház is létrehozott egy szakértői bizottságot az 
ügy elősegítése érdekében. Ugyanebben az évben Wigner Jenő 
is szót emelt az iskola mellett az amerikai magyar evangélikusok 
lapjában. 1987-től az előkészületi munka felgyorsult, gyűjtés indult 
az anyagi háttér biztosítására itthon és külföldön. A Parlamentben 
Szentágothai János professzor szólalt fel az iskola ügyében. 
1988-ban Bogsch Árpád vezetésével megalakult Genfben a Fasor 
Egyesület, amelynek célja ugyancsak az újranyitás elősegítése 
volt. Ennek az évnek az elejére az állami vezetés is belátta, 
hogy nincs visszaút, nem álltak az iskola útjába. Ez év végén az 
egyház rendkívüli közgyűlése kimondta az iskola megalakulását. 
Erre az időre a megfelelő anyagi háttér is rendelkezésre állt a 
széleskörű adománygyűjtésnek köszönhetően.
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diákok előtt Dr. Gyapay Gábor vezetésével. Egyházunk 37 év után 
visszakapta első iskoláját, és ezzel újraindulhatott hazánkban a 
majd fél évezredes múltra visszatekintő evangélikus oktatás. Az 
esemény megelőzte a köztársaság kikiáltását és a berlini fal 
lebontását. Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi jelentőségű volt. 
Utat nyitott a többi egyházi oktatási intézmény visszaadásának is. 
Az oktatás-nevelés ezzel – ha nem is olyan széleskörűen, mint a 
II. világháború előtt – de jelentős mértékben egyházi kézbe került.
A rendszerváltozás óta folyamatosan nő az egyházi iskolák 
száma, és ezzel együtt az a gyereklétszám, amely világnézetileg 
elkötelezett intézményben tanulhat, élve a szabad iskolaválasztás 
és a szabad vallásgyakorlás lehetőségével, amire 1989 előtt 
csak erősen korlátozott mértékben volt mód. Nagy felelősségünk 
van abban, hogy a ránk bízott gyerekek milyen tudással, milyen 
értékrenddel, milyen világképpel hagyják el az iskolapadot. Az 
intézmény újraindításának harmincadik, jubileumi évében kiemelt 
célként ezen is fáradozunk.
 Hajdó Ákos, igazgató

30 + 7 + 30
Add vissza nekünk, Uram, a kiáltás jogát, hogy felemelt 

hangon szólhassunk a mi gyermekeinkhez!”
A Gimnázium kényszerű bezárása után 30 évvel, 1982-ben 

már csak kevesen tartották számon azt, hogy a Városligeti (akkor 
Gorkij) fasor templomhoz simuló épületében egykor evangélikus 
oktatás folyt. Fel lehetett nőni úgy, hogy erről valaki semmit nem 
tudott. Személyesen tanúsítom ezt tartós csendből sarjadzott 
feledést. 30 évvel az oktatás megszüntetése után, 20 évesen, 
első éves teológusként, évfolyamtársaimmal együtt a fasor túlsó 
oldalán álltunk. Egy felsőbb éves teológus társunk rámutatott az 
iskola épületére, és megkérdezte, hogy tudjuk-e, hogy evangélikus 
szempontból ez az épület miért jelentős. Egyikünk sem tudta. 30 év 
kényszerű hallgatás a később születettek nagy hányada számára 
elérhetetlenné tette az egykor legendás hírű iskolát.
7 évvel később, 30 évvel ezelőtt újra megnyithatta a kapuit az 
iskola! Sok minden történt ez alatt a 7 év alatt, az évforduló 
alkalmából sok esemény, folyamat, személyes történet meg is 
elevenedik. Az újrakezdéshez vezető út minden emlékcseppje 
drága kincs, ne feledjük el őket. Hitről, reménységről, szeretetről, 

távlatos gondolkodásról és bátorságról szóló emlékek ezek. 
Mindenre, amire utalnak, ma is szükségünk van, és holnap is 
szükségünk lesz rájuk.
A két 30 év közötti 7 esztendőben sok olyan esemény történt, 
amely a Fasor megnyitásához vezető úttal párhuzamosan haladt. 
A sok közül most Sütő András drámája, az 1985 Adventje idején 
bemutatott „Ádvent a Hargitán” jut eszembe. A darab a kis hegyi 
közösségről szól, akik a Nagy Romlás tövében élve attól félnek, 
hogy ha hangosan kimondják, ami a szívüket nyomja, rájuk omlik 
a hegy. De csendben maradva nem lehet élni. Ezt mondja ki 
Istennel beszélgetve a darab egyik szereplője, akit az ősbemutatón 
és még sok-sok előadáson Sinkovits Imre alakított: „Add vissza 
nekünk, Uram, a kiáltás jogát!” A mondat folytatását pedig mi 
most érthetjük úgy is, hogy a szerző előre látta a bezárt egyházi 
iskolák megnyitását: „… hogy felemelt hangon szólhassunk a mi 
gyermekeinkhez”…
Adassék meg nekünk, majd utódainknak a következő évtizedek 
során is, hogy az iskola falai között, világra nyitott ablakai mellett, 
félelem nélkül, „felemelt hangon szólhassunk a mi gyermekeinkhez”!

 Dr. Csepregi András, iskolalelkész
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FASORI NYÁR

Kanada – 2019

A 4 fős magyar csapatunk 2019. június 28-a reggelén elindult 
Kanadába, hogy Saskatchewan tartomány fővárosában, 
Reginában tölthessünk el másfél izgalmas hónapot. Az 

utazásunk elég hosszú volt, odafelé először Frankfurtban majd 
Torontóban is át kellett szállnunk mielőtt Regina repülőterére 
érkeztünk volna, ezért bőven volt időnk összerázódni. 
A reptéren már várt ránk Leah, a június-júliusi tanárunk, Sam és 
Jacob, a beszélgetőpartnereink valamint  Bartha Erzsébet egy 
kint élő, magyar édesanya, akinek családja az eddigi években 
is segítette a külföldre utazó fasori és piarista diákokat.
Késő este értünk a Reginai Egyetem kampuszán levő Luther 
College-ba, ahol a szállásunk volt, és ahol a cafeteriában főtt 
étellel vártak minket. Mivel az érkezésünk péntek estére esett, 
egy egész hétvégénk volt felfedezni a Wascana Lake mellett 
elhelyezkedő egyetem területét, és sikeresen összebarátkoztunk 
az egyetemistákkal is, akikkel egy szinten laktunk.
A július 1-jei hétfő ünnepnap volt Canada Day néven, ezért 
Leah-val ellátogattunk a Government House-hoz, ahol a város 
összejött és együtt ünnepelt. 
Kedden pedig reggel  9-kor indult az első angol tanóránk, 
amely 11-ig tartott. Ilyenkor általában “short story”-kat olvastunk 
és szókincset építettünk. Ebéd után 1 órakor találkoztunk a 
beszélgetős partnereinkkel, akikkel leginkább csak játszottunk 
(póker, Cards against humanity, What do you meme?), sétáltunk 
a Wascana Lake körül vagy egyszerűen csak beültünk valami 
csendes helyre és kávé kíséretében beszélgettünk. Délután 2-kor 
pedig egy újabb angolórára került sor, amely 3 órakor ért véget. 
Természetesen az órák után már a nap hátralevő részével úgy 
gazdálkodtunk, ahogyan szerettünk volna. Ilyenkor általában az 
egyetemista barátainkkal (Nigel, Brenden, Derek, Tanu, Robin, 
Qusai, Wang,Yumen) voltunk, elmentünk billiárdozni, vízibomba 
csatát rendeztünk a parkban vagy borúsabb napokon leültünk 
a szállás közös terének bőrfoteleire és filmet néztünk (The office, 
Pacific, Band of brothers). 
A tanításunk mellett négy BBQ partyt is szerveztek nekünk.  Az 
elsőt a Bartha család, ezzel üdvözölve bennünket Kanadában. 
A másodikkal Craig (az előző években szintén tanár volt a 
programban) várt Regina Beachen egy közös túrázás kíséretében, 
melynek során a hegyekben frissen szedhettünk “saskatoon 
berry”-t a bokrokról. A harmadikat Leah családja szervezte az 
egyik magyar diák 18. születésnapja alkalmából. A negyediken 
pedig az egyetemista barátainkkal ünnepeltük a nyarat és a 
közös élményeket, amely végül újabb éjszakai vízibomba csatához 
vezetett. Ezen kívül persze nagyon sok más programunk is volt.
Ellátogattunk különféle nevezetességekhez, mint például a 

Legislative Building 
(parlament) és a már 
említett Government 
House épületeibe, ahol 
idegenvezetők vezettek 
körbe minket. Láttuk a 
Mosaic Stadium-ot, ahol 
részesei lehettünk a Sas-
katchewan Roughriders 
csapat győzelmének 
British Columbia ellen.
Láttunk sok-sok mú-
zeumot és galériát is:  
Royal Saskatchewan 
Museum, Saskatchewan 
Sports Hall of Fame Museum, MacKenzie Art Gallery, RCMP 
Heritage Centre valamint jártunk gyönyörű, hatalmas parkokban: 
Wascana Centre Park, EVRAZ  Family Park, Victoria Park, amely 
mellett megtaláltunk a Regina Farmer’s Market-et is.
Leah körbevitt minket egész Reginán, ám  július végén, a híres 
reginai kiállítás után búcsút kellett tőle vennünk, és augusztusban 
új tanárt köszönthettünk.
Juhye-val intenzívebb kanadai történelmet és politikát tanultunk 
az angolórákon. Felfedeztünk más helyeket, városokat is, mint 
például Motherwell-t,a Fort Quapelle-t, Assiniboia-t és Moose 
Jaw-t, ahol a város alatt elterülő alagutakban az egykori 
maffia alkoholcsempészéséről és a kínaiak embertelen, tömeges 
dolgoztatásáról is izgalmas történeteket hallhattunk. 
Mivel Juhye koreai származású, utolsó héten rendeztünk egy 
Korean Day-t (koreai napot), melynek keretében együtt főztünk 
eredeti koreai ételeket valamint egy magyar napot is, amikor a 
négy magyar diák gulyáslevest, túróscsuszát és palacsintát készített 
nem csupán a tanárnak, hanem a beszélgetőpartnereinknek és 
az egyetemista barátainknak is. Kijelenthetjük, hogy a magyar 
ételek nagy sikert arattak a kanadaiak körében.
Az egész utazásunk során az utolsó napok voltak a legnehezebbek. 
Megtapasztaltuk, hogy olyan embereknek, akikkel hosszú időn 
keresztül minden pillanatot együtt töltöttünk és akikkel szoros 
baráti kapcsolatokat alakítottunk ki, mennyire szörnyen nehéz 
búcsút mondani.
A hazautunk már jóval csendesebben telt, mivel fáradtak és 
egy kicsit szomorúak is voltunk, hogy véget ért ez a nyári 
kaland. Torontóban átszálltunk és szerencsésen hazarepültünk 
Budapestre. Az érkezésünk napja egyre távolabbi, ám egészen 
biztos vagyok benne, hogy  a csodálatos élmények cseppet 
sem koptak ki az emlékezetünkből.

 Pusztai Eszter, 12.a

Vándortábor

A mai, 20 km-es távunkat 3 fiatalabb fiú vezetésével tettük 
meg. Még Sikondán, a túra kezdete előtt az egyik fiú 
megkérdezte, hogy jöhet-e gumipapucsban. Legnagyobb 

meglepetésünkre – gondoltuk poénból – tanáraink válasza 
igen volt, így ő végig a papucsában gyalogolt. Természetesen 
ezen a napon is volt egy hatalmas eső, ami tovább nehezítette 
az előző napokon már eléggé csúszóssá vált, meredek 
dombokon átvezető turistautakat. Nagyon aranyos patakok 
és források társaságában haladtunk, az út során pedig 
egy víztározót is megnéztünk. Néhány megcsúszást – ami 
nem járt sérüléssel – leszámítva szerencsésen megérkeztünk 
Zobákpusztára, ahol már nem kőházban, hanem sátrakban 
aludtunk. Vacsora után itt fociztunk, illetve tollasoztunk.  
Sötétedés után az estét a fiúk által rakott tűz mellett töltöttük. 
 Győrfi Boglárka, 7.b

Még mindig Zobákpusztán tartózkodtunk. Buci roma nótáit 
hallgattuk a Mecsekben való baktatásunk során, amikor 
nagyon meglepett bennünket, hogy hirtelen ismét szakadni 
kezdett az eső. A terep egyre nehezebb lett, és egyre inkább 
azt éreztük, hogy ez a nap nem lesz fürdőzésre alakalmas. 
De ekkor egy varázsütésre kitisztult az ég, sikerült feljutnunk 
Máré várához, ahol élvezettel hallgattuk meg az erdészet 
mesével átszőtt tájékoztatóját a vár történetéről. Az utolsó 2 
km-es távot gyorsan tettük meg a magyaregregyi strandig, 
amely csak egy medencével rendelkezik, de erdőszéli 
hangulatával kiváló egy kis mártózásra ilyen nagy túra után. 
A nap végén, amikor már mindenki jól elfáradt, fölszálltunk 
egy DDKK buszra, és visszamenetünk a sátrainkhoz aludni.
 Rideg Márk, 6.b
 
