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Ballagás a Fasorban
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Kollégák!
Kedves Búcsúzó Diákok!
„Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!” Hallottuk a búcsúzó éneket az istentiszteletre
menet és jövet. De ma és holnap kis hazánkban nagyon sok középiskolában is. Jelezvén,
hogy megint eltelt egy év, s újból búcsúzni,
menni kell. Hemingway ezt így foglalta versbe:
„Régi harcok, régi kopott könyvek,
derû, mosoly, néha fájó könnyek.
Múlik minden, rohannak az évek,
Búcsút intünk, múló diákévek.”
Kedves Ballagó Diákok!
Az idô megállíthatatlanul halad elôre. Mint
ahogyan a tavaszt követi a nyár, úgy lesz a kisgyermekbôl kisiskolás, majd gimnazista. Az
észrevétlenül elrepülô idô szárnyán iskolánk
egyik legnagyobb ünnepségéhez, a ballagáshoz érkeztünk. Ez az egyik legjelesebb ünnepünk, mert tanítványaink számára valódi kezdetét jelenti az önálló, felelôs felnôtt létnek.
De nem volna ez az ünnep olyan szép,
amilyen, ha csupán az érett felnôtté válás elfogható pillanatát ünnepelnénk a mai napon.
Ma tanítványaink utoljára vannak így együtt az
iskolában. Utoljára, mert számukra nem lesz
többet a templomban áhítat, hirdetés, nem
kell rohanni az ebédlôbe, nem kell óra elôtt
másolni a házi feladatot. Nem kell a napi leckét a legracionálisabb tudattal magolni, vagy
éppen tudat alatt morzsolgatva készülni a következô órára, mert következô óra sem lesz
már.
De a barátok még várnak. Még összetartozunk, még erôsek a szálak, s ez — remélitek —
örökké így marad. Az alsóbb éveseket azonban viszi tovább sorsuk: órára járnak, tolakodnak az ebédért, a büfében süteményért,
8-kor felírja ôket a késôk közé Misi bácsi vagy
az ügyeletes. De Titeket, kedves ballagó diákok, már csak egy listára írnak föl: a szóbeli
érettségi listájára. Elteltek a gimnazista évek. S
hová jutottunk? Végezzünk most egy kis számvetést!
Iskolai szinten részesei lehettetek az intézmény szerény fejlesztésének. A Ti tanulmányaitok végére készült el a sátorral borított
sportpálya. Pályázaton nyertünk 290 millió Ft-ot
egy 21. századi modern természettudományos

laboratórium létrehozására. Tudásotokat bôvíthettétek a különbözô
szakkörökön, mint például fizika, anatómia,
számítástechnika, kémia,
magyar és történelem,
diákszínjátszó, rajz és
sport. Részt vehettetek
országos evangélikus iskolai találkozókon, tantárgyi- és sportversenyeken. Külföldi tanulmányutakon, diákcsere
programokon.
Tanulmányi téren talán jobb eredményeket is elérhettetek volna, azonban sokaknál a
szorgalom, az akarat, a célok hiánya ezt megakadályozta. Igazán sikerként csupán az idegen nyelv tanulása emelhetô ki. Ez elsôsorban
a különbözô szintû nyelvvizsgákban és az elôrehozott érettségi vizsgák nagy számában jelentkezett. Osztályszinten az egyéni tehetség
és a szerencse hozta meg a gyümölcsét.
Kedves Lányok és Fiúk!
Nyolc, illetve négy évet dolgoztunk együtt.
Sikeres volt ez a négy-nyolc év? Ha abban
mérjük, hogy minden osztályt elvégeztetek,
jól-rosszul megtanultatok egy-két-három nyelvet, és a felvételiken a siker reményében intézhettek támadást a felsôoktatási intézményrendszer ellen, akkor sikeres volt. Ha abban
mérjük, hogy tovább mehettek azon az úton,
amely álmaitok megvalósításához vezet, akkor
sikeres volt. Ha abban mérjük, hogy közösséggé váltatok, összehozott titeket a közösen
eltöltött idô, az együtt végigélt gimnáziumi
élet, akkor a siker már nem egyértelmû. Ám
az igazi mérleget majd úgyis az élet vonja
meg. A 20. érettségi találkozón feltehetjük
majd egymásnak és önmagunknak ezt a kérdést.
Mi, tanárok tanítottunk benneteket. Sok
emberi hibával — de szeretettel. Köszönjük a Jó
Istennek a veletek töltött idôt. Ti voltatok az
elmúlt 8 — 4 esztendôben a munkánk, a feladatunk és küldetésünk. Együtt dolgoztunk. Elvégeztük a munkát, megoldottuk a feladatunkat, teljesítettük a küldetésünket.

a fiatalok lelkesedésére. Szükségünk van áradó
életörömükre. Tükrözôdik benne valami az eredeti örömbôl, melyet Isten érezhetett az ember
teremtésekor”.
Önöknek jutott az a feladat, hogy végigkísérjék és útjukra bocsássák ezeket a ma szépséges lányokat és ezeket a ma fess
fiatalembereket. Önöknek jut az az öröm,
hogy ma büszkék lehessenek rájuk. Ez a nap
az Önöké: az öröm és reménység egyik legszebb napja. Kívánom Önöknek, hogy sok-sok
örömük teljék gyermekeikben.
Kedves Ballagó Diákok!
Amint a bölcs emberek mondják: „az élet
olyan, mint egy malomkô: vagy leôröl, vagy kicsiszol, azon múlik, milyen anyagból van az
ember.” E hatalmas malomba kedves tanítványaink nem az érettségi kezdetével kerültök
bele, hanem már évek óta csiszolódtatok
benne. Volt olyan is közöttünk, akit felôrölt a
kô. De senki nem tudta elkerülni az elkerülhetetlent, a csiszolódást. S talán néha haragudtatok ránk, kérdezve: „minek ez az állandó
forgás, mire a daráló”? E kérdést válaszolja
meg ki-ki tapasztalata és életbölcsessége szerint. A választ ne kapkodjátok el. Húsz év
múlva az osztálytalálkozótokon várjuk a feleletet! Meg fogjuk hallani!
Addig is Reviczky Gyula gondolataival kívánok sikereket az érettségin és boldog életet:
„Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg csak él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél.”

Erôs vár a Mi Istenünk!
Köszönöm a figyelmet!

Tisztelt Szülôk!
Átlépni a remény küszöbét címû könyvében II. János Pál pápa így ír: „Szükségünk van
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Dr. Roncz Béla
igazgató
2011. április 29.
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KULTURÁLIS ÉLET A FASORBAN

Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok
Népzenei és Néptánctalálkozója
éptáncrajongó diákok, zenészek, néptánctanárok, Fasori segítôk, érdeklôdôk, énektanárok — így állt össze a
kétszer félnapos országos rendezvény közönsége: hét iskola és egy kollégium képviseletében 70-80 ember. Már a délelôtti programokat is nagy érdeklôdés kísérte.

N

Sebô Ferenc énekes, dalszerzô, népzenekutató élvezetes elôadói stílusban, alapos háttértudással tudott újat mondani szakembereknek és laikus érdeklôdôknek egyaránt.
Témája a népzene és népdal mint megújulásra
váró tantárgy, lehetôséget adott az erdélyi

gyûjtésébôl hozott szórakoztató adomákra
éppúgy, mint a tudományos elemzésekre.
A bolgár származású zenész, Nikola Parov
zeneszerzô, muzsikus és producer világszerte
elismert képviselôje a világ-zene stílusnak,
mely több nemzet népzenei sajátosságait
ötvözi. Énekestársával, Herczku Ágival a legkülönbözôbb népdalfeldolgozásokat mutatták
be, énekeltek, különbözô népek hangszereit
mutatták be, és általánosságban elvarázsolták
a közönséget hatalmas tapsvihar közepette.
A találkozó gerincét az érkezô diákcsoportok elôadásai adták, ami egyórás mûsorrá

állt össze az iskola Dísztermében. Martinovszky István, nyíregyházi kollégiumigazgató
verbunkos „Áldjad én lelkem” nótája adta meg
az alaphangot, majd az aszódi, a békéscsabai,
a nyíregyházi, és bonyhádi intézmény, valamint a Soproni Eötvös táncai, dalai következtek.
A szombatot az esti táncház zárta, melyen
a négytagú, általában tanárokból álló Rojtos
zenekar zenéjére 11-ig ropták a táncot. Rendrakás, jókedvben elfogyasztott egyszerû vacsora és a tantermekben leterített matracok
zárták a napot, reggel pedig Csepregi András
áhítatával indultak útnak a résztvevôk.