A szokásos reggeli torna után Zengővárkony felé vettük az 
irányt, ahol először az akár 500-600 éves fákkal büszkélkedő 
szelídgesztenyésben Rockenbauer Pál sírját látogattuk meg. 
A faluban a Míves Tojás Múzeum 5000 darabból álló 
gyűjteményét néztük meg. Érdemes ide ellátogatni, mivel hihetetlen műalkotások vannak kiállítva. Ezután a hasonlóan szokatlan 
Szalma- Kincs- Tárat tekintettük meg. A kiállítás 15 országból összegyűjtött használati és dísztárgyakat valamint szalmafonási 
technikákat mutat be.
A túra felénél eldöntöttük, hogy kicsit hosszabb távot teszünk meg, mint eredetileg terveztük. Pécsváradra visszaérve az ottani 
vár éttermében vacsoráztunk. 
A táborba érkezve a szokásos esti játék után a tábortűz mellett házi X- faktort rendeztünk, amely során nagyon sokat nevettünk. 
A nap végén kellemes fáradsággal tértünk nyugovóra sátrainkban, illetve (az előző éjszaka tapasztalataiból tanulva) a szemfü-
lesebbek a jóval melegebb tábori konyhában.  
Ez a lazább túra és a több kulturális program tökéletes volt az utolsó napra.
 Csesznok András, 8.b

Biciklitúra

Ez a nyár is elment, vele együtt a bicikli-
túra is, amit Tasnádi Zsuzsa tanárnő és 
Gyuri bácsi vezényelt le idén is. Idén a 

Székesfehérvár-Felsőpere-Pápa-Nyúl-Pannonhal-
ma-Tata-Székesfehérvár útvonalat tekertük körbe. 
Első nap a Déli pályaudvarról indultunk vonattal 
Székesfehérvárra, majd útközben megnéztünk 
két kastélyt, és mentünk tovább. Ekkor még 
nem is sejtettük, hogy mekkora fába vágtuk a 
fejszénket, bár ezt nem tartott sokáig realizálni, 
mivel elég nagy dombokat sikerült magunk alá gyűrnünk, mire sikerült 
eljutnunk az első szállásra. A háznál a kilátás lélegzetelállító volt a 
naplementével együtt. 
Másnap korán reggel indultunk tovább Pápa felé. Az oda vezető út 
során megnéztük a zirci apátságot, ahol egy jó humorú pap vezetett 
körbe minket. Ezután indultunk is tovább, mert sietni kellett a szállásra. 
Este egy nagyon jó étteremben vacsoráztunk Pápán. 
A következő reggel megtanultuk gyorsan, hogyan festenek kékkel a 

Nyári kihívások
Tasnádi Zsuzsa tanárnő az elmúlt nyáron két tábort is szervezett: egy vándortábort és egy biciklis tábort. A vándortáborról 
naplószerű beszámolót olvashatunk, a biciklisről pedig egy összképet kaphatunk a résztvevő, különböző korú és osztályú diákoktól.
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Kirándul a 10.a

Augusztus 14-én, amikor szó szerint tüzesen sütött le a nyári nap 
sugara mint a leendő 10. a osztály tagjai, a Déli pályaudvaron 
gyülekeztünk, majd a rövid vonatúton Velence felé megvitattuk 

életbenmaradási esélyeinket, és megismerkedtünk Bognár Ildikó 
tanárnővel, aki elkísért minket.
Nem az első kirándulásunk volt, tudtuk, hogy lesznek meglepetések.
Az év legmelegebb napján, trópusi hőségben érkeztünk meg a Drótszamár 
kempingbe. Olvadt a málna a bokrokon, főtt a dinnye a héjakban, és 
patakokban ömlött a naptej a pólókon.
Miután cserkészvezető osztályfőnökünk segítségével már 
kevésbé fenyegette a sátrakat az összeomlás veszélye, végre 
úszhattunk a tóban.
Mikor a tetőfokára hágott az UV-sugárzás, és a nap felperzselni 
készült a világot, rövid séta után beszállhattunk életünkben 
először egy igazi sárkányhajóba. Nem is vettük észre, mennyi 
idő eltelt, olyan jól szórakoztunk: osztályhimnuszt énekeltünk, 
megpróbáltunk az aktuális sláger ütemére evezni, ami azonban 
nem sikerült, és valaki gondoskodott róla egy mosószeres 
flakon segítségével, hogy azért se maradjunk szárazon. A 
kezdőtávot teljesítők dicsőséges oklevelével tértünk vissza a szállásunkhoz. Igazi táborlakókhoz méltón 
nyárson sütöttük meg vacsoránkat, majd fáradtan nyugovóra tértünk. Az éj sötét leple alatt, azonban 
érdekes változás állt be az időjárásban.
Hőség után hidegfrontra ébredni bíztató dolog, főleg ha az ember biciklitúrára készül. Így másnap reggel kicsit megkönnyebbülve, a 
napot árnyékoló felhőkkel indultunk a 33 kilóméteres túrára a Velencei-tó körül. Majd a  körülbelül 6 órás út, egy gyors bevásárlás 
és egy kis vihar után elért minket a rettenetes méretű zivatarlánc. A métázás végeztével így egy ponyva alá telepedtünk le, és 
beszélgettük át az estét. Jó volt együtt lenni, még jobban összekovácsolódott a csapat.
Az éjszaka esett, dörgött, villámlott, majd az egész kezdődött elölről. Szerencsére tudtuk, hogy a sátor nem repülhet el, mert 
a súlyunkkal a földön tartjuk. Reggelre annyira lehűlt a levegő, hogy a beázott sátrakból dideregve bújtunk elő. A reggeli alatt 
megszavaztuk, hogy a «túra» helyett a közeli szálloda szaunájában szeretnénk inkább melegedni. Így miután a kemping összes 
bogarát és esővizét kitessékeltük a sátrakból, fájó szívvel hagytuk el táborhelyünket. A szaunában jól átmelegedtünk, kibeszélgettük 
magunkat az elmúlt napok eseményeiről.
A vonatállomáson elváltunk osztályfőnökünktől, aki kisebb pánikot keltve azzal búcsúzott, hogy senki se legyen szomorú, két hét 
múlva úgyis találkozunk az évnyitón. Bonus dux bonum reddit comitem, vagyis jó vezető jó követőket vonz magához. És újra itt 
vagyunk...
 Bézi Panna, 10.a

hagyomány szerint a Kékfestő múzeumban, majd utána egyenesen tekertünk 
tovább a pannonhalmi apátság irányába. Amikor odaértünk a domb 
aljába, egy kicsit megijedtünk a ránk váró meredek szakasztól, de egy 
nagy lendülettel ügyesen mindenki felért. Az apátság annyira gyönyörű volt, 
mint a lábunknak a lazítás a lefelé vezető úton. Csütörtökön megnéztük 
a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokot, ami szerintem a legjobb program volt 
az egész túrán. Láttunk sok lovat, lovardát és lovaskocsit. Hamar rájöttünk, 
hogy nem véletlenül volt egy ideig a világ első számú ménesbirtoka. Az 
estét Tatán töltöttük. Én komolyan mondom, hogy annál szebb látvány 
nincs, mint a tatai tavon visszatükröződő naplemente. Sajnos itt nagyon 
sok szúnyog volt, de minket ez sem állított meg abban, hogy este még 
egyszer körbetekerjük a tavat. 
Péntek reggel egy nehéz kelés után robogtunk vissza Székesfehérvár felé. 
Sajnos Csákvár és Gánt között elkapott minket egy hatalmas vihar, ami 
miatt félre kellett húzódnunk. Igazi megpróbáltatás volt végig állni a vihart 
a biciklikkel a vacogó hidegben és esőben. De mi ezt is kibírtuk, majd 
végül örömittasan fagyiztunk egyet Székesfehérváron - immár a jó melegben. 
Nagyon szép helyeken jártunk és nagyon jó programokban volt részünk, csak ajánlani tudom minden olyan nebulónak, aki szeret 
biciklizni! És köszönjük a tanárnőnek és Gyuri bácsinak!
 Wenczl Balázs, 11.b

Kerámiatábor Buddha-variációkkal

Jernei Anikó tanárnő idén is megrendezte közkedvelt kerámiatáborát, melynek 
gyöngyörű és izgalmas végtermékei a lépcsőforduló 
párkányait díszítették az ősz folyamán.

A nyári kerámiatábor választott témája idén az ötezer éves Kína és a titokzatos 
Japán volt. Az első nap, amikor megérkeztünk, inspiráló dekorációk fogadtak 
minket: a témába illő rajzok, fotók és elkészült tárgyak a falakon és a padokon. 
Jernei Anikó tanárnő egy lapra összeírta a tábor alatt elkészítendő tárgyak listáját, 

és erőforrásnak tett ki nekünk perecet, rágcsálnivalókat és szörpöt. Az öt nap alatt, ha jól emlékszem, kilenc különféle tárgyat 
lehetett elkészíteni. Ezek közül az egyik egy Buddha-figura volt, ami lehetett ülő, álló, vagy lusta, mindenki olyat készített, amely 
hozzá a legközelebb állt. Én egy lusta Buddhát akartam készíteni, de végül inkább egy várandós asszony lett belőle, így jelenleg 
Buddha szobrom nincs itthon. De nemcsak terhes női Buddha született, hanem alkottunk egy buta Buddhát is, bár itt sem ez volt 
az eredeti cél. A többieké jobban sikerült. 
A Buddha szobornak terveztünk egy pagodát is, de először folyton összedőlt. Végül készítettünk egy nagyon minit és egy kicsivel 
nagyobbat. A legkisebbet kiállítva megtalálhatjátok a lépcsőfordulóban, az ablakban. Nem eladó. Emellett csináltunk egy jin-jang 
jelet, itt a hagyományos mellett megint eleredt a fantáziánk, és lett végül egy piros-zöld is. Alkottunk egy kocka alakú hagyományos 
kínai pecsétnyomót is, ez volt a legnehezebb. De ezeken kívül készítettünk egy festett és egy kínai jelekkel ellátott mécsestartót, 
sárkányos ládikát, többféle korongozott tálat, írótáblát és egy virágokkal díszített edénykét is. 
Az alkotás örömén és a közösen töltött időn túl külön öröm volt, hogy a tanárnő mindennap hozott nekünk valami finomságot, 
egy nap nyalókát, másik nap fahéjas rizst, mely azonnal a kedvencünk lett. Sajnos én az utolsó napon nem tudtam részt venni, 
mert a családommal edzőtáborba mentünk, de a következő táborban az elejétől a végéig részt szeretnék venni, mert kár akár 
csak egy órát is kihagyni!
 Nagy Boglárka Tünde, 6.b

Megszépült a Damjanich utca – Dezsővel, az egérrel

A „7ker (gyermek)hangjai” nevű tábort létrehozó 
Blaskó Ágnes és Durst Móni szociodramatisták 
azzal kísérleteztek, hogy mi történik akkor, ha csak 

kereteket adnak meg egy táborhoz. „Az első nap annyit 
mondtunk a tizenegy résztvevőnek, hogy azért jöttünk 
össze, hogy egy kicsit változtassunk a Damjanich utcán. 
Korábban Peternák Anna volt fasori diák képzőművésszel 
felmértük a terepet, de fogalmunk sem volt, mit akarnak 
majd a gyerekek” – mesélik. Bemelegítésként a tábornak 
otthont adó Luther katakombát szépítették: az instrukció 
annyi volt, hogy lakják be a teret.
Így kezdődik az utcaszépítő táborról a híradás a Nők 
Lapja Café-ban. A folytatásban a tábor egyik szervezője, 
Durst Móni beszél a tervekről, és két fasori diák számol 
be a kalandos nyári “táborról”.

A célunk az volt, hogy végigvigyünk egy teljes részvételi akció alapú tanulási folyamatot a feltárás/megértés/reflexió/ kimondás 
lépéstől a cselekvésbe fordításig, majd a cselekvés megértésétől /reflexiójától az újabb cselekvésig (és így tovább). A témát mi 
ajánlottuk: teremts értéket, alakítsd a környezeted! megszólítással drámatáborba hívtuk a gyerekeket. Kimondva-kimondatlanul 
tulajdonképpen azzal a kérdéssel dolgoztunk, hogy hogyan tudunk mi, (hatalmi pozícióban nem lévő) gyerekek a Damjanich 
utca egy szakaszán változtatni? Ehhez kétféle eszközünk volt: a közös alkotás, melyet a biztonságos és hatékony megvalósítás 
érdekében indoor szociodramatikus gyakorlatokkal támogattunk meg. 
Eredeti célkitűzésünknél többet valósítottunk meg. Visszatekintve azt 
mondhatjuk, hogy a  gyerekek négy nap alatt végigmentek egy nagyon 
komplex, teljes értékű tanulási folyamaton. Sőt nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnőttek is, akik a tábor különböző pontjain az eredeti tervekhez képest 
jobban bevonódtak. 
Az esemény után különböző hangok, visszajelzések jutottak el hozzánk. Tudjuk, 
hogy Instagramon megosztottak fényképeket az utcáról, a Facebookon 
érkezett visszajelzés az arra járóktól; a helyi vendéglátósok pedig utólagos 
kérdésünkre jelezték, hogy a minivilágnál sokan megálltak, fényképezték, 
játszottak vele. Majd hozzáfűzte „jó volna, ha tudnák az emberek, hogy 
nem elvenni, hanem hozzáadni érdemes”.
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Áldással indult a tanév

A szeptemberi tanévnyitó istentiszteleten idén is áldást kaptak azok 
a diákok, akik idén kezdik meg tanulmányaikat gimnáziumunkban. 
Isten hozta őket iskolánkban! 

ISTEN HOZOTT A FASORBAN!

Gólyanap

Izgatottan vártam ezt a napot (augusztus 29.). Kíváncsi voltam az új iskolára, 
az új osztályra, az új barátokra.
A gyülekező nem a tantermünkben, hanem a 208-as teremben volt, mert az 

nyáron könyvtárként üzemelt. Először mindenki meg volt szeppenve, mert most 
láttuk először egymást és osztályfőnökünket, Nagy Sándor tanár urat. Egy gyors 
névsorolvasás után körberaktuk a székeket, és két imserkedős játékot is játszottunk, 
így sikerült majdnem az összes nevet megtanulnom. Ezek után találkoztunk 
Majoros Szidónia tanárnővel, az osztályfőnök-helyettesünkkel és Nováky Andrea 
tanárnővel. Lementünk a könyvtárba és megkaptuk a tankönyveket. A gólyanapot 
egy vetélkedő zárta, amelyben sokat tanultunk az iskola történelméről.
Ennél jobban nem is sikerülhetett volna ez a nap!
 Elekes Panni, 5.b

Gólyatábori élmények 

Nagyon vártuk a többi diákkal együtt a gólyatábort. Amíg 
várakoztunk a vonatra bemutatkoztunk egymásnak. Az újonnan 
érkezett fasori gimnazisták könnyen be tudtak illeszkedni, mert 

a „régi” diákok barátságosak és megértőek voltak. 
Miután megérkeztünk Piliscsabára, elfoglaltuk a szobáinkat, majd 
összegyűltünk a tábor közepén és elkezdődtek a programok. A 
foglalkozások külön osztályonként és évfolyamonként történtek. 
Először az osztályfőnökeinkkel együtt csapatépítő játékokat játszottunk. 
Majd közösen megalkottuk az osztályindulót. Mindeközben egyre 
jobban kezdtük megismerni egymást. A célunk az volt, hogy egy 
jó osztályközösséget alkossunk.  
Sokat sportoltunk is, többek között fociztunk és a játék során egyre 
erősödött bennünk a mások iránti bizalmunk. A számháborúban 
jókedv és öröm volt jellemző. Este pedig megnéztünk egy tanulságos 
filmet az évfolyammal. Azután pedig a piliscsabai éjszakai utcákon 
egy találós kérdéses vetélkedővel zárult a nap. 
Másnap indulás előtt áhítaton vettünk részt, a vonaton pedig mindenki arról beszélt, hogy milyen jó és eseménydús lesz a 
következő négy év. 
 Csorba Imre, 9.c

Dezső a Damjanich utcában

Az elmúlt nyaram egyik legjobb élménye 
a Fasorban tartott akciótábor volt. Azért 
vártam a tábort, mert a barátnőm is 

ott volt, így nyáron is találkozhattunk. Sok 
igen hasznos dolgot csináltunk a táborban 
és közben fantasztikusan jól szórakoztunk. 
A tábor főhőse Dezső, az egér volt, akit 
kirándulni vittünk a Damjanich utcába.
A hét elején kezdtünk tizenegy diákkal a 
fasori Luther-katakombában, hogy szuper 
dolgokat valósítsunk meg Móni és Ági néni 
vezetésével. Nem, ez nem egy focimeccs volt, 
mert ott is ennyien vagyunk egy csapatban, 
és focitáborban is voltam a nyáron. Ez a 
tábor sokkal izgalmasabb volt, és ugye 
ott volt Dezső, az egér is. Az első nap 
végig csinosítottuk a katakombát, a falra 
rajzoltunk, készítettünk napot papírból és 
boszorkánylépcsőt is, amiket felakasztottunk. 
Egy ruháskötelet is készítettünk, amelyre 
ruhákat csináltunk textilanyagokból. Maja a 
konyhapolcra rajzolt egy aranyos kis egérkét, 
akit elnevezett Dezsőnek. Ez a kis egérke 

egész héten velünk tartott a Damjanich utcába is. 
Elhatároztuk, hogy széppé varázsoljuk az utcát és hasznosan 
töltjük a hetet. Kopott, matricás postaládát festettünk pirosra, a 
szemetesekből békát készítettünk és sok helyre festettük Dezsőt 

is. „Keresd meg Dezsőt!” üzenet volt az utca elején, hogy az 
arra sétáló emberek is lássák, hogy mennyi szuper dolgot 
csináltunk. Dezső sok helyen felbukkant, például nagyon jó 
ötletnek tartottam, hogy a zebrához átkelő zászlót tettünk és 
egy régi, kivágott farönköt festettünk szép színesre és még Lego 
figurákat is tettünk rá. Több helyen ültettünk virágot, aminek az 
utcában dolgozó „Fornettis néni” is nagyon örült. Nagyon aranyos 
volt és a munkánkért cserébe finom péksüteményt kaptunk tőle. 
Volt az utcában egy csúnya kerítés, amiből hiányoztak téglák 
és megcsináltuk, hogy szép és különleges legyen. Üvegekkel 
egészítettük ki és palackposta üzeneteket írtunk bele. Az én 
üzenetem az volt, hogy „ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan.” Beszéltünk telefonon az önkormányzattal, hogy 
lefesthetjük-e szivárványszínűre a padokat, de sajnos nem 
engedték meg. Mielőtt telefonáltunk, begyakoroltuk, hogy mit 
kell mondanunk, amit nagyon élveztünk és sokat nevettünk, 
szórakoztunk közben. A tábor utolsó napján pedig bemutattuk a 
szüleinknek, ismerősöknek, hogy a heti munkánknak köszönhetően, 
milyen szép lett az utca. Nagyon büszke voltam, mert láttam, 
hogy mindenkinek tetszett az utca.
A Fasorban töltött nyári tábor hete nagyon szórakoztató volt 
és örülök, hogy hasznos dolgot csinálhattam. Dezső sok helyen 
járt az utcában, így igazán szép lett az utca. Nagyon remélem, 
hogy az emberek sokáig megőrizték az utca díszeit, szépítését. 
Sok ilyen nyári tábornak kellene lenni és sok helyen kellene még 
járnia Dezsőnek Budapesten. Bízom benne, hogy jövő nyáron is 
lesz tábor a Fasorban és Dezsőt akkor is elvihetjük „kirándulni” 
a katakombából. Biztosan már nagyon vár minket. 

 Müller Kata, 6.a

A Damjanich utca szépülése

Már nagyon vártuk a közös táborozásunkat. Először az thittük, hogy 
egy egyszerű drámatábor lesz, de hamar kiderült, hogy ez nem 
teljesen így van.

Megtudtuk, hogy ez a hét arról fog szólni, hogy együtt kidíszítjük a 
komor Damjanich utcát. Első küldetésünk az volt, hogy megszépítsük a 
főhadiszállásunkat, a Luther-katakombát. Először féltünk egymástól, de 
nap végére összekovácsolódott a csapat. 
A másnap tervezgetéssel telt, csak szerdán álltunk neki a megvalósításnak. 
Majáék fölhívták az önkormányzatot egy kéréssel, ami sajnos nem teljesült. 
Ezután csapatokba álltunk aszerint, hogy ki mit szeret és tud csinálni. Már 
előbb beszereztük az alapanyagokat (pl. virág, ragasztópisztoly, festék 
stb.), és elkezdtünk dolgozi. Én, a magam résézéről beálltam virágot 

ültetni. Jó volt látni, hogy sokan megállnak és megnézik, mit csinálunk, és megköszönik, megdicsérik.
Még máig is megmaradt emlékemben a “mi kis fornettis nénink”, aki szörppel és péksüteménnyel kínált minket azért, mert a 
boltja előtti területet megszépítettük a virágokkal. Ebből az elemózsiából a többieknek is jutott, akik szintén keményen dolgoztak: 
minivilágot építettek egy farönkre, vagy éppen az aszfaltra festették Dezsőt, az egeret, csapatunk jelét.
Csütörtökön a negyedik napon még festettünk pár postaládára és előkészültünk a délutáni bemutatóra. Eközben elültettünk egy 
cédrusfát és “piknikeztünk”. Minden nagyon jól sikerült, sokaknak tetszettek az alkotásaink. Volt drámajáték is, eljátszottuk az 
emberek reakcióit.
A táborról készült egy kisfilm is, és a helyi hírekbe is bekerültünk. Reméljük, sok embernek ötletet, élményt adott ez a csapat, akik 
nem ismerték mind egymást, mégis szuperül összedolgoztak. Munkáink (maradványai) a Damjanich utcában láthatóak.

 Lendvay Lilla, 6.a
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Interjúk az új tanárokkal 
A 9.c osztály diákjai megkeresték az idén érkezett új tanárokat, és kifaggatták őket. Most az interjúsorozat első része, a folytatás 
pedig a tavaszi számban lesz olvasható.

JANKA SZOFIA tanárnő

Interjúalanyomnak 
Janka Szofia ta-
nárnőt választot-
tam, mert német 
nyelvet tanít a 
csoportomnak és 
ezt a tantárgyat 
nagyon szeretem. 
Beszélgetésre a 
német tanterem-

ben került sor.

Kérem mutatkozzon be!
Janka Szofia a teljes nevem, 27 éves 
vagyok és két testvérem van. Az öcsém 
német-ének tanár szakon tanul az ELTE-n. 
A húgom a BGE pénzügy számvitel szakán 
tanul. Édesapám görög katolikus pap. 
Édesanyám művészettörténész.

Hol kezdte tanulmányait?
A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános 
Iskolába jártam, és az iskola lehetőséget 
adott, hogy a németet és zenét is magas 
óraszámban tanuljam.

Miért a Fasori Gimnáziumot választotta 
munkahelyéül?
2018 januárjában fejeztem be Debrecen-
ben a tanulmányaimat és a diplomám 
megszerzése után nyelviskolákban és 
cégeknél dolgoztam. Májusban kerestem 
teljes állású munkát, és a Fasorban kaptam 
erre lehetőséget.

Szeret nyelveket tanulni?
2004-ben kezdtem  németül tanulni és 
rögtön megtetszett, de mindenféle nyelvet 
szívesen tanulok.
Gyerekkorában is már némettanár szeretett 
volna lenni?
Gyerekkoromban indián szerettem volna 
lenni, mert nagyon szerettem a Winnetou 
regényeket.

Szeretett volna külföldön tanulni?
Egyetem alatt dolgoztam külföldön bébi-
szitterként, de hazahúzott a szívem.

Szabadidejében mit szeret csinálni?
Szeretem az irodalmat, azon belül a kortárs 
irodalmat és nagyon szeretek olvasni. 
Kirándulásokon is inkább kultúrprogramokat 
nézek. Szeretek aktívan kikapcsolódni.

Mi a hobbija a tanárnőnek?
Szeretem a zenét, szeretek zenét hallgatni. 
8 évig zongoráztam. Nem nagyon szeretek 
sportolni, de szívesen úszom.

Környezettudatos életmódot él?
Szerintem igen. Gyakran vásárolok használt 
ruhákat, vagy olyanokat, amiket fiatal 
divattervezők újraalkottak.

Mi a kedvenc filmje?
Nincsen kedvenc filmem, de szeretem 

az új magyar filmeket, és azokat, amik 
elgondolkodtatnak.
Köszönöm a beszélgetést és a rám szánt 
időt.
 Ferencz Petra

MAJOROS SZIDÓNIA tanárnő

Miért választotta 
a Fasori Evangéli-
kus Gimnáziumot? 
Meghívtak. Az 
egyik ismerősöm 
ajánlotta a gim-
náziumot. Egy 
angol-németes 
kolléga elment 
szülni és támadt 

egy hiány, így úgy gondoltam, hogy el-
fogadom a felkérést. Az nagyon fontos 
mérlegelési szempont volt, hogy ez egy 
egyházi intézmény, én is keresztény vagyok, 
újjászületett, átadott életű, szolgáló szívű 
ember, és az nagyon fontos volt nekem, 
hogy olyan szellemiségű iskolának legyek 
a részese, ahol van hitélet, és az emberek 
keresik Istent, tanulnak Istenről, tanulnak 
arról, hogy mit jelent keresztényként jelen 
lenni ebben a világban. 

Elégedett-e az iskolával?
Igen, elégedett vagyok. Az iskolának 
mindig kettős funkciója van: oktató és 
nevelő, és ezt fontos szétválasztani. Azt 
gondolom, hogy az oktatás szempontjából 
is és a nevelés szempontjából is jó, és 
sok esetben kimagasló munka zajlik a 
Fasorban. Nyilván a kicsiknél fontosabb 
a nevelői munka az, hogy emberségre 
tanítsuk őket, és hogyan érdemes viselkedni, 
hogyan lehet barátkozni, viszonyulni más 
emberekhez. Kilencediktől tizenkettedikig 
fontosabbá válik az oktató munka, és 
azt gondolom, hogy a Fasor mind a két 
szempontból is jó iskola. 

Hol tanított még? 
Idáig mindenféle korú gyermeket vagy 
felnőttet tanítottam már, de általános 
iskolában ez az első tapasztalatom. A 
kiskamaszok vagy az általános iskola 
felső tagozata új korosztály számomra, de 
gimnáziumban a Nagykőrösi Református 
Gimnáziumban tanítottam, ott voltam 
gyakornok és azóta a Károli Gáspár 
Református Egyetemen tanítok, ott is 
végeztem angol-német szakon, és oda is 
hívtak vissza tanítani. Jelenleg is az angol 
nyelvészeti tanszéken tanítok mindenféle 
nyelvészeti tárgyat, illetve tanítok nyel-
viskolában is, mind a két szakomat, az 
angolt és a németet is.  

Hová járt iskolába?
Az általános iskolát nagyon sok különböző 
helyen végeztem el, de azután gimnáziumba 
a Debreceni Református Kollégiumba 

jártam. Á-s voltam, ami az ottani humán 
tagozat vagy nyelvi tagozat, és az első 
olyan osztályba tartoztam Debrecenben a 
„Refiben”, ahol volt anyanyelvi lektor, tehát 
volt magyar anyanyelvű angol tanárom, 
de volt amerikai lektor is. Ez azt jelenti, 
hogy heti öt órában voltunk a magyar 
angoltanárral és heti három órában az 
anyanyelvi lektorral, úgyhogy igazából 
ott kezdtem el az angollal és a némettel 
aktívabban foglalkozni.

Elégedett-e a diákok teljesítményével?
Ahol jó magaviseletű az osztály, ott azt 
látom, hogy általában a tanulmányi 
eredmény is jobb és a teljesítmény is 
jobb. Általában ott gyengébb a telje-
sítmény és a tanulmányi eredmény is, 
ahol magaviseleti problémák vannak. Én 
összefüggést látok a két dolog között, 
és ezt a különböző csoportjaimban meg 
is élem. Ahol odafigyelnek a diákok, ott 
általában sokkal több mindent meg is 
jegyeznek. Összességében azt tudom 
elmondani, hogy igen, döntő többségében 
elégedett vagyok a diákokkal.