„Élvezetes, lelkesítô volt mindegyik fellépô — akár szólóénekrôl, akár teljes néptánccsoportról vagy fiatal
muzsikusok zenekaráról volt szó.” − tudjuk meg Nováky Andreától, Fasori énektanártól, az ének-zene országos
tantárgygondozójától, az alkalom szervezôjétôl. „Természetesen volt, aki mögött hosszabb és komolyabb gyakorlás állt, természetesen voltak különbségek tisztaságban, bonyolultságban, fellépésben, de elmondható mindegyik
együttesrôl, hogy nyilvánvaló volt az öröm, amit a népzene ad, ez sugárzott minden produkcióból. Az esti táncház
rendkívül barátságos hangulata pedig külön megfogott: az igény szerinti tánctanítás, a mindenkit megforgató tánctanárok, a spontán, egymást követô férfiszólók; mindez olyan versengésmentes, a közös mozgás és zenélés igazi
örömét adó atmoszférát eredményezett, amiért érdemes volt a szervezéssel járó sok fáradalmat vállalni! Külön
meghatódtam saját diákjainktól, akik jöttek segíteni a kétkezi munkában, terítésben, cipekedésben. De így tettek
a vendégek is, különösen a soproni erdészek vették ki a részüket a táncházat követô rendrakásból. Ezt öröm volt
látni. Hogy lesz-e folytatás? Bízzunk benne! Kiderültek ugyan hibák, például, hogy a májusi idôpont nem a legjobb,
de Zsombor kezdeményezésének biztosan van jövôje.”
Ittzés Szilvia
Megjelent: Evangélikus Élet 2011. május 22. (76. évf. 21. szám)

BARCSAY ZSOMBOR
az utóbbi évek állandó fellépôje a Fasori bálokon, szalagavatókon.
Társsal vagy szólóban ropja a káprázatos néptánclépéseket. Ôt, az országos néptáncos találkozók ötletgazdáját és mindenesét elôzetesen faggattuk:
HOGY JÖTT AZ ÖTLET?
Hát úgy, hogy 2009-ben nagyon jó élményekkel tértünk haza Gyôrbôl
az EGOT-ról. Ezután fogalmazódott meg bennem, hogy ha van országos Kórustalálkozó, meg Bábfesztivál, meg Nyelvi versenyek, akkor
miért ne adhatna otthont az Evangélikus Egyház egy népzenei-néptáncos találkozónak is? A népzene, a néphagyomány olyan értékeket hordoz, melyek nemcsak vállalhatók, hanem kifejezetten ôrizendôk a mai
világban.
NEKI IS ÁLLTÁL A SZERVEZÉSNEK, UGYE?
Igen, persze, noha tudtam, hogy minden kezdet nehéz, de vitt a
lelkesedés. Dr. Roncz Béla igazgató úr támogatta az ötletet, de rajtam
múlt, hogy lesz-e belôle valami. Ez persze csak tovább fûtött, és végül
tavaly négy iskolából összejött 30 fellépô. Bíztattak, hogy idén legyen
folytatás.
AZ IDEI TALÁLKOZÓ HOGYAN ALAKUL?
Idén már hét iskolából és a nyíregyházi kollégiumból várunk
vendégeket, és már nemcsak egy délutánt töltünk együtt, hanem ittalvással megvalósítható az esti táncház — amit a legjobban várok! Az
iskolában alszunk, így megspóroljuk a szálláspénzt.
APROPO PÉNZ — MINDEN ILYEN PROGRAM SAJNOS PÉNZBE KERÜL, NEM ELÉG A
LELKESEDÉS.
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Persze, ez az egyik legnagyobb nehézség. De én nagyon akartam ezt a
találkozót, sôt, maga a szervezés mint munka is nagyon megtetszett,
még az is lehet, hogy a jövôben valami ilyesmi lesz a munkám.
NEM PROFI NÉPTÁNCOS LESZEL?
Nem, a Mûszakira szeretnék jelentkezni mûszaki menedzser szakra. De
attól még a táncot szeretem a legjobban! A néptánc számomra minden, egy életérzés, egy nyelvezet, idôtöltés, sport, közösség, kapcsolatok, a jól végzett munka öröme − hozzá kapcsolódnak a legszebb és
legnehezebb pillanataim.
VISSZATÉRVE A SZERVEZÉSHEZ: MIK VOLTAK A NAGY KIHÍVÁSOK?
Talán az, hogy rá kellett jönnöm, hogy az álmot — hogy minél többen
együtt táncoljunk és énekeljünk az Evangélikus Egyház égisze alatt —
nem elég megálmodni, meg is kell tudni valósítani. Azt gondoltam, hogy
majd valaki megszólít, hogy na, hallom, van ez a nagy ötleted, gyere,
elintézzük. Persze, most már látom, hogy ez nem így megy! Viszont
nagyon várom a holnapot! Ma este pedig már megyünk rendezni a termet, cipelni a székeket, holnap meg vesszük a párizsit és a kenyeret a
vacsorához!
NÉVJEGY
Név: Barcsay Zsombor 1993
Iskola: Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium
Kapcsolata a néptánccal: Hatévesen kezdte, ma a Bihari János
Táncegyüttesben táncol, az utánpótlásban. Heti kétszer két és fél
órát próbálnak.
Véleménye a Fasorról: „Van hangulata: az ódon falak és az új beruházások érdekes keveréke. Szeretek ide járni.”

BESZÁMOLÓ AZ ARANY JÁNOS KÖR MUNKÁJÁRÓL
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium legrégibb önképzôköre, az Arany
János Irodalmi Önképzôkör a 2010/
2011-es tanévben új koncepcióval folytatta az
elmúlt évtizedek során kialakított önképzôköri
hagyományok ápolását. Az irodalom iránt érdeklôdô diákok összefogásán túl tagjai kulturális programok szervezését is vállalták, hogy
megmutassák: az irodalom nem unalmas tantárgy vagy elvont tudomány, hanem mindennapjainkat átszövô élô valóság. Ezért nem
csupán olvasóköri ülésekkel, hanem közös
színház- és múzeumlátogatásokkal, irodalmi
sétákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, Vers
mindenkinek faliújság-rovattal és irodalmi rendezvényekkel vártuk az érdeklôdôket.
Az elsô félév kiemelt programjaként az önképzôkör tagjai 2010. szeptember 21-én
szavalódélutánnal tisztelegtek a Fasor egykori diákja és az önképzôkör tagja, Faludy György elôtt, születésének 100. évfordulója alkalmából. A második félév
legfontosabb rendezvénye a nürnbergi diákcsere miatt egy héttel korábban megrendezett Költészet délutánja volt, ami meghívott
vendégünk — a Shakespeare szonettjeirôl elôadást tartó Dr. Gellért Marcell — allúziójával
élve több szempontból is a „kizökkent idô”
jegyében telt. Az elmúlt években Költészet éjszakájaként ismertté vált fasori programot tavaly Költészet estjeként, idén pedig Költészet
délutánjaként rendeztük meg a visszafelé haladó idô érzetét keltve a résztvevôkben. Talán
az sem véletlen, hogy az elôadó éppen Shakespeare LXV. — az idô mibenlétérôl elmélkedô — szonettjét választotta a mûfajtörténeti
áttekintést lezáró mûelemzés tárgyául. A rendezvényt elindító rendkívüli irodalomórát
Kuklay Antal Pilinszky-kutató, mûvészettörténész és katolikus plébános tartotta a végzôs
évfolyam számára. A Pilinszky költészetét bemutató elôadás rendkívül szemléletesen mutatta be versnyelv és versritmus, költôi kép és
lírai önkifejezés kapcsolatát, az évszakok körforgását rendhagyó módon bemutató Visszafele címû Pilinszky-vers értelmezése pedig (a
kizökkent idô érzését megelôlegezve) kiválóan
érzékeltette az általunk megélt idô és a tôlünk
függetlenül hömpölygô idôfolyam emberi
szempontból radikális különbségét. Harmadik
elôadónk, Takaró Mihály, Petôfi Sándor szerelmi lírájáról beszélt, érdekfeszítôen ötvözve
a meglepô biográfiai tényeket és a versrészleteket. Az elôadás Petôfi egyik meghatározó
szerelmi élményének bemutatásával és a költô
egy kevésbé ismert hazafias költeményének
értelmezésével új szempontokkal gazdagította
a „Szabadság, szerelem” kérdéskörében megszerzett Petôfi-ismereteinket.