 Kiss Benedek és Csorba László

KOVÁCSNÉ GYARMATI KRISZTINA tanárnő

Mikor kezdett el 
gondolkodni a 
tanári pályán?
G i m n á z i u m i 
tanulmányaim 
alatt kezdtem el 
gondolkodni rajta.

Mikortól tanít a 
Fasoriban?
2018-tól.

Mikor és miért ment ki külföldre?
Azért mentünk ki a családdal Londonba, 
hogy megismerjünk egy új kultúrát és 
nyelvet tanuljunk. Tanárként egy katolikus 
gimnáziumban dolgoztam. A kaland is 
vonzotta családunkat, sokat utaztunk, 
sok új dolgot tapasztaltunk.

Milyen a külföldi iskola?
Szigorú. Egyenruhát kellett hordani (fehér 
ing, fekete zakó, fekete nadrág, nyakkendő, 
fekete cipő). Minden nap öt tanóra van, 
mindenki három órakor végez egész 
Londonban. Iskolabusszal járnak haza 
a gyerekek.

Miért a matek és az infó?
Azt szeretem, és nagyon jól ment. Nem 
szeretem a humán tantárgyakat. Nincs 
kedvenc tantárgyam, mind a kettőt szeretem, 
éppen az a kedvenc, amit tanítok, most 
például az informatika.
Köszönjük a válaszokat!

Baranyai Zsombor és Kendeh Sámuel

Osztálykiránduláson Erdélyben

A tavalyi 7.a saját szervezésű Határtalanul 
kirándulása
Tavaly év elején megbeszéltük az osztály-

főnökünkkel, Ittzés Szilvia tanárnővel, hogy annak 
ellenére, hogy lemaradtunk a hivatalos Határtalanul 
pályázatról, mégis elmegyünk Erdélybe osztályki-
rándulásra. Mindenki lelkesen támogatta az ötletet, 
szülők és diákok egyaránt.
Május végén indultunk az osztályfőnökünkkel és 
Bognár Ildikó osztályfőnök-helyettessel. Estére 
megérkeztünk Nagykárolyba, az első állomásra, ahol 
egy volt lovardában kialakított szálláson aludtunk. Egy része 
még lovardaként működik, igazi lóval, mindez egy hatalmas 
és gyönyörű park közepén. Másnap megtekintettük a híres 
nagykárolyi templomot, és azt a helyet, ahol annak idején Petőfi 
Sándor először látta meg Szendrey Júliát. A városi túrát együtt 
tettük meg a nagykárolyi testvériskolánk egyik 8-os osztályával.
Továbbindultunk, megálltunk Érmindszenten, az Ady Endre 
múzeumnál, majd útunk második állomására, egy kis faluba 
érkeztünk, Zsobokra, ahol egy árvaház van. Elvittük nekik a 
tartós élelmiszert és pipereholmit, amit hetek óta gyűjtöttünk az 
osztályteremben. Ide már közel volt a harmadik állomás, egy 
kis falu Kolozsvárhoz közel: Bogártelke. Késő délután elfoglaltuk 
a szállásunkat, és a következő napokban Erdély környező 
nevezetességeivel ismerkedtünk, és a falu körül kószáltunk. 

Jártunk a hegy-völgyes Tordai hasadéknál, a csodaszép Tordai 
sóbányánál. A történelmi múltú Kolozsvárott pedig egy egész 
napot töltöttünk, különböző feladatokat megoldva. Kerestük 
Bolyai János szülőházát (nem találtuk), megkerestünk néhány 
nevezetes sírt a Házsongárdi temetőben, pl. Apáczai Csere 
Jánosét. Meg kellett tanulnunk egy rövid román versszakot is 
Ionescutól. Néhány osztálytársnak sikerült megszólítaniuk román 
fiatalokat is, akikről kiderült, hogy ismerték a verset. Velük 
angolul beszéltek.
Az utolsó bogártelki napon kedves vendéglátónk, Gyöngyi néni 
bemutatta a gyönyörű kalotaszegi tisztaszobáját, és benne a 
helyi cifra viseletet. Ketten vállalták, hogy be is öltöznek helyi 
lánykának és legénynek.
Csodálatos élményekkel gazdagon tértünk haza erdélyi utunkról.
 Szank Emese, 8.a

HATÁRTALANUL

Határtalanul Székelyföldön – A  7.c  és 7.b közös őszi útja

Nagyon szeretek Szovátára járni, ezért örültem, hogy az osztállyal is ellátogattunk oda, 
mert a szüleim nagyon sokat szoktak mesélni róla. Tudni kell, hogy a szüleim Erdély-
ben, Marosvásárhelyen születtek és éltek fiatal korukig, osztálytársak voltak 5-8-ig. 

Édesanyám szüleinek volt egy nyaralója, így anyukám gyakran jár oda nyaralni, apukám 
tudta azt, hogy mennyi szállal kötődik anyu ehhez a helyhez. Ezért, amikor egyszer 
hazaengedték a katonaságból pár napra, akkor elvitte anyut oda kirándulni és az 
erdőben megkérte a kezét. Anyu annyira boldog volt, hogy az erdőtől a szállásukig 
mindenkihez odaszaladt és elújságolta a nagy hírt. Azóta is mindig nevetve meséli 
apukám, hogy pillanatok alatt a fél Szováta megtelt a hírrel.
 Fodor Csenge, 7.b

Erdélyi kirándulásunk során átutaztunk édesanyám szülőfaluján Csíkszentdomokoson, 
amely Felcsík legnépesebb falva, az Olt felső völgyében fekszik. A falut több mint 
6000 fő lakja. Az 1900-as években bányászattal és mezőgazdaságban foglalkoztak 
az emberek. A bányák bezárása miatt sokan külföldön keresik a a kenyerüket, az 
otthonmaradottak főként mezőgazdasággal foglalkoznak. 
A falu jól őrzi hagyományait, külön nap van szentelve a népviseleteknek, a Szöttesek 
Napja. A falut 2-3 család kivételével magyarok lakják, akik  katolikus vallásúak. Az 
ott élő emberek nagy hangsúlyt fektetnek az egyházi ünnepek hagyomány szerinti 



10 11

megünneplésére, például szertartásokon való részvétel, ünnepi 
ételek elkészítése. 
Csíkszentdomokos nagy szülötte Márton Áron, aki 1938-1980 
között volt az erdélyi katolikus egyház püspöke. Jelmondata „Non 
recuso laborem”, vagyis “Nem futamodom meg a munkától”. 
Márton Áron szembeszállt a kommunista diktatúrával, így sorsa 
szorosan összefonódott az erdélyi magyarság és a vallásos 
emberek kommunizmus ideje alatt átélt kálváriájával. 
Ezt a kirándulást nagy izgalommal vártam, mivel most kivételesen 
nem a családi kapcsolatok ápolása céljából utaztam Székelyföldre. 
Sok élménnyel és tudással gazdagodva tértünk haza. 
 Gálfi Benedek, 7.b

Szerintem Erdély a világ egyik legizgalmasabb helye. Tele van 
érdekes, izgalmas és tanulságos helyszínekkel. Utunk során 
programokból nem volt hiány, minden nap tanultunk valami 
újat. Megtanultuk, mitől büdös a Büdös-barlang, és hogy milyen 
históriák fűződnek a Szent Anna-tóhoz. 
Megnéztük Erdély híresebb helyeit, mint például a Gyilkos-tavat, 
vagy a Békás-szorost, és ellátogattunk kevésbé híres, de nagyon 
tanulságos helyekre is. Ilyen volt az egyik kedvenc programom, 
a Csiszár-fürdő, aminek medencéiben a bátor jelentkezők 
megfürödhetek. Erdélyben sokat tanultunk, ki is pihenhettük 
magunkat, felejthetetlen élmény volt.  
 Sík Maja, 7.c

Nekem legjobban a Madarasi-Hargita tetszett. A szállásunkról 
reggel indultunk Székelyföld legmagasabb csúcsára. Traktor 
húzta pótkocsikra ültünk fel mindannyian, majd egy hosszú út állt 
előttünk, miközben köd volt. Fent egy kávézóhoz értünk, ahol a 
csoport nagyobb része megpihent, de miután az idegenvezetők 
felajánlották, hogy felviszik a csúcsra azokat, akik vállalják az 
utat, én és még a csapat kisebb része nekiindultunk. Sajnos a 
ködben a tájból nem sokat láttunk, de megnéztük a kopjafákat 
és csináltunk sok fényképet is.  
 Lehoczki-Nagy Ildikó, 7.c

Erdélyi kirándulásunk során nagyon sok érdekes dologgal 
találkozhattunk. A gyönyörű hegyek, kilátások és a természet 
állandó közelsége varázslatos élményt nyújtott. A Hargita egyik 
csúcsára tett túránk nagyon izgalmasra sikerült, mert olyan sűrű 
volt a köd, hogy szinte az orrunkig sem láttunk. Sokan nem 
akarták megtenni ezt a fáradságos utat, de megérte. A hegyről 
lefele menet traktorunk vezetője átengedte egy kicsit a kormányt 
nekem, így ezt is kipróbálhattam. 
A kirándulások alatt sok osztálytársamat közelebbről is megis-
merhettem, néhányukkal szorosabb lett a kapcsolatunk. Rám a 
legnagyobb hatást a Szent Anna tó tette, ahol egy hatalmas 
vulkán kráterében voltunk. Az időjárás ellenére a bátrabb fiúk 
és a belevaló lányok még fürödni is mertek a nem éppen forró, 
de elég kellemetlen szagú vízben. Korondról szép ajándékokkal 
lephettem meg családomat. Egy sóbányában pingpongozni és óriás 
keréken utazni szintén nem mindennapi dolog, nagyon élveztük. 

A szállásadó nénink nagyon kedves és gondoskodó volt. Jó 
érzés volt, hogy segíthettünk a székelyszentléleki iskolásoknak 
az ajándékba vitt sportszerekkel. Hálásak vagyunk tanárainknak 
a pályázás lebonyolításáért és a szervezésért. Köszönjük, hogy 
vigyáztak ránk az úton.
 Imsies Róbert, 7.c

A hetedik évfolyam természettudományos osztályai az idei 
tanévet rögtön egy nagy utazással indították. A Határtalanul 
programnak és az iskola által elnyert pályázatnak köszönhetően 
ugyanis Erdélybe utazhattunk. 
Erdély óriási, változatos, és tele van a legkülönbözőbb, lenyűgöző 
természeti kincsekkel. A néha már fárasztóan sűrű program 
ellenére sem tudtunk természetesen mindent bejárni, de profi 
idegenvezetőinknek és kísérőtanárainknak hála, számos ritka 
jelenséget, kivételes élményt nyújtó helyet kerestünk fel. 
Nekem a felkeresett természeti csodák közül legjobban a 
Gyilkos-tó tetszett. Már az is elragadott, hogy az odavezető 
úton a Békás-szoroson keltünk át. A szorost körülvevő hatalmas 
sziklák és kőhegyek mesebeli tájat formáznak, elképesztően 
szép látvány. Odaérkezve, első látásra a Gyilkos-tó képe és 
hatása egészen misztikus. Fatörzsek merednek ki a tó vizéből, 
nem is értettem, mért nem korhadtak még el teljesen az eltelt 
hosszú évek alatt. Kísérőink magyarázták el, hogy a víz oldott 
mésztartalma konzerválta a fák törzsének víz alatti részét. Sajnos, 
a víz felett a csonkokat a fagy és a korhadás is rongálja, ezért 
a víz feletti szint folyamatosan pusztul. 
Egy szűk völgybe zárva a hely annyira egyedi és különleges 
hangulatot áraszt, hogy jól illenek hozzá azok a legendák, mesék, 
amelyek a keletkezését veszik körül. A rablók, és a szétszakított 
szerelmesek közti kitartás és hűség legendája mellett persze – 
hiszen mégiscsak természettudományos kiránduláson voltunk – a 
Gyilkos-tó valódi keletkezési történetét is meghallgattuk, hogy 
egy fölcsuszamlás zárta le a völgy kijáratát, ahol ezért négy 
patak vize duzzadt fel egy tóban. 
A Békás-szoroson át megközelített Gyilkos-tó biztosan örök 
kedvencem marad, és nagyon örülök, hogy az osztályommal 
eljuthattam oda. 
 Dénes Borsa, 7.b

A szeptemberi erdélyi kirándulásunkon a látottak közül nekem 
a Szent-Anna tó tetszett a legjobban. A tó egy kialudt vulkáni 
kráterben fekszik. Nem is annyira a tó szépsége, inkább Szent 
Anna legendája ragadott meg. Javaslom, hogy nézzetek utána 
az interneten. Persze a táj is magával ragadott, mert a tavat 
gyönyörű hegyek veszik körül. A tó mellett egy kürtöskalács 
árusra bukkantunk, és osztályfőnökünk, Czapek Orsolya tanárnő  
az egész osztályt megvendégelte. A finom, ízletes édességet a 
tó partjánál az osztálytársakkal beszélgetve fogyasztottuk el, 
és ez örökre emlékezetes marad számomra.

 Horváth Bálint, 7.c

Komáromban jártak az ötödikesek

A buszon odafele az volt a feladat, hogy megtudjunk három dolgot 
a mellettünk ülő emberről. Katáról szinte mindent tudtam, de azért 
elbeszélgettünk. Amikor végül odaértünk, megreggeliztünk, és elindultunk 

az erődbe. Az idegenvezető mesélt az istállóról, majd sok érdekes dologról. 
Az építményben rengeteg terem volt, de a legtöbben csak föld. Egy pár 
szobában hangulatzene ment és műanyag bábuk voltak elhelyezve. Itt 
meséltek arról, hogyan éltek az emberek az erődben.” 
“Elmentünk egy büféhez, ahol volt egy kiállítás Puskás Ferencről. Ezután 
kimentünk a friss levegőre. Aki akart, focizott, de nem volt kötelező. Én 
fociztam, és szerencsére mi nyertünk. Sajnos lassan vissza kellett indulnunk 
a buszhoz. Egy gyönyörű sétányon mentünk végig. A focilabdát Matyi bácsi 
rábízta valakire, hogy hozza. Amikor odaértünk a buszhoz, akkor derült ki, 
hogy otthagytuk a labdát. Beültünk a buszba, amíg Matyi bácsi visszaszaladt a labdáért. Ezért késtünk egy kicsit.