A

Az elôadások között Fehér Jenô zongorajátékát, Lakatos Laura és Bögös Anna szavalatát,
valamint iskolánk fiatal tehetségeinek alkotá-

sait hallgathatták meg a résztvevôk. Gadácsi
Katalin, Kaveczki Zsófia és Sover Renáta versei már nem ismeretlenek a fasori diákok elôtt,
Homoki Réka, Cseplye Dániel, Branstetter
Zsófia és Sós Vivien azonban most elôször lépett színpadra önálló alkotásaival. A rendezvényt számos társprogram kísérte, volt vers- és
mesemondó verseny, valamint Jernei Anikó tehetséges diákjainak jóvoltából Költészet napi
rajzkiállítás is.
Az Arany János Kör hagyományait szem
elôtt tartva az idei tanévben jelentôs szerepet
kapott az irodalom és a társmûvészetek kap-

Fasori diákok Kosztolányi Dezsô sírjánál a
Kosztolányi család tagjaival

csolatának ápolása, de nyitottunk a természettudományok felé is. A korábbi években
már hagyománnyá vált színházlátogatás mellett idén az Evangélikus Gimnázium Alapítvány támogatásának köszönhetôen több kiállításra is eljutottunk. A Petôfi Irodalmi Múzeum idôszaki kiállításait (a Mikszáth Kálmán
halálának és Faludy György születésének 100.
évfordulója alkalmából rendezett kiállításokat),
és az ELTE Egyetemi Könyvtárának Dísztermében megrendezett Mikes Kelemen emlékkiállítást egyaránt érdeklôdéssel fogadták az
önképzôkör diákjai. A Szépmûvészeti Múzeum Klimt-tárlata lehetôséget adott arra,
hogy a bécsi szecesszió kialakulását tanulmányozva irodalom és képzômûvészet kapcsolatát vegyük górcsô alá.
Számos rendezvényünk fasori szakkörök
közremûködésével valósult meg azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy az egyes tudományterületek közti párbeszédet lehetôvé téve
megmutassuk a diákoknak, hogyan válhatnak
„együtt-gondolkodásra” képes, a tudomány és
mûvészet produktumait egyaránt értékelni
tudó teljes emberré. Luca-napi kerekasztalbeszélgetésünk Költôk és csillagok címmel a
Mikola Sándor Csillagászati Önképzôkör és az
Arany János Kör közös rendezvénye volt.
Zombori Ottó csillagásszal, az önképzôkör vezetôjével Heltai Péter 13. E osztályos tanuló
beszélgetett. Zombori Ottó természettudós
csodálatos átéléssel beszélt Vajda János, Tóth
Árpád és Kosztolányi Dezsô csillagászati szempontból is érdekes verseirôl (Az Üstökös; Lé-

lektôl lélekig, Kaszáscsillag; Hajnali részegség),
de adventi meglepetésként a betlehemi csillag kérdése is szóba került. A képekkel és vetítéssel egybekötött kerekasztal-beszélgetés az
ünnepvárás közepette valóban szellemi-lelki
feltöltôdés volt tanárok és diákok számára
egyaránt. Második kerekasztal-beszélgetésünkre a tavaszi félévben került sor az irodalmi
önképzôkör és a Sakk szakkör közös szervezésében. Halász Tamással — akirôl sok diák
tudja, hogy nemcsak matekozni és sakkozni,
de olvasni is nagyon szeret — Sakk az irodalomban címmel beszélgettünk Stefan Zweig
Sakknovella, Vladimir Nabokov A Luzsin-védelem és Kosztolányi Dezsô Sakk-matt címû
mûvének „szakmai titkairól”, valamint
arról, mit adnak hozzá a mûvészeti ágak
— az irodalom, a zene, a képzômûvészet, a tánc és természetesen a sakk
— az ember életéhez. Harmadik kiemelt rendezvényünk a filmmûvészet
és az orosz kultúra világába kalauzolta el az irodalom iránt érdeklôdô
diákokat. Elôadónk, Jantász Ildikó — aki
iskolánkban a több éve mûködô Orosz
szakkör vezetôje és nyelvtanára — az orosz kultúra kiemelkedô korszakáról, a realizmusról,
Tolsztoj életérôl és egyik fô mûvérôl, az Anna
Karenina címû regényrôl beszélt, közelebb
hozva a diákokhoz ezt a napjainkban kissé
háttérbe szorult nyelvet és irodalmat. Ezekre
a rendezvényekre azokat az érdeklôdôket is
szeretettel vártuk, akik nem tagjai az Arany
János Körnek. A zártkörû, mûértelmezô üléseken kívül nyitottak voltak azok az irodalmi
séták is, melyek keretében Budapest irodalmi
vonatkozású emlékhelyeit kerestük föl. Az elsô
félévben a Benczúr utcai Ady-emlékszobában
emlékeztünk a Nyugat korszakának emblematikus költôszemélyiségére, a tanév végén
pedig a magyar irodalmi modernség másik
meghatározó személyiségének, Kosztolányi
Dezsônek a sírját kerestük fel a Fiumei úti Sírkertben, ahová a Kosztolányi család leszármazottai is elkísértek minket. A költô öccsének
unokája, Kosztolányi Árpád, és fia, Attila régi
családi fényképekkel és személyes családi történetekkel hozták közelebb a költô alakját a
diákokhoz, a koszorúzás után pedig Bögös
Anna 11. A osztályos tanuló szavalta el Kosztolányi csodálatos költeményét, a Hajnali részegséget. A kellemes nyár délutáni hangulatban valóban úgy érezhettük, hogy „egy
szárny suhant el felettünk”…
A következô tanévben hasonló tematikával
várjuk az érdeklôdôket. Nyitó rendezvényünk
szeptember végén egy Bolyai életét bemutató
elôadás lesz a Fasori Öregdiákokkal közös
szervezésben, de terveink között szerepel
zene és irodalom kapcsolatának feltérképezése is. A többi legyen meglepetés!
Dr. Érfalvy Lívia
az Arany János Kör vezetôje
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KULTURÁLIS ÉLET A FASORBAN

Költészet délutánja a „kizökkent idô” jegyében
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LELKI ÉLET A FASORBAN

„A csend körülöttünk mélyen szerteárad...”
diákok csendesnapja nagyhét szerdájára esett, Virágvasárnap és
Nagypéntek közé. Szinte természetes volt, hogy a szenvedés témáját állítottuk a középpontba: gondolatban meg-megálltunk
Jézus mellett a kereszthez vezetô úton. Mégis, bár a halálra készülôdôre figyeltünk, az élô Jézus mellett találtuk magunkat, hiszen az elsô
Húsvét, a halálon gyôztes Élet távlatában találkoztunk vele.
A nap passiói istentisztelettel kezdôdött, majd több helyszínen,
párhuzamos programokkal folytatódott. A fiatalabb évfolyamok elôször a színjátszókör elôadásán vettek részt. Az Abaffy Zoltán által nagy
türelemmel szervezett és rendezett rendhagyó passiójáték a harminckilenc ostorcsapás drámájába sûrítette azokat az állomásokat, melyek
során Jézust megkérdôjelezték, kiközösítették, megtagadták és elárulták az emberek, köztük a hozzá legközelebb állók is. A mélyen átélt
elôadás során fokozatosan elcsendesült az eleinte kicsit hangos templomi nézôtér, mintha ki-ki megtalálta volna magát a szereplôk között,
hogy elgondolkodjon: mit tettem volna, ha én is ott vagyok? Hová álltam volna akkor, és hová állnék ma, ha tanúja lennék az ártatlanok
szenvedésének?
Az iskola épületében közben a KÖSZI önkéntesei négy helyszínen
várták az osztályokat. A legidôsebbek Benkóczy Péter kôbányai lelkésszel találkozhattak, aki a nagy kérdésbe igyekezett ôket bevonni:
Isten, hallasz? A többiek pedig a beszédes nevû Kultúrfitnesz, Mentactor, illetve Pszichofészek programok során szembesülhettek a külvilág, illetve a saját maguk felôl érkezô kihívásokkal, azokkal, amelyek
— mint a napsugarak Petôfi szôlôszem-hasonlatában — egyszer felnôtté
érlelhetik ôket.
Különleges élménnyel ajándékozott meg bennünket Bôvíz Ferenc,
aki a Taita Alapítvány önkénteseként egy kenyai árvaházban töltött
néhány hónapot. Nagy figyelemmel kísért beszámolója nyomán, melyet három csoportban mindenki hallhatott, egy ismeretlen világ tárult
fel, amelyben gyerekek és fiatalok, akik ugyanolyanok, mint a fasori diákok, mégis gyökeresen más körülmények között, más élményekkel
feltarisznyázva, más vágyak által vezérelve, s a világból egészen más
szeletet megismerve élik napjaikat. Más fogalmaik vannak ételrôl, ivóvízrôl, tisztálkodásról és a matematikáról, mint nekünk, örömükben
viszont ugyanúgy csillog az ô szemük is, mint a mi diákjainké, ha meg-
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ajándékozottnak érzik magukat. Mindig kockázatos egy ilyen találkozás, hiszen megijeszthetnek bennünket a kirívóan szegényes életfeltételek. Ezért is esett nekem különösen jól, hogy az utolsó beszámoló
végén az egyik legfiatalabb diákunk az iránt érdeklôdött, hogy hogyan
lehet készülni, mi mindent kell megtanulni ahhoz, hogy valaki Afrikában önkéntes lehessen…
Az iskolai programok után gondolatban visszatérünk a templomba,
ahol a színjátszókör passiójátékát követôen Aradi György és Pelikán
András fasori lelkészek beszéltek nekünk a szenvedés értelmérôl.
Nehéz, de ígéretes utat választottak, amikor a német evangélikus mártír teológus, a Hitler elleni összeesküvésben vállalt szerepe miatt kivégzett Dietrich Bonhoeffer szavait hívták segítségül. Bonhoeffert
látszólag jól ismerjük, szavai mégis gyakran ellenállnak értelmezési kísérleteinknek, olyan összetett élményt közvetítenek, és annyiféle ellentétes gondolatot szervesítenek magukba. A meditáció vezérfonala
Bonhoeffer jól ismert verse, az Evangélikus Énekeskönyv 355-ös számú
énekének szövege volt, amiben a teológus-költô szétválaszthatatlan
egységben beszél megpróbáltatásról és vigasztalásról, szenvedésrôl és
örömrôl, végül pedig a csendes, elvehetetlen bizalomról. Ebbôl a versbôl választottam a beszámoló címét is:
„A csend köröttünk mélyen szerteárad.
Hadd halljuk azt a tiszta éneket,
Amely betölti rejtett, szép világod,
Hol téged dicsér minden gyermeked!”
Dr. Csepregi András
iskolalelkész

Keresôk adventi lelkigyakorlata
2010. december 10-11-én lelki csendes hétvégére mentünk Piliscsabára. A
hétvége fô témája a keresés volt Lukács 11, 9 szerint, azaz “Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert mindaz,
aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik!“
A másfél napos program során vendégelôadók látogattak el hozzánk különbözô felekezetekbôl. Péntek délután Sándor Emma református lelkésznô tartott interaktív foglalkozást, ahol az alapigével kapcsolatos asszociációkat gyûjtöttük össze.
Másnap Papp Zoltán katolikus káplánnal folytattunk egy vidámabb hangvételû
beszélgetést, végül Kézdy Péter evangélikus lelkész tartott kiscsoportos beszélgetést, melynek keretében többek közt bibliai témákkal foglalkozó verseket is elemeztünk.
Péntek este a táborhely kápolnájában részt vettünk egy taizei imaórán, ami lehetôséget adott az elcsendesedésre, de szabad programra is volt lehetôségünk: a
fiúk hócsatáztak, míg a lányok sétálgattak és beszélgettek. Este közösen énekeltünk, néhány osztálytársunk gitárral kísért minket. Nagy örömünkre a hó is elkezdett esni, így igazán adventi lett a hangulat.
Köszönet illeti kísérô tanárainkat, Érfalvy Líviát, osztályfônökünket; Sárkány
Ildikót, osztályfônök-helyettesünket és Petrás Péter katolikus hitoktatót. Az elôadások közötti szünetekben sem unatkoztunk, mert néhány tanár meglátogatott
minket: Szita Rita tanárnô és Csepregi András iskolalelkész is.
Nagyon hasznos volt ez a hétvége, segített összekovácsolni az osztályt, és lélekben is sokat épülhettünk. Reméljük, jövôre is lesz lehetôségünk így együtt tölteni egy hétvégét.
Bárándi Zoltán Félix, György Boglárka 10. E osztály
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Gyülekezetlátogatás
Csömörön
Január 14-én, Sztrókay tanárnô kérésére ellátogattunk
a csömöri evangélikus ifjúsághoz iskolamisszió keretében.
Célunk az volt, hogy minél többen megismerjék a Fasort,
vagyis 5. és 8. osztályosokat toborozzunk. Hatkor indultunk az iskola elôl, és — korábban, mint terveztük — fél
hétre oda is értünk. A bemutatkozás és az éneklés után az
általunk tervezett játékokat játszottuk (Fele sem igaz, Activity). A csömöri ifi nagy lelkesedéssel vetette bele magát
a játékba, igazi „vérre menô” küzdelem alakult ki közöttük. Sôt, az iskolánkról is nagyon sok kérdést tettek fel,
amire mi, diákok, jobban tudtunk válaszolni, mint a kísérô tanárok. Miután felfedeztük, hogy iskolánk egyik
meghatározó személyiségû biológiatanára ismert Csömörön is, sikerült megteremteni a kapcsolatot a Fasor és a
gyülekezett között. Nagyon örültünk, hogy a programok
után sokan odajöttek hozzánk beszélgetni, érdeklôdni a
fasori életrôl. Záróakkordként egy kis pogácsával kedveskedtek, amire azóta is sóvárogva gondolunk vissza. Öszszességében hasznosnak véltük ezt az estét. Reméljük,
sok csömöri diák látogat el iskolánkba.
Antal Anett 11. A
Altziebler Dóra 11. B

ÖNKÉNTESEK A FASORBAN
gy különleges évet tudhatunk magunk mögött. Iskolánk, hagyományteremtô céllal, elindította az önkéntes programot. A program nem titkolt célja az volt, hogy rávilágítsunk, mennyi mindent
tudunk mi is tenni másokért. Szerettük volna megmutatni, hogy a segítséghez nem kell pénz vagy szakértelem, csak egy kis lelkesedés, idô
és kedvesség.
Hála Istennek, az idei program végén kijelenthetem, sikerült egy
maroknyi diáknak, tucatnyi idôsnek és egy csapatnyi mozgássérült fiatalnak vidám pillanatokat szerezni.
Sok diák megfogalmazta, mennyire kevés az, amire képesek vagyunk, hisz nem tudunk munkahelyet teremteni, gazdagabb életet biztosítani, lakást adni, mások helyett döntéseket hozni, elvesztett
szeretteket visszahozni. Valóban, sok mindenre nincs lehetôségünk, de
egy valamit mindenki tud adni, és ezt tették a mi önkénteseink is. Figyeltek. Figyeltek teljes lényükkel másokra, akik ettôl értékesnek érezhették magukat. És ettôl szebb lett a napjuk.
De nemcsak adtunk, hanem rengeteget kaptunk is. Miközben másokra figyeltünk, azt vettük észre magunkon, hogy ugyanúgy mi is fontosnak és értékesnek érezzük magunkat.
Az önkéntes programunkat megelôzte a karácsonyi cipôdoboz
akció, melynek során több, mint 70 dobozt gyûjtöttünk össze, és juttattunk el rászoruló, többgyermekes családoknak. Ez a lelkesedés indított minket Bence Orsolya iskolapszichológussal, hogy keressünk olyan
helyeket, ahol tudnak az iskola diákjai segíteni.
Felvettük a kapcsolatot a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonnal, a MEVISZ Bárka csoportjával (Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség) és a Fasori Evangélikus és Református Gyülekezettel.
Mindenhol nagy örömmel fogadtak minket, és minden segítséget megkaptunk a vezetôségtôl, hogy jót és fôként jól tehessünk. Külön köszönet a türelmükért, hiszen a lelkesedésünkhöz sok esetben nem párosult
a tapasztalat, így kissé döcögôsen indultak be a programok, melyeknél
sokszor tûnhettünk körülményesnek.
Külön szeretném megköszönni Kovács Ivettnek és kutyájának, Bellának a segítségét, akik nélkül nagyon hiányos lett volna a programunk.
Kettejüktôl sokat tanulhattunk szeretetrôl, áldozatról és az egyszerû kedvességrôl.
Februárban, mikor elindítottuk a kampányunkat, igyekeztünk sok
lehetôséget kínálni. A pótunokázástól kezdve, a kutyaterápián át a ke-
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rekesszékes fiatalokkal való kalandozásig és kézmûves foglalkozásig sok
minden szerepelt a programban. Megrendeztük a Lehetôségek piacát a
Templomban, ahol közelebbrôl is megismerkedhettek a diákok a kínálattal, választhattak maguknak programot, és elbeszélgethettek azokkal
a külsôs önkéntesekkel, akik végig segítették a munkánkat.
Köszönjük azoknak a diákoknak, kollégáknak a segítségét, akik a
háttérmunkában, az elôkészítésekben vettek részt. Köszönjük a technikát, a szállítást, a bevásárlást, a szendvicskészítést, a süteményt és a
megannyi apróságot, ami megkönnyítette a munkánkat. Innen nézve
sokkal több önkéntesünk volt, mint gondoltuk volna. Úgy látszik, a jó ragadós!
A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány pozitív élménybeszámoló.
Azok a diákok, akik az idôsekkel való foglalkozásba kapcsolódtak
be, szombat délelôttönként a Szeretetotthonban egy-egy órát töltöttek
el a bentlakó nénikkel, akik nagyon boldogok voltak, hogy fiatalokkal
beszélgethetnek, társasozhatnak. Ezeken a délelôttökön igencsak kedveltek voltak a kutyaterápiás foglalkozások is. Bella, a kutyus egyaránt
népszerû volt a gyerekek és az idôsek körében.
Azok a diákok, akik mozgássérült emberekkel találkoztak, elôször
egy táborban vettek részt Terényben, ahol három napot tölthettek együtt
a sérült és egészséges fiatalok.
Igazán megrendítô és bensôséges pillanata volt ennek a programnak
a nagypénteki Passió elôadás, amikor mi kerültünk a másik oldalra, és
olyan élményt kaphattunk a mozgássérült fiataloktól, amit nem felejtünk el soha.
A kézmûves foglalkozás során szerintem mindenki nagyon élvezte,
hogy apróságokat készíthet, és kikapcsolódhat. Igazán felüdítô és vidám
program volt.
Idôvel többen is kapcsolódtak a programhoz, és egyre-másra álltak
elô a diákok a saját ötleteikkel, hogy hol lehetne még segíteni. Voltak
egyéni akciók, mint padfestés a parkban, könyvadomány, húsvéti éneklés stb. és voltak osztályprogramok is, ahol az osztályfônök vezetésével
egy-egy osztály összefogott, és a saját termét takarította ki, vagy óvodásoknak készített ebédre süteményt. Ez is azt mutatja, mennyire ragadós a jó, és milyen könnyen lehet jót tenni jól.
Adja Isten, hogy folytatódjék!
Pál Beáta
református hitoktató

FASORI DIÁKOK AZ ÖNKÉNTESSÉG JEGYÉBEN

Jót s Jól!