Az erődöt akkor építették ki, amikor I. Ferenc császár Bécsből Komáromba menekült. Ez az erődrendszer az 1848/49-es szabad-
ságharcról nevezetes. A fegyverletétel után egyedül Komárom tartotta magát. Volt egy lépcső, ahol le lehetett menni a börtönhöz. 
Sötét és hátborzongató érzés volt, hogy ott egyáltalán élt valaki. Ez volt a legjobb rész. Az idegenvezető azt mondta, hogy a felső 
szintre nem lehet menni, mert itt élt régen egy olyan katona, aki elkártyázta minden pénzét, és ezért csorba esett a becsületén. 
Főbelőtte magát, és azóta is kísért az emeleten.

A nyugati bástyában érdekes volt, hogy a lőrésekben ólomkatona figurákat lehetett megkeresni. Ahogy kiléptünk, már a száraz 
árokban találtuk magunkat. Ez megtévesztés volt: ha az egyik oldalon bement az ellenség, akkor élve nem jött ki az árokból, 
mert biztos, hogy legalább száz puskacső meredt rá.

Ahogy végigmentünk az erődön, újra és újra elámultam azon, hogy a 19. században ennyire fejlett volt az építkezés. Sosem 
gondoltam volna, hogy egy ilyen építményt a 19. században is fel tudtak építeni. Most, 2019-ben egy ilyen erődöt nagyon könnyen 
fel tudnának építeni, de ha az ember belegondol, rájön, hogy ez akkor még mekkora remekmű lehetett. Ez volt életem eddigi 
legizgalmasabb október 6-i ünneplése!
 Ercsey Adél, Hegedűs Fruzsina, Sáling Liza, 5.a

HŐSEINKRE EMLÉKEZÜNK

Pákozd

A Fasor hagyományaihoz híven 2019. október 7-én az újdonsült 9. 
évfolyam ellátogatott a Pákozdon található Katonai Emlékparkba. 
A kiállítás egy abszolút interaktív és családias légtérnek ígérkezett. 

Kipróbálhattuk, milyen volt régen lerohanni az ellenfelet, és mindezt 
hihetetlenül valóságos műfegyverekkel tehettük meg. Végigkísértek minket 
a lövészárkokon, ahol egy nagyon kedves toborzó katona mesélte el 
nekünk az akkori körülményeket, mindezt teljes átéléssel. Testközelből 
tekinthettük meg a korabeli tárgyakat, eszközöket és a katonai szállásokat. 
Csepegtettek nekünk egy kis modern vonalat is, ugyanis egy igényes 
animált film mutatta be a szabadságharc első győztes csatáját. 
Köszönjük a tanárainknak és az ott dolgozóknak, hogy ilyen barátságos 
és oldott hangulatban kerülhettünk közelebb a történelmünkhöz!

 Török Vivien Szintia, 9.c

1956. október 23. 

Gérecz Attilla 90 éve, 1929. november 20-án született Dunake-
szin, és huszonhét évesen november 7-én esett el az 56’-os 

szabadságharcban. Hadapródiskolás, válogatott öttusázó, politikai 
fogoly, szabadságharcos. A börtönben kezdett verselni, és az onnan 
kicsempészett, titokban körmölt és később lemásolt verseiből áll a 
költői életmű. Az ünnepi műsor keretében október 22-én őt idéztük 
meg Hajnal Géza irodalomtörténésszel, aki a Gérecz-kötetet sajtó alá 
rendezte, a Szigeti Veszedelem zenekarral, akik a verseiből adtak elő 
néhányat, és az Arany János Kör tagjaival, akik legendás szökésének 
történetét (1954-ben a váci börtönből szökött meg átúszva az áradó 
Dunát) olvasták fel. Egy szerelmes versével idézzük fel most emlékét:
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Gérecz Attila: Szeretlek

Szeretlek,
mert sikoltnom kell, és visszhangra vágyom;
mert sápadt hangom mosolygássá
aranylik széjjel szádon.

Szeretlek, mert káromlásos, sajgó istenhitem
hajnallá szépül, szivárványra
törik meg könnyeiden.

Szeretlek, 
mert pogány gúnyom tiport minden csodán
s te szád égő kelyhével nyújtod
legfájóbb úrvacsorám.

Szeretlek,
mert szemed kékjét szívemig ölelted,
mert feloldoztál, s elképzeltem
a lelkem és a lelked…

Szeretlek, 
mert ember vagyok, fázékony, bús, gyáva,
mert betakarsz, s mert emlékeztetsz
egy szelíd elmúlásra.

Kisfogház, 1954. július

Az közös ünneplésen nagykárolyi testvériskolánk egy csoportja is részt tudott venni. 
Örültünk a közös emlékezésnek!

Virággal az erőszak ellen 

I skolánkból a 9.b és a 12.b osztályok vettek részt a Holokauszt 
gyermekáldozataira emlékező Krókusz projekten, melyet a 
HETI (Holocaust Education Trust Ireland) és a Szembenézés 

Alapítvány szervezett október 24-én a Herzl Tivadar téren.
 
Az Európai Unió által finanszírozott kezdeményezést a csatlakozott 
oktatási intézmények diákjai (beleértve minket is) virágültetéssel 
emlékeztek meg a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió gyermekről 
és fiatalról. A háború kitörésének 80. évfordulóján induló projektbe 
nemcsak zsidó iskolai csoportokat vártak, hanem bárki részt 
vehetett rajta, legyen az bármilyen felekezetű és hitű. Az egész 
virágültetésnek az volt a célja, hogy a résztvevő diákok megértsék, 
mi okozta a gyerekek halálát. A mögötte álló kegyetlenséget, 
előítéletet és a kirekesztés súlyát. 
Az áldozatok előtt tiszteletét rótta Pap Ágnes, a Szembe-
nézés Alapítvány elnök-projektvezetője és dr. Fabiny Ta-
más evangélikus püspök is. Ezenfelül hallhattuk Fahidi Éva 
táncművész és holokauszt túlélő megható beszédét is, akinek 
a kishúgát 11 éves korában megölték édesanyjával együtt.  
Maga a krókusz egy tavasszal nyíló sárga színű virág, amely a 
háborúban a zsidók ruháján kötelezően viselt sárga Dávid-csillagra, 
a kirekesztés szimbólumára utal. Mindenki kapott egy krókuszhagymát 
egy darabka földben, amelyet először ráhelyeztünk egy kiterített 
Dávid-csillagra, majd a végén mindenki hazavihette magával. 
Összességében nagyon jó és tanulságos élmény volt, jövőre 
ugyanúgy el fogok menni, ha lesz lehetőségem rá, mert ez egy 
olyan emlék, amely nem kerülhet feledésbe.
„Nyíljon évről évre másfél millió virág Európában, és emlékeztessen 
az előítélet ostobaságára és aljasságára! Hozzájárulva ahhoz, 
hogy a fiatalok soha ne váljanak az előítélet áldozataivá, ne 
legyenek se kirekesztettek, üldözöttek, se gyilkosok.”
 Kiss Virág, 12.b

TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA A FASORBAN

Idén egy napon került megrendezésre az Evangélikus 
iskolák katatótanárainak  konferenciája a Kutatók éjszakája 
rendezvénnyel. Iskolánk tanárai mindkét eseményen aktívan 

részt vettek, alább olvashatók a bemutatott témák. 

Kutató tanárok konferenciája:
Bencze Dávid: A globális világ problémáinak tanítása törté-
nelemórán
Birkás-Sztrókay Edit: Az imádság mint a tanuló kapcsolata 
Istennel című előadásában az evangélikus iskolákban evangélikus 
hittanra járó tizenévesek körében végzett kutatásának eredményeit 
ismertette a tanulók Istennel való kapcsolatáról, Istent megszólító 
beszédéről, a lélek táplálékáról.
Dr. Csepregi András szekcióvezető: Dietrich Bonhoeffer tör-
vényértelmezése (Az előadás sajnálatos módon elmaradt az 
élénk diskurzus következtében kialakult időhiány miatt.)
Dr. Érfalvy Lívia előadásában a kortárs magyar irodalomban 
született imaversekről beszélt, Dobai Lili [rettenetedbe] és 
Molnár Krisztina Rita Pogány asszony imája verseit elemezve 
a kegyességi irodalomba vezette be a hallgatóságot. Központi 
témaként a transzcendensnek az ige, a logosz által történő 
megragadását járta körül.
Hajnóczi Eszter: Anton Francesco Doni Villák. Egy mű szö-
vegváltozatai
Hursán Szabolcs: Batthyányak könyvkultúrája a XVIII. században, 
az 1838-ban a Magyar Tudós Társaságnak adományozott rohonci 
és kisbéri könyvtárak alapján.
Izsa Éva: A Galilei-szögmérő mint komplex matematikai, fizikai, 
csillagászati, hadászati eszköz 
Dr. Kardon Ferenc: A neonikotinoidok megjelenése a guttációs 
folyadékban
 

Majoros Szidónia Jézus és Mária Magdolna alakját William 
Tyndale A hamis sáfár példázatáról írt kommentárja (1528) 
alapján vizsgálta prezentációjában. Részletesen elemezte azokat 
a bibliai és Biblián kívüli forrásokat, amelyekben Mária Magdolna 
és más Máriák személye fellelhető. Következtetéseket vont le 
arról, vajon Tyndale maga milyen forrásokat használhatott 
kommentárja megírásához.
Dr. Palágyi Györgyné: Wigner Jenő, a fasori diák. Iskolánk 
újraindításának idén ünnepeljük a 30. évfordulóját. Ennek fényében 
különösen izgalmas belegondolni, hogy Wigner Jenő, Nobel-díjas 
fizikus, egykori fasori diák már 1987. november 15-én találkozott 
Vitális György tanár úrral és Gyapay Gábor egykori diákkal, 
későbbi újraindító igazgató úrral az akkor még nem működő 
iskola épülete előtt. Közösen vettek részt az istentiszteleten a 
fasori templomban, azt követően elmentek ebédre egy Margit 
körúti étterembe, ahol a Fasor – akkor még elképzelhetetlennek 
tűnő – újraindításáról is beszélgettek.
A kutatótanári konferencia az Egy szürreális világban minden 
megtörténhet című író-olvasó találkozóval ért véget, amelyen 
Vörös István József Attila-díjas íróval, költővel, műfordítóval 
Érfalvy Lívia irodalomtörténész beszélgetett.
A plenáris előadásokkal párhuzamosan zajlottak a Kutatók 
éjszakája programhoz csatlakozva a gimnáziumban évek óta 
megrendezett workshopok: 
Csernus Rita: Természettudományos szabadulószoba
DiGiovanni Rita: Kémiai kísérletek
Hámor Endre: Hüllő- és emlősboncolás
Szabó Zsolt: Az iskola bemutatása
Udvardi Edit: Játékos fizika
Az rendezvényen kiemelt esemény volt Kroó Norbert professzor 
úr, akadémikus kvantumvilágról szóló előadása. (forrás: Bolla 
Zsuzsa, lutheran.hu)
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Gratulálunk!

Ö römmel adjuk hírül, hogy iskolánk új kollégája, dr. Kardon Ferenc biológia-kémia szakos 
tanár munkásságáért megkapta az egykori fasori tanárról elnevezett Rátz tanár úr 
életműdíjat! Gratulálunk! Alább olvasható a tanár úr előadásának kivonata, amelyet a 

Kutató tanárok konferencián mondott el.

A neonikotinoidok megjelenése a guttációs folyadékban
A neonikotinoid vegyületek nevüket onnan kapták, hogy kémiai szerkezetük hasonlóságot mutat 
a nikotin molekuláéval. Ezek az anyagok rovarölőszerek és elterjedten alkalmazzák a csává-
zószerként (bevonva a magokat az ilyen anyagokkal megóvja a rovarkártevőktől, mint például 
a zsiszik). Ezeket az anyagokat széles körben alkalmazták/alkalmazzák a mezőgazdaságban, 
mert fel tudnak szívódni a növényi szervezeteben, így a kikelés után is védelmet nyújtanak a 
rovarkártevőkkel szemben, így kevesebbet kell permetezni. A növények is képesek „verejtékezni”, ezt a jelenséget nevezik guttációnak. 
Ebben a folyamatban keletkező guttációs cseppek is tartalmazzák a neonikotinoid hatóanyagot, amelyet a rovarok lenyalogatnak. 
A neonikotinoidok nem szelektíven csak a rovarkártevőket pusztítják, hanem a hasznos beporzó rovarokat, a méheket is. Egy magon 
lévő hatóanyag (0,5 miligramm)  százezer méh számára halálos dózis. A hatóanyag kisebb mennyiségben megzavarja a méhek 
tájékozódását, fogékonyakká válnak bizonyos betegségekre és legyengül az immunrendszerük. A felsorolt hatások következtében 
évről évre a méhállomány csökken, amelynek hosszútávon a terméscsökkenés lehet a következménye. Ezek az anyagok nem 
csupán a guttációs folyadékban jelennek meg, hanem a kereskedelmi forgalomban lévő mézek 75%-ban kimutatható. Jelenleg a 
gerincesek közül csak a madarakra gyakorolt káros hatását bizonyították tudományosan, de akár az emberre is károsak lehetnek. 
Ezek az anyagok az EU-ban 2018 óta nem használhatóak, Magyarországon a fóliasátorokban, üvegházakban még használhatóak.