Fasori diákok a VIII. kerületi hajléktalan óvodában

Bella kutyussal a Szeretetotthonban
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ISMERETSZERZÉS — KICSIT MÁSKÉPP

A Kémia Nemzetközi Éve a Fasorban
dén iskolánk is csatlakozott a Magyar Kémikusok Egyesülete által
meghirdetett „VÍZZEL TÜZET - TÛZZEL VIZET” országos kísérletsorozathoz.
A kémia fakultációsok és a szakkörösök közül többen vállalták, hogy tanári segítséggel felkészülnek az egyesület által javasolt kísérletek bemutatására. Voltak olyanok is, akik a tôlük megszokott kreativitással
átdolgozták a javaslatokat, vagy új után kutattak.
Börzsei Péter maga állított elô és szárított napokon át ezüst-karbidot
a kísérletéhez, Prokaj Miklós egy eredeti és veszélyes, de nagyon látványos kísérletet nézett ki magának az internetrôl, illetve Gulyás Noémi
Parragh Dáviddal közösen nemzeti színûre színezte az „elefánt fogkrémét” jelentô habokat, valamint nemcsak meggyújtotta az alkoholos
zsebkendôt, de még fémporokat is szórt bele a látvány fokozására. Így
aztán 2011. január 26-án szinte egész délelôtt érdekes és látványos kísérleteket láthatott az érdeklôdô, több mint 200 fasori diák. A kémia
elôadóban a második órától a hatodikig a következô kísérletek zajlottak:
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Prokaj Miklós 10.B — étergôz égése kálium és víz segítségével.
Börzsei Péter 10.B — ezüst-karbid robbantása, és a
„kemilumineszcencia” jelensége.
Gulyás Noémi és Parragh Dávid 9.B — „éghetetlen zsebkendô”
az „elefánt fogkrémje”.
Golobits Krisztián 11.A — ammónium-nitrát és cinkpor reakciója.
Báthori András 11.C — jód és alumínium reakciója.
Réti Gergely12.E Szmola Márton 12.E és Szombathelyi Tamás 10.B —
„lángoló kezek”.
Az utolsó kísérletet több vállalkozó szellemû nézô is kipróbálhatta.
Öröm volt látni a hálás közönség lelkesedését, mert így értelmet nyert
a sok felkészülés, s alkalmunk volt a kémia érdekes látványos részét is
bemutatni. Remélem, lesz még lehetôségünk hasonló program szervezésére, mellyel kicsit közelebb vihetjük e száraz és nehéz természettudományt diákjainkhoz.
Benkôné Di Giovanni Rita kémiatanár

A Kémia Éve diákszemmel
alán sokan emlékeznek közülünk arra a napra, amikor a kémiaterem sötétbe borult, és eljött az idô, hogy szó szerint játszunk a
tûzzel.
A VÍZZEL TÜZET — TÛZZEL VIZET fotópályázat keretein belül
ugyanis egy sor lélegzetelállító kísérlettel mutatott rá Di Giovanni Rita
tanárnô, hogy a kémia csodákkal teli tantárgy. Rögtön kezdésképp kipróbáltuk a gyilkosságok felderítésénél használt luminol nevezetû anyagot, ami hol fényesebben, hol bágyadtabban vonta kék fénybe az
arcokat. Ezt követte néhány egyszerûbb, de annál látványosabb kísérlet. Mindannyian láttuk már az alumínium és jód reakcióját, valamint a
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cink és kén egyesülését koronázó vakító fényt.
Következô állomásként a természettudományi osztály két tanulója
mutatott be néhány érdekességet; többek között elôállították az elefánt
fogkrémjét, és lángokba borítottak egy zsebkendôt. Néhány csepp vízzel meggyújtottuk a „tûz serlegét”, és házi készítésû ezüst-karbiddurranással ráztuk meg az iskola falait. Zárásként néhány bátor vállalkozó és
kísérletezô lôhetett a magasba tûzcsóvákat.
A Kémia évét elindító programsorozat talán segíthet megszerettetni
a kémia titkokkal teli világát.
Prokaj Miklós 10. B

émiai kísérletek napja. Éppen bemutatóra készülünk a kémiateremben. A mi kísérletünk következik. Égô kezek. A szakkörön
már kipróbáltuk, de még mindig izgulunk kicsit, hogy jól sikerüljön − és persze, hogy a közönség is élvezze... Észrevetted már, hogy
ami érdekel, abban sokkal jobb vagy? Sokkal könnyebben megtanulod?
Földgázt vezetünk mosószeres oldatba. Ettôl hab képzôdik. Tenyeremmel leemelek belôle egy adagot. Segítôm fogja az égô gyújtópálcát, odatartja, és egyszer csak belobban... Méteres lángok csapnak a magasba,
de a kezünk mégsem ég meg. És miért? Egy egyszerû kémiai folyamat

következtében. A robbanások, a látványosabbnál látványosabb kísérletek, melyek némelyikét a közönség is kipróbálhatja, mind élvezetet visznek a − valljuk be, néha kissé száraz − tananyagba.
Mert errôl szól ez a mai nap: hogy felkeltse az érdeklôdést, hogy
lenyûgözzön. Hogy alkalmazzuk a tudást gyakorlatban. Hogy szeressük a kémiát.

K

A Történelmi-nap gyôztesei
január 28-án megtartott Széchenyi-napon minden osztály
összemérhette erejét a Széchenyi korabeli hagyományok ápolása terén. Ezen a napon a felsôs évfolyamoknak Széchenyi
István életét feldolgozó feladatokat kellett végrehajtanunk. Voltak,
akik Széchenyi magánéletét, mûveit vagy éppen politikai munkásságát mutatták be. A mi osztályunknak Széchenyi magánélete jutott, így egy korabeli kaszinót rendeztünk be, ami egyöntetû sikert
aratott tanár- és diákkörben egyaránt. Az emléknapot lázas készülôdés elôzte meg. A feladatlap kitöltése mellett a korabeli jelmezek
elkészítése volt a legnehezebb feladat. A rendhagyó történelmi nap
nemcsak méltón tisztelgett Széchenyi emléke elôtt, hanem remek
alkalom volt az osztályközösségek építésére, valamint a játékos tanulásra is. A versenyt mi nyertük meg, így nem csak a dicsôség a
miénk, hanem a számonkérésmentes nap is.

A

Schnabel Annabella 11. A
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Szmola Márton 12. E

EMLÉKNAPJAINK

Megemlékezés a
kommunista diktatúra áldozatairól
kommunizmus áldozatairól elôször 2001. február 25-én emlékeztek meg az Országgyûlésben és az ország középiskoláiban.
Azóta is minden évben sor kerül az emlékünnepségekre, emlékeztetôként a korszak történéseire és ösztönzésképp a tanulságok levonására.
A kommunizmus idején a foglyok mintegy harmada kényszermunkára hurcolt civil volt, és nagy számban vittek koholt vádak alapján el-

A

ítélteket a GULÁG táboraiba is. Sokszor csak személyes indokok alapján letartóztatott magyarokat, ami sokaknak a pokol tornácát jelentette.
A hadifoglyokat és a civil internáltakat évekig dolgoztatták kényszermunkában a Szovjetunióban lévô munkatáborokban. Ezt mutatta be az
a kisfilm és kiállítás, ami a Díszteremben volt látható február végén,
március elején.
Ördög Tímea 11. C

ebruár 25-én az iskola felsô tagozatos diákjaival ellátogattunk az
Uránia moziba, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából megtekintsünk a Fehér vértanú címû alkotást.
A film Koltay Gábor újdonsága, mely a 20. századi magyar történelem
egyik meghatározó egyéniségének, Mindszenty József bíborosnak az
életét mutatja be. Mindszenty József jelentôs történelmi és egyházi személyiség volt, aki minden elnyomott érdekében felemelte hangját. A
százharminc perces film fôszereplôje, akit Sipos Imre alakít, végigjárja
a bíboros életének legfontosabb helyszíneit, Mindszenty József szülôfalujától, Csehimindszenttôl egészen a bécsi Pázmáneumig, ahol a fôpap

élete utolsó éveit töltötte. A férfi gyûjti az adatokat, élményeket, hogy
aztán a szellemi mozaikkockák összerakásával válaszolni tudjon a kérdésre: ki is hát Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek? Szerintem
az alkotás nemcsak a vallásos, templomba járó embereknek szól, hanem
mindenkinek, hiszen mai világunkat sem ismerhetjük meg igazán a 20.
század történéseinek ismerete nélkül. Örülök, hogy lehetôségünk volt
megnézni ezt a filmet, és úgy gondolom, hogy sokunk elôtt példaként
állhat Mindszenty alakja.
Kovács Olívia 10. B