Fasori diákok a Fény Napján

Az előző, 2018/19-es tanév végéhez közeledve, egy verőfényes 
tavaszi délutánon, május 16-án újfent megrendezésre került a 
Fény Napja a Magyar Tudományos Akadémián.  A korábbi 

évekhez hűen idén sem hagytuk figyelmen kívül az eseményt. Palágyi 
Júlia tanárnő kíséretében elsőként foglaltunk helyet az Akadémia 
impozáns dísztermében. Ezt követően kezdetét vette a tudományos 
előadások sorozata Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottság elnökének köszöntőjével. A rövid bemutatkozó után a 
Fény Napjáról tájékoztatott bennünket részletesebben. 
A Fény Napját az UNESCO döntésének értelmében 2018 óta, május 
16-án tartják. Az ismeretterjesztő rendezvény célja az, hogy minél 
többen megismerjék a fény szerepét a tudomány, a technika, a 
kultúra, az oktatás, a kommunikáció és a fenntartható fejlődés 
területén. A prezentációk fő témája ez alkalommal a fény és 
az orvostudomány volt. Horváth Zoltán, az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének kutatója 
„Ember a lézerfényben” címmel tartott előadást. Megmutatta a lézer 
tulajdonságait, valamint elmondta, hogy milyen tévhitek keringenek 
vele kapcsolatban. Ismertette továbbá a lézer emberi test különböző 
részeire gyakorolt hatását. Harmadjára lépett ki a sorok közül 
Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 
Karának dékánja, aki egy valódi szemműtétről készült videóval 
szemléltette számunkra a lézer szemészetben történő alkalmazását. 
Nagy Zoltán Zsolt után egy összetett előadás fültanúi lehettünk. 

Czitrovszky Aladár, Nagy Attila és Kugler Szilvia, az MTA Wigner 
Kutatóközpont kutatói, valamint Kreisz István, a Lasram Engineering 
Kft. ügyvezető igazgatója bemutatták a lézerek sebészetben 
és gyógyszeriparban betöltött szerepét. Elmondták, hogy a 
különböző lézereket a gyógyítás mely területén hasznosíthatjuk, 
továbbá górcső alá vették hatékonyságukat is és a káros 
hatásaikra is felhívták a figyelmet. Végül Lenge Gábor, a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézetének 
oktatója kapta meg a szót. Előadásában a színek jelentőségére, 
a fény tulajdonságaira, az A- és a D-vitamin működésére és 
a fényterápiára helyezte a hangsúlyt. Nem véletlen volt az 

egyedi cím, „Kémiai fototerápia: az angolkórtól a fényérzékeny 
gyógyszerekig.” A rendezvényt Kroó Norbert professzor úr zárta, 
aki nemegyszer fordult már meg iskolánkban, többek között a 
Kutatók Éjszakáján is. 
      A színvonalas előadások és Kroó Norbert akadémikus 
útravaló tudásmorzsái egy újabb felejthetetlen élményt nyújtottak 
számunkra, és hozzájárultak tudásunk bővítéséhez, illetve egy 
átfogó képet kaptunk általuk a fény és a lézerek világáról. 

 Türkösi Éva, 12.c

Szabadon szárnyalj! 
– tapintható kiállításon jártunk

A Kézzelfogható Alapítvány által megrendezett tárlaton 
kortárs művészek, valamint fogyatékkal élő alkotók 
munkái kerültek kiállításra az Evangélikus Országos 

Múzeumban, a Deák téren. Ide látogattunk el egy kedd 
délután, a hittan óra keretében. A kiállítás célja, hogy 
megtapasztalhassuk, hogyan is érzékelik a nem látó 
emberek a körülöttük levő világot.  Amíg vártunk, hogy 
lemehessünk a kiállításra, addig Norbi, a múzeum egyik 
dolgozója, megmutatta, hogyan és mire is tudják használni 
a vakok a mai modern eszközöket. A mai technikával már 
a látássérültek is tudnak olvasni, böngészni az interneten, 
használni a számítógépet. Egy applikáció segítségével sikerül 
mindezt véghez vinniük, ami felolvas minden szöveget, amire 
az egérrel rámennek. Ezt élőben be is mutatta a csapatnak 
Norbi. Nekünk, látóknak ez rendkívül érdekes volt. El sem 
tudnám képzelni, hogy így kellene bármit végeznem a 
számítógépen, de persze ezt is meg lehet tanulni, nekik ez 
a normális. Norbi születése óta vak, és nem tudja, hogy 
milyen lehet látni. Mesélt a hétköznapjairól, hogy hogyan 
boldogul az utakon, hogyan közlekedik, mit tanul, mit szeret 
csinálni szabadidejében. Igazán nem hétköznapi élmény 
volt egy fiatal látássérülttel beszélgetni, és kimondottan 
felemelő volt látni azt, hogy így is mennyire lehet élvezni 
az életet. 
A kiállítás másik felén vak művészek által készített tárgyakat 
(leginkább szobrokat) “pillanthattunk meg”. A műtárgyakat 
látássérültek készítették, befogadásuknál egyáltalán nem 
a látványukra kellett hagyatkozni, a kiállítást bekötött 
szemmel, kettesével, vakok segítségével tapogathattuk 
végig. Megdöbbenéssel töltött el, hogy mennyire kifejező 
tud lenni egy tárgy a tapintása, formája alapján, anélkül, 
hogy láthatnánk a szemünkkel. Természetesen miután 
végigmentünk az összes tárgyon szemügyre lehetett őket 
venni. Nagyon érdekes volt, hogy hogyan festettek valójában 
azok, amiket tapintás alapján képzeltem el. Egy igazán 
rendkívüli élmény volt ez a kiállítás. 

 Polyák Júlia, Kubon Zsófia, 11.b

Tanárnő, kérem!  Tanárnői történetek a kihúzható kisegyestől a szelektív szendvicsig.

Ugye nem írunk ma? És ugye ki tetszik húzni azt a kisegyest, és tanárnő, nem én voltam! – 
záporoznak kimondva, kimondatlanul az iskolai élet kérdései. A legfontosabb kérdések, 
ezt tudjuk jól – olvasható Ittzés Szilvia tanárnő második, ezúttal a tanárságról és 

tanításról szóló könyvén az ismertetőszöveg. A könyv első bemutatójára iskolánkban 
került sor, az alkalomról és a könyvről egy lelkes szülő számol be.
Annyira jó délutánt töltöttem a Fasorban! Zsibongó díszterem, pogácsával 
kínáló diákok, sűrűn érkező vendégek, elöl pedig szépen elrendezett asztalok a 
pódiumbeszélgetés résztvevőinek, no meg a szerzőnek. Ittzés Szilvia fasori 8.a-s 
osztályfőnök és angoltanárnő második könyvének bemutatójára gyülekeztünk a 
tett helyszínén október 24-én.
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Patyik Fedon élete – Könyvbemutató

Regős Mátyás iskolánk nem is olyan régen érettségizett volt diákja, aki 
ma magyar-hittan szakos leendő tanárként a szakmai gyakorlatát 
végzi a Fasorban. Mint elsőkötetes költő mutatkozott be az Arany 

János Körben. Alább olvasható a kör vezetőjének, Ritterné Mocskónyi 
Zsuzsa tanárnőnek a köszöntője.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az őszi délutánon, itt a fasori 
gimnázium Dísztermében. Ez utóbbit azért hangsúlyozom, mert egy 
olyan fiatalember a vendégünk, aki ezt a Dísztermet bizonyára alaposan 
tanulmányozhatta az évek alatt diákként.
Gyerekként egy kórusiskolába jártam, sokszor szerepeltünk a Zeneakadémián, számomra akkor 
úgy tűnt, hogy minden alkalommal egy örökkévalóságig álltunk a színpad mögötti folyosón 
a fellépésre várva. A fal repedéseit tanulmányozhattuk, mert meg se pisszenhettünk. Ilyen 
emlékekből áll a gyerekkorunk. Félelmetes kutya, aki egyszer iskolába menet megette a kabátom 
ujját. Az iskola folyosója, amelyen iszonyatosan sokáig tartott, amíg a fizikatanárnő végigjött, 
minden lépésnél megcsikordult a szögestalpú cipője. A gyerekszoba, ahol két testvéremmel 
laktunk egymás hegyén hátán. Ma be se férnénk oda hárman.
Mindezt nem azért idéztem, mert a gyerekkorommal szeretném traktálni a hallgatóságot, hanem 

mert a gyerekkor különleges világát szerettem volna illusztrálni. A tér néha hatalmasabb, az idő elviselhetetlenül hosszúnak tűnik, 
ismeretlen veszélyek fenyegetik az embert, és csak a társak vannak velünk. Persze valahol ott vannak a felnőttek is, csakhogy ők 
egy másik tér-időben, másik dimenzióban élnek.
Nem tudnám felidézni a repedéseket a Zeneakadémia folyosóján, bár biztos vagyok benne, hogy ráismernék, ráismertem volna, 
ha azóta a felújításnál el nem tűnt volna. Az osztálytársaimra sem emlékszem, de tudom a nevüket, és hogy egyszer nagyon közel 
voltunk egymáshoz, hallottuk egymás lélegzetét, éreztük egymás szagát. Ha ma találkoznánk, bizonyára illedelmesen kezet fognánk.
Mert a gyerekkornak egyszer csak vége lesz, észrevétlenül, elillan, mint egy betegség. Egyszerre felébredünk egy pihentető mély 
álomból, és már gyógyultak vagyunk. Nem emlékezünk már a fájdalomra, a lázra, az elesettség bizonytalanságára. Mehetünk, 
rohanhatunk a dolgaink után. Erősek vagyunk, pontosan érzékeljük önmagunk és a külvilágot.
Kevesen emlékszünk arra, hogy milyen volt, amikor mindez összefolyt a lázban, egészen képlékeny volt tér, idő és mi magunk 
is. Mert gyerekkorunkban ilyen képlékenyen éltünk. Azt gondolom, azok, akik mégis megőriznek ebből valamit, át tudnak hatolni 
a repedésen az idő falán, azok lesznek az írók. Egy ilyen embert szeretnék most bemutatni nektek. Diákunk, jelenleg kistanár 
iskolánkban, és író, a Patyik Fedon élete c. kötet szerzője. Fogadjátok szeretettel Regős Mátyást!

A „Tanárnő, kérem!” című kötetet a szerző, dr. Érfalvy 
Lívia tanárnő mint moderátor, egy volt és egy mostani 
tanár kolléga, Kuklis Éva és dr. Kodácsy-Simon Eszter, 
valamint a Szent Gellért Kiadó képviseletében Nagy 
Alexandra mutatta be a szép számú közönségnek. 
Szilvi tanárnő fel is olvasott néhány részletet, miáltal 
igazán élethűen megelevenedtek számunkra az átélt és 
megörökített pillanatok. Hiszen mindannyian résztvevői 
voltunk és vagyunk ezeknek a fasoros történeteknek: 
a széksorokban az egyik oldalon mosolygó felnőttek 
szülőkként és kollégákként, a terem másik oldalán 
harsányan felnevető fiatalok réges-régi, nemrég 
elballagott vagy mostani tanítványokként, a bejárat 
mellett „felügyelő” és a könyv árusításában és minden 
másban is segédkező gyerekek pedig egyenesen a 
tanárnő jelenlegi 8.a-ja. Egyikőjük, Fejérvári Hunor 
hegedűszóval színesítette az együttlétet.
Mi az utolsó gondolata a tanárnőnek, mielőtt belép 
az osztályterembe? Mitől húzódhat el a röpdolgozatok 
javítása? Jobb-e a keresztény gyerek? Csupa tudni vágyott 
információ, szórakoztató humorral, őszintén megírva.
A kötetet ismét – az idéntől már tanárszakos – Gyimóthy 
Borsa Mikeás illusztrálta, igen kifejező rajzokkal.
Rácsodálkozó, derűs olvasást kívánok!

 Radenhausen Edit

(A könyv a Szent Gellért 
Kiadó és a Luther kiadó 
boltjaiban, a Huszár Gál 
könyvesboltban, valamint 
az iskola pénztárában is 
kapható.)

Regős Mátyás: Szt. Anzelm Canterburyből

Másoknak egyre szimpatikusabb,
magamnak egyre érdektelenebb vagyok,
azt mondom, ez a halálfélelem.
Magasba csap az ostor, és messze lövell az ősanyag,
mielőtt zuhanni kezdene, de így,
függőlegesen élni sem olyan.
Anzelmet választottam szentemnek,
Catnerburyből, szerencsés, szerény ember.
Rendtársai lemásolták az életművét, mielőtt
kérésére elégették volna.
Most azt mondom, ez lesz jó, rendet alapítok.