F

Megemlékezés az 1848-as forradalomról
Rákóczi Szövetség jóvoltából idén néhány Fasori diákoknak megadatott, hogy határainkon túl, a
Partiumban ünnepeljenek március 15-én. Csordás-Lengyel Mónika tanárnô és Sipiczky Márk tanár
úr kíséretében a délelôtti órákban érkeztünk Nagykárolyba. A Nagykárolyi Líceumban körbevezettek minket, pillanatnyi betekintést nyerve a helyi iskola életébe, majd részt vettünk az intézmény magyar
diákok és tanárok által összeállított rendezvényén. Ezután rövid sétát tettünk a városban: kívülrôl megcsodáltuk a nagykárolyi kastélyt, ami az egykori 14-15. századi vár helyén épült a 18. század végén, majd
megtekintettük Kaffka Margit szülôházát is.
Ebédre helyi családok vártak, akik mindannyiunkat példás vendégszeretettel fogadtak. Kora délután
már a Petôfi mellszobránál hallgattuk a március 15-i megemlékezô beszédet, ahol sofôrünk, Abaffy Zoli
bácsi sokoldalúságát megcsillogtatva fotósnak is felcsapott.
A nap fénypontja mégiscsak a Nagykárolyi Mûvelôdési Házban rendezett ünnepség volt. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, a Fasor maroknyi
csapatának büszkeséggel töltötte el a szívét a trianoni diktátum következtében kívül rekedt honfitársaink dicséretes szorgalommal és kedvvel elkészített, élvezetes elôadásainak megtekintése.
Sajnos csak egy nap állt rendelkezésünkre, így az iskola kisbusza tíz óra tájt már meg is érkezett a Fasor kapujához. Gyorsan kötött barátságunk
nem szakadt meg, június 9-én jön a nagykárolyi csapat, hogy ôk is körbenézhessenek Budapesten.
Kívánom minden tanulónak és tanárnak, hogy hasonló nagyszerû élményben legyen része, és teljesebb képet nyerve a világról, megismerhesse
az országhatáron kívül élô magyarokat is.
Hámori Orsolya 11. C

A

Lelkesítés a szabadságharc híveinek
Szép magyar hazánk
Elnyomás alatt.
Merre vagytok, hol lehettek
Márciusi ifjak?

Jöjjetek, küzdjetek!
Szabadságra születtetek.
Ne hagyjátok, hogy álnokul
Elnyomjanak titeket.

Tûzzétek szívetek fölé
A díszes kokárdát,
És hozzátok el nekünk
A szabadság mámorát.

A magyar nép szabad,
Gyôzött a haza!
Zengjen Petôfi Sándor
Nemzeti dala!

Szívünket töltse be
Remény és boldogság:
Nem hagytuk magunkat,
És gyôzött a szabadság!

Horváth Annamária 8. B
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A kémia éve

A költészet délutánja

A költészet délutánja

Bábeli buli

Anatómia szakkör

Ballagás

Az énekkar Kálvin téri koncertje

Jótékonysági bál

Farsang

Jótékonysági programok

Besztercebányán

Megint 2

Nyilas Misi Karácsonya

Sítábor

CSEREPROGRAMJAINK

Egy hét Nürnbergben
fasorosok április 8-tól egyhetes nürnbergi vendégeskedéssel viszonozták az ottani Wilhelm-Löhe Schule diákjainak ôszi budapesti látogatását. Dr. Érfalvy Lívia és Galamb-Nagy Ágnes tanárnôk vezetésével 24 németes fasori diák vágott neki a nyolc és fél órás vonatútnak a csodaszép Nürnberg felé.
A legtöbbeket már kedves, régi barátok várták a pályaudvaron, de akadtak páran, akik „beugrók” lévén, számukra még ismeretlen családokhoz kerültek. A fogadtatás ettôl függetlenül mindenhol nagyon szívélyes volt. Szombat délelôtt közösen megnéztük az óvárost és a várat, a hétvége további részét pedig a családokkal töltöttük, akik igazán szórakoztató programokkal készültek. Két nap alatt sikeresen belerázódtunk a német
csevegésbe, de azért hétfôn reggel jólesett találkozni a „hazaiakkal”: a vendéglátó iskola igazgatójának köszöntése, és az iskola megtekintése után
ugyanis nyakunkba vettük a várost. Egész héten át fáradhatatlanul jártuk Nürnberg nevezetességeit. Voltunk a Faber-Castell gyárban, ahol végigkövettük a híres pöttyös ceruza készítésének folyamatát. A náci hatalomról szóló kiállítást a tavalyi évhez hasonlóan idén is megnéztük a Dokumentationszentrumban, ami hajdan Németország legnagyobb nemzetiszocialista épülete
volt, majd az esôvel és a hatalmas szélviharral hôsiesen dacolva vettük be a Reichsparteitagsgelände-t, mely a Nemzetiszocialista Párt
tömegrendezvényeinek és Hitler hírhedt beszédeinek színhelye volt.
Kirándultunk a környék gyönyörû hegyes, fenyôerdôs vidékén, cseppkôbarlangban barangoltunk, és meglátogattuk Bayreuth-ot,
Liszt és Wagner városát. A fogadó iskola ünnepi istentiszteleteinek színhelyéül szolgáló
Szent Sebald Templom − ami egy csodás
evangélikus templom annak ellenére, hogy
védôszentje van − lenyûgözte a csapatot.
Nagy izgalmakat okozott a torony megmászása, ahonnan csodás panoráma nyílik a városra. Az Albrecht Dürer-házban nem mindennapi vezetésben volt részünk a mûvész
feleségét hitelesen alakító múzeumvezetô
hölgy jóvoltából. Nyelvi és kulturális ismereteink gyarapítása mellett bôven maradt idô
igazi, fergeteges szórakozásra, amirôl német
cserediákjaink gondoskodtak. Nem csoda
hát, hogy április 15-én reggel nagyon nehezen váltunk meg tôlük.
Érfalvy tanárnô a vendéglátó iskola áhítatán köszönetet mondott ezért a számunkra igen hasznos lehetôségért. Mi, diákok, ezúton szeretnénk
ezt az egy hetet megköszönni kedves német barátainknak, és persze a Wilhelm-Löhe Iskolának!
Bátran állíthatom, hogy az út elején németül, közösen elmondott Miatyánk meghallgattatott, hiszen csodás élményekben gazdag, és mindenekelôtt nyelvtudást gyarapító hetet töltöttünk Nürnbergben.
Hózsa Zsófia 11. B

A

Svéd diákcsere a 20 éves jubileum jegyében
dén 20. alkalommal került megrendezésre a Fasor és a ljusdali Slottegymnasiet közötti csereprogram. A jubileumi alkalom jóvoltából a helyi újság
címlapjára került a magyar diákcsoport, ami azt mutatja, hogy a svédek számára is fontos programról van szó. Svédországi utunk során megismerkedhettünk a svéd vidéki élettel, ami nagyon eltér a magyar vidéki élettôl. Kipróbálhattuk a tél adta sportolási lehetôséget, a sífutástól a hómobilozáson át a szaunázásig, valamint kulináris élményekkel is gazdagabbak lettünk. Ide tartozik a svéd húsgolyó, amit talán már minden magyar
nagyvárosi evett, az itthon is megtalálható svéd lakberendezési cég jóvoltából. Az események zökkenômentesen zajlottak. Eleinte azt hiszi az
ember, hogy sokkal fárasztóbb, amikor mi vagyunk a cserék, de ez nem igaz, mert véleményem szerint, a fogadó szerepét betölteni sokkal nehezebb. Ennek ellenére úgy vélem, sikerült Pestbôl visszaadnunk azt, amit ez a város kulturális szempontból a hozzánk látogatóknak nyújt. Az itteni
programok kicsit száraznak tûnhettek az ottaniakhoz képest, hiszen kevesebb volt az “aktív” program és több a múzeum, a látnivalóknak és programoknak köszönhetôen mégis szép élményekkel térhettek haza svéd barátaink. A Parlament például lenyûgözte ôket, azt mondták, nem láttak
még olyan épületet, ahol ennyi aranyat használtak volna az építéshez.
Összegezve fantasztikus két hetet tölthettünk együtt, új barátságokat köthettünk magyar és svéd oldalról egyaránt. A programban részt vett diákok: Bodor Betti, Bíró Hanna, Gál Rita, Hámori Orsolya, Pál Annamária, Somogyvári Levente, Szombathelyi Tamás, Tóth Tünde, Tripolszky Anna,
Verburg Bence. Svéd oldalról Tobias Wallin, Karin Rask, Mikaela Estander, Simon Persson, Teresia Olsson, Frédric Bergström, Tim Ljus, Linnéa Silver, Robin Wallberg. Kísérô tanáraink Haraszti Réka és Bence Orsolya tanárnôk voltak, akiknek ezúton köszönjük a fáradozását, Ittzés Szilvia tanárnônek pedig a szervezésben nyújtott segítségét.