TTT - TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBOROK

Boglártanyán járt a 6.b

Egy borús csütörtöki reggel indultunk kedvenc gimnáziumunk elől magánbusszal. 
Amint megérkeztünk a tanyára, felvilágosítottak minket 
a szabályokról, majd elfoglaltuk a szobáinkat és kipakoltunk. Ezután követ-

keztek a TT-program, először „madárvadászatra” indultunk. Vezetőnk különféle 
madárfogóhálókat mutatott nekünk, az egyikben nem kevés verébbel. Miután 
egyenként kivettük, majd meggyűrűztük őket, szabadon eresztettük az összeset. 
A következő foglalkozást egy vadász vezette. Mutatott nekünk szarvascsontokat, 
koponyákat és agancsokat, és beszélt a szarvasbőgésről. Ezután sétára indultunk 
a vezetésével, és megmutatta nekünk a leseket, és hála a sárnak, megfigyelhettük 
a vadak nyomait (szarvas, vaddisznó és vaddisznótúrás), valamint mutatott egy 
fát, amelyen látszott, hogy a szarvas az agancsával megdolgozta. A séta alatt 
rákészültünk az esti tábortűzre: egy csomó gallyat és ágat szedtünk. Hazaértünkkor 
megvacsoráztunk, majd több sikertelen tűzgyújtási kísérlet után (ki tudja miért, az 
előző májusban is így jártunk…) Erika néni pompás tüzet rakott nekünk. Aki elfáradt, 
az bármikor felmehetett lefeküdni, mi lányok eléggé kivoltunk, és viszonylag hamar 
visszavonulót fújtunk - piszkos nyársainkat magunk mögött hagyva. Reggel meg is 
kaptuk érte a magunkét. Valamiért úgy érzem, hogy legközelebb nem feledkezünk 
meg az elpakolásról. 
Pénteken, a tanya állatainak megetetése után, egész napos túrára indultunk, 
felmásztunk egy hegyre, melynek a tetején megpihentünk, ettünk, távcsöveztünk, majd leereszkedtünk a völgybe. Közben a csoport 
felét elvesztettük. Mi, akik maradtunk, leültünk várakozni, Hámor Endre tanár úr pedig szunyókált egy sort. (Szülők és pedagógusok 
bármikor el tudnak aludni.) Erika néni telefonja vadul csörgött, mert hol a szülők, hol az elveszett csapattagok hívogatták, és 
közben az összes szarvas és egyéb állat elmenekült a környékről, szerintem. Mivel a telefonos irányítás nem működött, vezetőnk 
a többiek után indult, mi pedig segítőkészen sikítottunk nekik, hátha észrevesznek. Unalmunk elűzésére Borisz írt egy dalt azokról, 
akik vele együtt várakoztak. Sajnos papír és toll hiányában a dal a feledés homályába veszett. Miután Laci bácsi visszatért a 
kóborlókkal, visszatértünk a táborhelyre, ahol karaoke-partyt rendeztünk a pingpong- és csocsóbajnokság levezénylése után.
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Természettudományos tábor 
a Hortobágyon

A 9.b osztály október 20-án, vasárnap reggel hét 
órakor gyülekezett a Nyugati pályaudvaron, 
ahonnan vonattal Debrecenig utaztunk. A 

kirándulásra osztályfőnökünk, Fabiny Katalin tanárnő, 
dr. Kardon Ferenc osztályfőnök-helyettes és Benkőné 
Di Giovanni Rita tanárnő kísérte az osztályt. A 
debreceni vasútállomásról külön busszal egyenesen 
a Nagytemplomba mentünk, ugyanis azt terveztük, 
hogy istentiszteleten veszünk részt. A vonatunk azonban 
késett, a Nagytemplomban pedig éppen rádiófelvételt 
készítettek, így sajnos nem tudtunk bemenni az 
istentiszteletre. Kis idővel később egy idegenvezetés 
keretében megtekintettük a templomot, amelynek 
megismertük a történetét és érdekes anekdotákat hallhattunk róla.
Szálláshelyünkre, a Balmazújváros melletti Virágoskút biogazdaságba délután érkeztünk meg. Itt házigazdánk, Békési András nagy 
szeretettel fogadott bennünket. Vacsora előtt Di Giovanni Rita tanárnő egy természetvédelemmel kapcsolatos játékot vezényelt le, 
amelyben természetvédelmi és ökológiai problémákra kerestünk megoldásokat. Vacsora után cserkészeink vezetésével közösségi 
játékokat játszottunk, majd felköszöntöttük az aktuális születésnaposokat. Végül az osztályfőnökünk áhítatot tartott, amelyben a 
Tízparancsolatra „tíz szabadságként” tekintettünk.
Másnap házigazdánk körbevezetett minket a gazdaság területén, és megismerhettük a biogazdasági növénytermesztés és állat-
tenyésztés rejtelmeit. A növénytermesztés során a növényevő rovarok ellen ragadozó rovarokat alkalmaznak, a csirkéket pedig 
azért tartják gyümölcsfák alatt, hogy trágyázzák azokat, és a lehullott gyümölcsök ne vesszenek kárba. Ebéd után ellátogattunk a 
hortobágyi halastavakhoz, ahol egy filmet tekintettünk meg a daruvonulásról, majd a hortobágyi halgazdasági vasútvonalon egy 
kisvasúttal a darules helyszínére utaztunk. Itt csodálatos élményben volt részünk: a darvak vonulása a naplementében gyönyörű 
látvány.
Másnap Vókonya pusztára látogattunk el, ahol lovaskocsikkal jutottunk el a Pásztorkápolnához. Útközben őshonos magyar 
háziállatokat láthattunk, például szürkemarhákat, rackajuhokat, mangalicákat és különlegesen szép, fekete nóniusz lovakat.
Szálláshelyünkre dél körül értünk vissza, és egy finom pásztorleves után összepakoltunk, majd felejthetetlen élményekkel és új 
ismeretekkel gazdagodva indultunk el hazafelé.
 Szecsei Péter, 9.b

Nyelvi tábor Visegrádon

A természettudományos táborok mintájára a 8.a 
humán osztály idén is két napot töltött együtt 
amerikai önkéntesekkel, hogy kicsit elmerüljenek 

az angolban. A nyelvi tábort osztályfőnökük, Ittzés 
Szilvia szervezte. A meghívottak: Leigh Yarger és Debby 
Shopmann, akik Albertirsán és Vecsésen töltenek 
fél évet önkéntes segítőként, valamint Kendra Rose, 
aki pedig a Fasorban tölti a teljes tanévet, szintén 
önkéntes munkával. Leigh és Debby Iowa államból 
jöttek, Kendra pedig New Mexico államból.

Hideg volt a reggel, amikor a pályaudvaron találkoztunk, 
és  még az eső is esett a leszálláskor. A kompra sokat kellett várni, de mire átértünk a Duna túlpartjára, elállt az eső. A taxi 
felvitte a csomagjainkat két amerikai kísérőnkkel, mi pedig gyalogosan mentünk fel a Mogyoró-hegyre Kendrával, az önkéntessel. 
Miután kisorsoltuk, hogy ki hol fog aludni, elmentünk ebédelni.  
Ebéd után megtudhattuk, hogy amerikai kísérőink, Leigh, Debby és Kendra élete milyen az USA-ban, hogy mi érdekli őket, és 
miért jöttek Magyarországra. Aztán foglalkozásokon vettünk részt angolul, ahol csoportos feladatokat kellett megoldani. Ebben 
segítségünkre voltak az amerikaiak is. Este előadtuk angolul azokat a színdarabokat, amiket mi találtunk ki, és úgy tűnt, hogy 
ezek tetszenek a vendégeinknek is. Este sokáig tartott a szabad foglalkozás, így a reggeli ébresztő nehéz volt. Ezután viszont 
gyalogosan mentünk el bobozni, ahol mindenki, még Bognár Ildikó tanárnő is ment pár kört. Osztályfőnökünk rögzítette az 
eseményeket csodás kameráján. 

Fáradtan kaptattunk vissza a táborhoz, ahol ebéd után már csomagoltunk is, és indultunk a komphoz. A kompra megint várakozni 
kellett, de a vonatot szerencsésen elértük. A vonaton már mindenki fáradtan, de élményekkel telve nézett ki az ablakon, és 
magyarul is alig tudott már beszélni. Jó volt a kötetlen beszélgetés angolul, és Kendrát is jobban megismerni, várjuk vele a többi 
találkozást is!     
 Mészáros Csenge, 8.a

IDEGENNYELVEK A FASORBAN – TÁBOROK, VERSENYEK

Szombat reggel ismét megetettük az állatokat (kecskék, disznók, csirkék, lovak). A csirkék 
voltak a legviccesebbek, mert őket fel lehetett emelni, és lehetett próbálni, tudnak-e 
repülni. (Nem tudtak.) A délelőtti szabadfoglalkozás után jött értünk a busz, és kora 
délutánra értünk haza koszosan, fáradtan, ám nagyon elégedetten, bízva a következő 
közös kirándulásokban. Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ilyen izgalmas 
élményekben legyen részünk!
 Nagy Boglárka 6.b
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Varga Domonkos 
Német OÁT V 3. helyezett 

G ratulálunk az országos harmadik helyezésedhez, mindössze pár pont 
különbség állt elő az első három helyezett között! Számítottál erre 
az eredményre?

Valóban nagyon szoros volt a verseny, erre számítottam. Mindenesetre nem 
vagyok elkeseredve, hiszen a 115-ös maxpontszám mellett szerintem az az 
1-2 pont különbség nem jelent túl sokat.

Mióta foglalkozol a némettel? Miért kezdted el, mi hajt, mit szeretsz benne?
Négy éve, ötödikben kezdtem el igazán németül tanulni, mégpedig itt a 
Fasorban. Általában véve nagyon szeretem az idegen nyelveket, és számomra 
az jelent sikerélményt, ha a gyakorlatban is alkalmazhatom a nyelvtudást.

Milyen érzés volt felkészülni a versenyre és maga a versenyzés? Mennyire 
vagy rutinos versenyző?
A budapesti, majd a területi forduló előtt még nem izgultam annyira, 
ezeken írásbeli feladatokat kaptunk. A szolnoki döntő előtt már nagyon 
feszített volt a tempó, de én nagyon élveztem mind a felkészülést Fabiny 
Katalin tanárnővel, mind a versenyzés izgalmait. Nem mondanám, hogy rutinos versenyző vagyok, lényegében ez volt az első 
ilyen jellegű németversenyem.

Hogyan, milyen módszer szerint készültetek?
A tanárnővel való felkészülés alatt többnyire a problémás nyelvtani részekre, és különböző témakörök szókincsére összpontosítottunk, 
illetve megoldottuk a verseny típusfeladatait is. Egyébként egy másik módszer, amivel próbálkoztam, hogy netflix-sorozatokat 
néztem németül, ami nekem nagyon bevált. 

Mik a terveid a jövőre nézve? A gimnáziumi éveidre és a későbbi tervekre is kíváncsi vagyok!
Szeretnék itt, a Fasorban leérettségizni, majd a nemzetközi kapcsolatok irányába elindulni, hiszen a nyelvek mellett a másik nagy 
kedvencem a történelem.

Mit üzensz a diáktársaidnak?
Én kiválasztottam azt a tárgyat, amelyet a legjobban szeretek és azon az úton indultam el, szóval csak csináljátok azt, amit 
szerettek, és fejlődjetek abban. 

És ahogyan a felkészítőtanár látja… 
Varga Domonkos már ötödikes korában csillogó szemekkel ült a német órákon, élvezettel tanult 
és egyfolytában jelentkezett. Hatodikban folyamatosan kérdezett. Hetedikben már németül 
társalogtunk, és mindenféle nyelvi összefüggésekre kerestük a választ. Nyolcadikban eljött a 
versenyzés ideje. Öröm volt vele a felkészülés minden perce, mert éreztem, hogy bármit mondok, 
megjegyzi – sőt, néha már én kérdeztem tőle egy-egy főnév névelőjét, ha nem voltam benne 
biztos. (Mint tudjuk, a németnek a névelők a fő buktatói.) Ezúton is köszönöm neki a jókedvű 
közös munkát és a szolnoki döntő maradandó, szép élményét.
Domi minden más nyelvből is kivételes tehetség: a német mellett könnyedén tanult angolul 
is, és latinból úgy ért el országos 10. helyezést az Ábel Jenő verseny Minores kategóriájában, 
hogy a természettudományos tagozaton csak hetedikben kezdődtek a latin órák. Felkészítő 
tanára Bátovszkyné János Judit volt. Kilencediktől pedig azért ment át a nyelvi tagozatra, hogy 
végre elkezdhesse a franciát is, amire régóta vágyott.
Kedves Domi! Legyen továbbra is sok örömöd a nyelvtanulásban!

 Fabiny Katalin tanárnő

Tüzes Johanna Róza 
Latin OKT V 3. helyezett

G ratulálunk az OKTV harmadik helyezésednek! Számítottál erre az eredményre?
A döntőben egy meglehetősen nehéz szöveget kellett lefordítanunk, nagyon 
megküzdöttem vele, az utolsó percekig ültem fölötte, és még akkor sem éreztem 

azt, hogy jól sikerült volna, ezért álmodni sem mertem egy jó eredményről, nemhogy 
a harmadik helyezésről. Alig hittem a fülemnek, amikor megtudtam az eredményt!

Mióta foglalkozol a latinnal? Miért kezdted el, mi hajt, mit szeretsz benne?
Hetedikben jöttem a Fasorba, előtte való nyáron bátyám, Ágoston segítségével zárkóztam 
fel latinból, így már osztálytársaimmal együtt tanulhattam a latint a következő évben. 
Kilencedikben jelentkeztem fakultációra, mert szerettem volna érettségizni belőle, ekkor 
még csak azért, hogy meglegyen már tizedikben a választott érettségim. Mindig is 
kedveltem ezt a tantárgyat, de Tasnádi Zsuzsa tanárnő fakultációin kezdett el igazán 

Verébavató

Nürnbergi diákok a Fasorban

M int minden évben, idén is lehetőségünk nyílt részt venni a nürnbergi 
cserediák programban. Mivel utolsó alkalmam volt így tizenegyedik 
osztályosként, elhatároztam, hogy én is csatlakozom a lehetőséghez. 