I

Somogyvári Levente 11. C
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skolánk az idei sítábort az ausztriai Sattendorfba szervezte. Ez a kis karintiai település nem messze Villach városától a Gerlitzen hegy lábainál
fekszik. Lelkes csapatunk létszáma az elôzô évekhez képest megcsappant, így a hangulat igazán családiasnak volt mondható. Egy kora szerda
reggel indultunk az iskola elôl, hogy kb. 500 km megtétele után megérkezzünk a hófödte hegyek közé. Az elsô nap délutánja a környék felfedezésével telt. A társaság egyik fele a kisváros szépségeit indult feltérképezni, a másik fele úgy döntött, hogy elôször a szûkebb környezetben néz
körül. Szállodánk a hegyoldalban állt, nem messze egy tó partjától, így sokan ottmaradtunk, és a kert mellett csobogó forrást, valamint a hegyoldali tisztást barangoltuk be. Másnap már nyitáskor a felvonóknál tébláboltunk, majd 32 fôs csapatunkkal lelkesen megszálltuk a sípályákat. (Bár
ez elenyészônek számított a késôbb megérkezô 800 angollal szemben). Elsô nap persze mindenki bukdácsolt, a haladók és kezdôk egyaránt, szoktuk a terepet. Síoktatás délelôttönként a zöldfülûeknek, délután a tapasztaltabbaknak volt; bár szegény edzônek nem volt könnyû feladata, mert
mindegyikônk meg volt róla gyôzôdve, hogy nála profibb nincs a pályán. Úgyhogy elég önfejûen viselkedtünk, nem igazán hagytuk magunkat….
Minden délben, edzés elôtt és után összegyûltünk a hegyaljai „hütté”-ben egy kis melegedésre, és a hamisítatlan osztrák gôzgombóc elfogyasztására. Az oktatás után mindenki „szétröppent” a szélrózsa minden irányába, élvezve a pályák adta lehetôségeket. Sajnos a liftek délután négyig járnak, így addigra mindenki kénytelen elhagyni a síparadicsomot. Aki ezt nem tartja be, az megtudhatja, milyen rossz síbakancsban bandukolni a
hegyi utakon. A nap hátralevô részét mindenki azzal töltötte, amivel akarta. Lehetett sétálgatni, társasjátékozni, vagy a kalóriahiányunkat a helyi
boltban pótolni. Legtöbben a síelést az utolsó percekig kiélvezték. Mi négyen a szobatársaimmal azonban úgy döntöttünk, hogy inkább ajándékszerzô körútra indulunk a közeli Villachba, mely Karintia egyik legnagyobb városa. Sajnos nem volt sok idônk, mégis kár lett volna kihagyni. Kedélyes osztrák város, mely a hideg dacára is tele volt színnel és élettel. Mire visszaértünk a szállodánkhoz, már mindenki pakolt be a buszba,
készülôdött a hazaútra. Rövidesen robogtunk is Budapest felé. A hosszú és unalmas út után késô este fáradtan, de sok élménnyel tértünk haza. Remélem jövôre újra lesz lehetôségünk visszatérni a hófödte lankákra. Köszönjük kísérô tanárainknak, Hámor Endrének és Haraszti Rékának, hogy
részesei lehettünk ennek a fantasztikus élménynek.
Bagi Lilla 7. A
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Sporttábor a Fasorban
ájus 2-án közel 50 gyerekkel és 4
kollégával Vácra indultunk. Egy addig
számunkra ismeretlen vízi sportot, a
sárkányhajózást ismertük meg. A vonattól a
Duna partig tartó sétánk közben rövid, a város
nevezetességeit bemutató idegenvezetést hallgattunk. A Dunai Sárkányhajó Egyesület szakmai vezetôje, Szabó Miklós 3 elôkészített hajóval várt minket. A nap elsô programja egy elôadás volt a sárkányhajózás történetérôl, eddigi
magyar sikerekrôl. Az elôadást követôen megismerkedtünk a hajóval, a lapátokkal, az evezés technikájával és a vízen való viselkedés
szabályaival. A hajóbaszállás után indult a túra.
Kb. egy óra evezés után megpihentünk egy
kellemes partszakaszon, ahol a ránk váró versenyzésrôl kaptunk információt.
A három hajó ismét útnak indult a kijelölt
versenyzónába. Ez bizony nehéz volt, hiszen
már a Dunán felfelé kellett haladnunk. A két menetes verseny nagyon jó hangulatban zaj-

M

Beszámoló

lott, csak gyôztesek voltak. Nem tudtuk, de a
nap legnehezebb része csak ezután következett, vissza kellett térnünk az indulási helyre.
Az uszály és a gát melletti hajózás mindenkitôl megkövetelte a kitartó együttmûködést. A
sárkányhajó a tetszetôs küllem mellett kiváló
csapatépítô eszköz, hiszen 16-20 lapátos
együttmûködésére van szükség, ahol az ütemet a dobok adta ritmus diktálja, az irányt
pedig a kormányos jelöli ki. A vízen nem lehet
kiszállni, a víz hamar megtanított arra, hogy
csak közösen lehet gyôzni.
Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki
kellemesen elfáradt! A csapat egy része tovább
folytatta útját Esztergomba, ahol az éjszakát
töltöttük. A tábor hangulatát emelte, hogy a
vacsora elkészítése ránk várt. Ehhez elôbb
együtt bevásároltunk, majd elkezdôdött a
fôzés. Igyekeztünk az egészséges táplálkozásnak megfelelôen válogatni. Négy csoportban
készítették el a gyerekek a vacsorájukat.

Nagyon finom lett az eredmény. A tanári zsûri
szerint a gyrost készítô csoport volt a legügyesebb. Másnap a szállásunkról közel egy órás
gyaloglás után értünk az aquaparkba, ahol a
második napot töltöttük. Az elôzô nap fáradalmait elfeledve hatalmas vízicsúszdaversenybe kezdtünk. Ezt követte a pezsgôfürdôzés, közös „vízbedôlés”, szaltózás, szaunázás. Az ebédünk elfogyasztása után ismét folytatódtak a vízijátékok.
A kétnapos, nagyon aktív sporttábor zárásaként, hazafelé — kis energiapótlásra — betértünk egy cukrászdába.
Varga Tamásné
testnevelôtanár

„A Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium egészségre nevelô és szemléletformáló projektjérôl”
a TÁMOP 6.1.2. pályázat keretén belül

Az örömhír után, hogy „nyertünk”, novemberben elkezdôdött a TÁMOP pályázat megvalósítása. A megnyert összegbôl finanszírozni
tudtuk a korábbi években sikeresen zajló családórákat az alsóbb évfolyamos érdeklôdô
osztályok számára. Így diákjaink a „Boldogabb
családokért”
program
kereté ben 96
órában
igényes
progra -

mokon beszélgettek a konfliktusok kezelésérôl, a szerelemrôl vagy éppen a párválasztásról. Pályázatunk keretében több érdekes
elôadásra került sor a stressz, a lelki egészség,
az egészséges táplálkozás és a drogfogyasztás
témájában diákoknak, tanároknak és szülôknek egyaránt. Elôadóink neves szakemberek,
valamint iskolánk tanárai voltak.
Széles körben folytatódott a pár évvel ezelôtt elindított elsôsegélyprogram Antal Katalin
vezetésével, ahol nemcsak szakkörök és diákvetélkedôk zajlottak, de még tanártovábbképzést is tartunk. A diák csendesnapon a KÖSZI
fiatal lelkes csapata szervezett népszerû prog-