Október 13-án, vasárnap délután érkezett meg hozzánk Budapestre a 16 
német cserediák, nagyon izgatott voltam, mert életemben először vettem 
részt ilyen programban. 
Ezen a héten minden nap elmehettünk a hatodik óra után, és az egész 
délutánt „cseréinkkel” tölthettük, akiknek addig a tanárok biztosítottak különféle 
programokat. Voltak a Parlamentben és a Margitszigeten, látták a Hősök 
terét és az Állatkertet, megtekintették a Dohány utcai zsinagógát, majd 
utolsó napot együtt töltöttük velük Gödöllőn és a domonyi Lázár-tanyán. 
Délutánonként is nagyjából együtt mozgott az egész csapat, közösen 
találtunk ki minden napra valamit, amiről úgy gondoltuk, érdemes lenne 
megmutatni a külföldi barátainknak. Persze kellett egy kis idő ahhoz, hogy 
összekovácsolódjunk, megszokjuk egymást és a helyzetet, de hamar igazán 
jó társasággá alakultunk, közös poénokkal, rengeteg vicces pillanattal. Mi 
magyarok is belejöttünk az egészen spontán programszervezésbe, ők pedig 
nyitottan fogadtak mindent. Megmutattuk nekik a várost, a szebb tereket, 
voltunk hajózni is a Dunán, sőt egyik nap Szentendrére is elmentünk. 
Nagyon élveztem a közösen töltött időket mind a társasággal, mind 
kettesben a cserediákommal. Megtaláltuk a közös hangot és nagyon jól 
éreztem magam ebben a pár napban. Az utolsó este összejöttünk Nórinál, 
hogy megünnepeljük az ittlétüket és elbúcsúztassuk őket. Szerintem sikerült 
számukra is emlékezetessé tenni a Magyarországon töltött napjaikat, és alig 
várom, hogy viszontláthassuk őket tavasszal Nürnbergben!
 Polyák Júlia, 11.b
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Iskolánk röplabda csapata 
idén is részt vett az evan-

gélikus gimnáziumok számára 
megrendezett Menyhárt Renáta 
röplabda emléktornán Sop-
ronban. Edzőtanár: 
Némethné Szlávik Andrea és 
Illés László

 

KÉPES HÍREK

November 10-én ünnepi együttlét keretében emlékezett meg az evangélikus egyház az iskoláik újraindításának 30. évfordulójára, 
amely a Fasorral kezdődött. A ünnepélyen többek között Szlaukó Orsolya lelkésznő, volt fasori diák prédikált, a Fejérvári család 

zenélt – köztük Fejérvári Hunor 8.a osztályos tanuló – és Fabiny Tamás püspök filmösszeállítása idézte fel a rendszerváltás körüli 
időket az egyházi és iskolai perspektívából.

Kendra Hernandez amerikai 
önkéntesként segít a tanév 

folyamán az angoltanároknak. 
Az evangélikus egyház szerve-
zésében hazánkban szolgáló 
nyolc önkéntes közül ő az egyik, 
New Mexico államból érkezett 
hozzánk, mentortanára Czapekné 
Egervári Orsolya tanárnő. 

Októberben, az őszi szünet előtti 
napon az egész iskola átsétált a 

fasori református templomba, hogy 
együtt ünnepelje a Reformációt. Ezt 
követően pedig Nick Vujicic, nemzetközi 
hírű prédikátor Higgy, remélj, szeress! 
c. lelkesítő előadását hallgattuk meg a 
Budapest Arénában. A karok és lábak 
nélkül élő prédikátor bizonyságot tett 
hitéről, megszólítva a fiatalokat.

Az idei tanévtől iskolánk ismét bekapcsolódik a hat másik 
országgal közös Erasmus projektbe, melynek keretén 
belül összesen harminc diák utazik két év alatt öt másik 

országba. A Fasor vállalta az első találkozó megrendezését, 
a külföldi diákok családoknál szálltak meg. A találkozósorozat 
tematikája az egészséges és tudatos táplálkozás. 
Főrendező: Tóth Lilla tanárnő.

Idén is iskolánkba látogatott a svéd testvériskolánk egy csoportja, 
hogy a természettudományos osztályokkal közös programokon 

vegyenek részt. A 
magyar csoport 
a jövő tanévben 
v i s zonozza a 
látogatást. Szer-
vezőtanárok: Antal 
Katalin és Csernus 
Rita tanárnők.

Iskolánk vendége volt a finn férfi szenior kórus, a  „Viborg-i 
Daloslegények” énekegyüttes  Helsinkiből. Az idősödő férfikar 

nagy sikerrel, magas színvonalon adta elő a zömében világi 
dalokból álló repertoárját.

A 7.b osztály Hámor Endre tanár úr szervezésében Angliába 
utazott nyáron, hogy felfedezzék London és környékét és 

próbára tegyék angoltudásukat. Kísérőtanárok: Haraszti Réka, 
Jernei Anikó és Szita Rita tanárnők. 

A magyar női gyeplabda válogatott az idén Európa Bajnok-
ságon vett részt Szlovéniában, ahol a 6. helyet érte el. A 

válogatottat négy volt (Bálint Andrea, Tóth Zsuzsanna, Orbók 
Réka, Fehér Anna) és egy jelenlegi (Gyarmati Luca) fasori diák 
erősítette. Nagy élmény volt válogatott mezben látni a lányokat, 
és a csodálatos játékukat!

Iskolánk tanárai és dolgozói csendesnappal indították a 
közös munkát az idei tanév kezdése előtt. Vendégünk volt 

Szemerei János dunántúli püspök. Püspök úr az evangélikus 
oktatás helyzetéről, és azon belül iskolánkról tartott előadást, 
melyet csoportbeszélgetés követett. Mindez a mogyoróhegyi 
erdei iskola szépséges környezetében történt.

Iskolánk újraindulásá-
nak 30. évfordulója 

alkalmából Fasortörténeti 
Vetélkedő zajlik a törté-
nelem munkaközösség 
szervezésében, Sztrókay 
Edit tanárnő vezetésével. 
A három diákból, egy 
szülőből és egy tanárból 
álló csapatok már az 
első írásbeli forduló 
feladatain dolgoznak. 
Az összes osztályt képvi-
selő kb. harminc csapat 
minden tagja alaposan 
elmélyülhet iskolánk 
történetében szakiro-
dalom és az épületben 
található különböző 
emlékek segítségével. 
Terveink szerint 2020. 
március 26-án kerül 
sor a döntőre. 

érdekelni a latin nyelv és az antik kultúra. Nagyon érdekel az 
ókori római és görög történelem és az antikvitás irodalma. 
Szeretem magát a latin nyelvet, nyelvtanának átláthatóságát és 
a hangzását, szeretek fordítani, mert minden fordításból lehet 
tanulni és a fordítás maga is művészet, amelyben alkothat az 
ember.

Milyen érzés volt felkészülni a versenyre és maga a versenyzés? 
Mennyire vagy rutinos versenyző?
Viszonylag rutinos versenyzőnek mondhatom magamat, már 
nyolcadiktól részt vettem az Ábel Jenő Országos Latin Tanul-
mányi Versenyen, több kisebb-nagyobb versenyen is indultam, 
és az előző tanévben volt szerencsém kijutni és részt venni 
az olaszországi Arpinóban megrendezett Nemzetközi Cicero 
Versenyen, amely meghatározó élmény volt az életemben. Ekkor 
döntöttem el véglegesen, hogy latinnal szeretnék foglalkozni. 
Ráadásul sok nemzetből ismerhettem meg hasonló érdeklődésű 
embereket. Mindig nagy kedvvel készültem a versenyekre, így 
az OKTV-re is. Az OKTV, három fordulójával igazi erőpróba 
volt, mindig nehéz kitartani hosszú órákon át a verseny végéig. 
Mindig jöhetnek mélypontok, amikor úgy érzi az ember, „soha 
nem fogom tudni ezt a mondatot lefordítani”, de ezeket le kell 
győzni, és nem szabad feladni.

Hogyan, milyen módszer szerint készültetek?
A nyelvtani részekre főként a korábbi feladatsorok megoldásával, 

a fordításra pedig különböző szövegek lefordításával gyakoroltunk, 
bár erre nem lehet teljesen felkészülni, hiszen minden szöveg 
más és más. Nagy hálával tartozom Tasnádi tanárnőnek, aki 
évek óta segíti felkészülésemet, mind a versenyekre, mind pedig 
az érettségire. 

Mik a terveid a jövőre nézve? Kapcsolatok a latinnal?
Olyannyira a szívemhez nőtt a latin nyelv, hogy az egyetemen 
klasszika-filológia szakon szeretném majd folytatni tanulmányaimat, 
ahol a latin mellett ógörög nyelvet is fogok tanulni édesanyám 
nyomdokait követve, aki szintén az ókori nyelvek szerelmese.

Mit üzensz a diáktársaidnak?
Elsősorban azt üzenném diáktársaimnak, hogy érdemes sok 
mindenben kipróbálnia magát az embernek, de mindenkinek 
meg kell találnia azt a területet, amely iránt igazán lelkesedik, 
rá kell bukkannia arra, amit szerelemből tud csinálni. Erre kiváló 
alkalom lehet az OKTV-re való felkészülés, vagy akár maga 
a versenyzés is. Üzenném még azt is, hogy a tanulás igenis 
lehet egy hatalmas élmény, és hálás vagyok a szüleimnek, 
hogy példát mutattak ebben. Biztatok mindenkit, hogy amibe 
belefog, azt csinálja jó kedvvel, mert így a kemény munka is 
lehet szórakozás. Erőfeszítések és ambíciók nélkül nem lehet 
eredményeket elérni, viszont a kitartó munka soha nem vész 
kárba, és mindig meghozza gyümölcsét.
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ÖRÖKDIÁK
A 30. évforduló az öregdiákok szemével

Október 11-én délután három órától, gimnáziumunk 
Dísztermében ünnepeltük a Fasor újraindulásának 
30. évfordulóját.  Az alkalomra készülve sokat 

gondolkodtunk azon, hogy kiket hívjunk meg e jeles napra, 
hogyan lehetne igazán méltó módon megünnepelni. Végül 
az öregdiák, a politikai szereplő (szándékosan nem írom 
azt, hogy „politikus”) és a fiatalabb öregdiák formációt 
találtuk ki.
Hajdó Ákos igazgató úr köszöntőszavait követően elsőként 
az 1950-ben érettségizett dr. Liptay György professzor úr 
szólalt fel. Beszédéből megérthettük, hogy egész életé-
ben komolyan vette azt a célt, amelyet egykori tanárai 
valamennyi fasori diáknak szinte feladatul tűztek ki: az 
első adandó alkalommal újra kell indítani az iskolát. 
Évtizedeken keresztül ez naiv álomnak tűnt, mígnem eljött 
az 1984-es év, amikor először csillant fel a remény a 
változásra. Beszédében elsősorban a „fasori szellemiség” 
meghatározására törekedett, hiszen ez az eszme volt a 
magja és az alapvető értéke az újranyitásért vívott küzdelemnek. Utólag is izgalmas volt végighallgatni azt a váratlan fordulatot, 
amikor a politika már „zöld utat” adott a kezdeményezésnek, akkor az egyház visszarettent, mert nyilvánvaló volt, hogy nincs 
elég pénz a leendő iskola működtetésére. Erről hallván a genfi egyesület rövid idő alatt 400.000 svájci frankot gyűjtött össze és 
bocsátott az egyház rendelkezésére. Ez is a sosem elmúló fasori szellemiség megnyilvánulásának szép példája volt.
 Platthy Iván 1989-ben a Glatz Ferenc által vezetett művelődési minisztérium egyházi ügyekért felelős főosztályvezetője volt. Nem 
politikus, de politikai döntéshozó, aki nyitottan, a vallásszabadság és az emberi autonómia értékeit mindig is komolyan véve 
igyekezett feladatait megoldani. Tőle egyrészt színes anekdotákkal fűszerezett beszámolót hallhattunk 1989-ről, másrészt egy már 
szinte tudományos előadást az állam és az egyházak, az állam és az egyházi iskolák, az önkormányzatok és az iskolák sokszor 
bonyolultnak tűnő és szövevényes viszonyairól, az egyházi iskolák visszaadásának időszakáról. Platthy Iván olyan embernek tűnt, 
aki szinte bármilyen témáról tudna érdekesen és ráadásul hosszan beszélni, kivételes képesség ez.
Harmadik felszólalóként nekem jutott az a kedves feladat, hogy szemtanúként emlékezzek meg az újranyitást követő első évek 
történetéről, hangulatáról. Az 1990-es évek elején dr. Gyapay Gábor, az újranyílt Fasor alapítóigazgatója megírta az iskola történetét 
a kezdetektől 1952-ig. Az elmúlt 30 év történetét viszont még senki sem jegyezte le, így minden emlékezés csak szubjektív lehet. Ezt 
azért kell észben tartanunk, mert tudjuk, hogy az eltelt három évtized nem volt konfliktusoktól mentes. Azonban fasori diákként, a 
magam békaperspektívájából ebből nem sokat érzékeltem, sőt a minden „indulásra” illetve „újrakezdésre” jellemző ideiglenesség 
érzése sem volt meghatározó. Utólag visszatekintve a fasori éveimre (1991-1995), ma már úgy tűnik, hogy minden szokatlanul is 
simán és gördülékenyen zajlott. Kezdve a felvételivel, amikor Dubrovnik magyar nevének (Raguza) ismerete segített át a holtponton 
és zárva az egyetemi jelentkezési lapom viszontagságaival, amelyet  osztályfőnökömnek (Kliment Zsuzsanna tanárnő) - afféle 
adminisztratív hiba következtében - az utolsó pillanatban sikerült végül beadnia. Szerencsére ezt csak évekkel később mesélte el, 
akkor már minden idegeskedés nélkül csak egy vidám történetként hallgattam... 
Tüzes Johanna jelenlegi fasori diák szép zongorajátékával gondoskodott arról, hogy a nap ne csak szócsépléssel teljen. Az 
ünnepséget szerény állófogadással zártuk. Jó volt találkozni a régi tanárokkal (Gyapay Gáborné, Olbricht Jánosné, Zászkaliczky 
Péter) és öregdiákokkal (Csaba László, Györgyey János). Már-már természetesnek tűnő módon Platthy Iván vitte a szót. Egészen 
hat óráig, amikor végül utunkra engedett.

Nagy örömömre szolgált, egyben a fasori tanárok szervezőkészségét és a jelenlegi diákok szorgalmát is dicséri, hogy a péntek 
délután és a párhuzamosan zajló Bólyai matekverseny ellenére nagy létszámmal képviseltették magukat az „öregek” megemlé-
kezésén. Remélem, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is még párszor együtt tudunk majd ünnepelni.  
    Csizér Márton