ramokat Csepregi András, Sztrókay Edit és
Bencze Orsolya meghívására. Júniusban a diáknapi versenyeken sok új sporteszköz is használatba kerül. Nyáron Varga Tamásné,
Sztrókay Edit és Bencze Orsolya szervez táborokat, ahol az egészség nemcsak elméletben,
de a gyakorlatban is központi szerepet kap.
Úgy érzem, hogy idén a sok színes programnak köszönhetôen iskolánk életében tudatosan a fókuszpontba került az egészséges
életmód, a testi és lelki egészség ápolása.
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Illemtani verseny
Fasorban az illemtani versenynek komoly hagyományai vannak, csoportunk mégis idén vett részt elôször az Országos Illemtan Versenyen.
Az elôzô évekhez hasonlóan a versenynek ebben az évben is három fordulója volt. Az elsô megmérettetésnek iskolánk adott otthont Haraszti Réka tanárnô szervezésében. A verseny során szituációs feladatokat kaptunk, a svéd királyi család nevében kellett például meghívót
írnunk, illetve tánctudásunkról is számot adhattunk. (Ezúton szeretnénk megköszönni Palágyi tanárnônek a gyorstalpaló tánctanfolyamot.) Akkori
csapattagunkkal, Kálmán Danival vidám pillanatokat szereztünk a zsûrinek, többek közt Szarka Gábor tanár úrnak és Dr. Dobos Krisztina igazgatóhelyettes asszonynak. A zsûri többi tagja a Külügyminisztériumból érkezett. Az iskolai fordulót megnyerve jutottunk tovább a kerületi versenyre.
A második forduló egy írásbeli teszt volt, ahol lexikális tudásunkról kellett számot adnunk. Itt is elsô helyen jutottunk tovább az országos döntôbe. Idôközben felkészítô tanárnônk, Pál Beáta betegsége miatt egyedül kellett készülnünk, de minden tôlünk telhetôt igyekeztünk megtenni a
sikeres versenyzés érdekében. A kétnapos döntôt Gyôrben, a Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzô Iskolában rendezték. Kísérô tanárunknak, Sárkány Ildikónak köszönjük, hogy leutazott velünk a versenyre, és segített mindenben, amiben tudott. A döntôre a szervezôk különbözô játékos feladatokat állítottak össze, ezek fô témája a gasztronómia volt. Kezdô feladatként egy bemutatkozási helyzetet kellett elôadni egy általunk választott
korból. Mi a XIX. század viselkedési szabályai szerint adtuk elô egy háromszereplôs szituációt. A verseny során érdekes feladatokkal kellett megbirkóznunk, volt szendvicskészítés, virágkötés, illetve különbözô társasági eseményeken való illemtani szabályok felismerése, kijavítása.
A legtöbb résztvevô iskola, akik az ország különbözô pontjairól érkeztek, már szerepeltek korábban illemtani versenyeken, illetve sokan tanóra
keretein belül tanulják az etikettet. Emiatt úgy éreztük, hogy hátrányban vagyunk, mégis igyekeztünk a lehetô legjobban teljesíteni. Büszkék vagyunk arra, hogy az ország 10 legjobb csapata közé kerülhettünk. Rengeteg élményt és tapasztalatot szereztünk, amiket a késôbbiekben szeretnénk kamatoztatni. Reméljük jövôre több felkészüléssel, sok tapasztalattal még jobb eredményt érhetünk el.

A

Cserháti Klári, Sík Luca, Kerekes Arnold
a 11. E osztály csapata
(osztályfônök: Benkôné Di Giovanni Rita)

A döntôs csapat
Házi forduló

Kerületi Elsôsegélynyújtó Verseny
ntal Katalin tanárnôvel egy tavaszi reggelen indultunk el
a kerületi elsôsegélynyújtó versenyre. Mindannyian nagyon izgatottak voltunk. Az eligazítás után mentünk az
elsô állomáshoz, ahol majdnem maximális pontszámot kaptunk, így nagyon jól indítottunk. A verseny tizenkét pályából
állt, amibôl csak hatra adtak pontot. A maradék hat úgynevezett „pihenôpálya” volt. Az elsô négy pályán gyakorlati feladatot, az utolsó két pályán tesztet kellett megoldani.
Az egyik teszt hibátlan lett, a másikban is csak két hibát vétettünk, és a gyakorlati állomásokon sem veszítettünk sok pontot, így éreztük, hogy jól teljesítettünk. Mégis mindnyájan
nagyon izgultunk az eredmény miatt. Végül elkezdték. Kilencedik helyezett, nyolcadik helyezett… így érkeztek el az elsô
helyezetthez. Amikor a nevünket hallottuk, nagyon boldogok
voltunk.
Horváth Annamária 8. B

A
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Versenyeredmények
ORSZÁGOS EREDMÉNYEK
Fekete Flórián 7. évf. 2. hely Szent-Györgyi Albert Országos Természettudományos Verseny (az evangélikus iskolák országos versenye),
biológia tantárgy, Antal Katalin; Acsády Hanna 6. évf. 3. hely az Evangélikus Iskolák Országos Latinversenyén Majores kategóriában Tasnádi Zsuzsanna; Pintér Krisztina 10. évf. 1. hely az Evangélikus Iskolák Országos Latinversenyén Minores kategóriában Tasnádi Zsuzsanna; Szántó Fruzsina 9. évf. 2. hely az Evangélikus Iskolák Országos Latinversenyén Minores kategóriában Tasnádi Zsuzsanna; Hazay
Viktor 10. évf. 3. hely az Evangélikus Iskolák Országos Latinversenyén
Minores kategóriában Tasnádi Zsuzsanna; Varga Katalin 10. évf. 5.
hely Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny Csekéné Veber Gabriella;
Balogh-Simkó Eszter 12. évf. 2. hely Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny Ittzés Szilvia; Somogyvári Levente 11. évf. 5. hely Mezzofanti
Országos Nyelvi Verseny Csekéné Veber Gabriella; Szimilkó Ádám
10. évf. 2. hely az evangélikus iskolák közötti országos angol nyelvû
prezentációs versenyen Szathmáry Adrienn; Katona Eszter 11. C
Evangélikus Iskolák Orászogos Szavalóversenye Faludy György születésének 100. évfordulója alkalmából Töttössy Istvánné dr.

FÔVÁROSI EREDMÉNYEK
Gonda Gréta 8. B csapatkapitány, Gazsi Bianka 8. B, Horváth Annamária 8. B, Ikrényi Maja 6. A, Zachár Rebeka 5. B 5. hely a Magyar Vöröskereszt Budapesti Elsôsegélynyújtó Versenyén, általános
iskolás kategória Antal Katalin; Gonda Gréta 8. B csapatkapitány,
Gazsi Bianka 8. B, Horváth Annamária 8. B, Ikrényi Maja 6. A, Zachár Rebeka 5. B 1. hely a Magyar Vöröskereszt Budapest Fôvárosi
Szervezete Közép-Pest Területi Elsôsegélynyújtó Versenyén, általános
iskolai kategória Antal Katalin; Cseplye Dániel 11. A 13. hely Kazinczy Szépkiejtési Verseny Kliment Zsuzsanna; Kaveczki Zsófia 11.
A 19. hely Kazinczy Szépkiejtési Verseny Kliment Zsuzsanna.

KERÜLETI EREDMÉNYEK
Jancsovics Rebeka 7. A csapatkapitány, Bagi Lilla 7. A, Széll János
7. A, Vida Enikô 7. A 1. hely VII. Kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny, általános iskolás kategória Antal Katalin; Bálint Szonja 7. A
3. hely Kerületi rajzverseny Jernei Anikó; Szabó Eszter 8. A, Jancsovics Rebeka 7. A, Lambert Anna 8. B 1. hely Kerületi német csapatverseny Jankovics Borbála, Haraszti Réka; Budai Franciska 6. A,
Kovács Melinda 6. A, Hubert Annamária 6. A 2. hely Kerületi német
csapatverseny Jankovics Borbála, Haraszti Réka.

KERÜLETI EREDMÉNYEK (FELSÔ TAGOZAT)
Balla Zsófia Napsugár 5. B I. hely Angol normál 116398872 Szathmáry Adrienn; Barabási Réka 6. A I. hely Angol normál 116281917
Miklós Ákos; Máté Gabriella Zita 8. B I. hely Angol normál
110803210 Tóth Lil-la; Makai Luca 9. A I. hely Angol normál
111002351 Miklós Ákos; Edôcs Johanna 5. évf. II. hely versmondó
Ritterné Mocskonyi Zsuzsanna; Bagi Lilla 7. A III. hely Angol normál
Szatmáry Adrienn; Balla Dorottya 9. A II. hely Angol normál Miklós
Ákos; Csákai Szôke Péter 5. II. hely Angol normál Szathmáry Adrienn; Kereskedô Fanni Virág 8. II. hely Angol normál Tóth Lilla; Gyöngyösi Joel III. hely Angol normál Jankovics Borbála.

SPORTVERSENYEK EREDMÉNYEI
KÖZÉPISKOLA
Sági Viktória 11. évf. 4. hely Mezei futó Bp. Varga Tamásné; Sági Viktória 11. évf. 9. hely Mezei futó országos Varga Tamásné; Sági Viktória 11. évf. 2. hely 1500m Bp. Varga Tamásné; Sági Viktória 11. évf.
2. hely 3000m Bp. Varga Tamásné; Sági Viktória 11. évf. 4. hely Országos Diákolimpia atlétika 3000 m Varga Tamásné;
Labdarúgás: Varga Sebestyén Benjamin, Tóth Márton, Bagdán Gergely, Réti Gergely, Ráskai Kiss Keve, Koltai József, Veperdi Mátyás,
Preska Bálint, Marczinka Tamás, Jeszenszky Kristóf, Joós Zsombor
V-VI. korcsoport 1. hely Kerületi bajnokság Limbach Jenô; Varga András13. évf. 2. hely Sportlövô OB Limbach Jenô; Kaltenecker Dániel
11. évf. 1. hely Sárkányhajó VB Limbach Jenô;
Kosárlabda lány: Jancsó Blanka, Mikudina Emese, Bognár Ildikó,
Patai Kitti, Frank Júlia, Opoczki Dominika, Urbán Katalin, Szilassy
Dorottya, Szalay Andrea, Zay Eszter, Gadácsi Kati, Schmidt Natalia,
Petykó Zsuzsa V-VI. korcsoport 3. hely Kosárlabda kerületi Varga Tamásné;
Kosárlabda fiú: Nemeshegyi Sámuel, Joháczi Attila, Balázs Barnabás, Császár Attila, Bagossy-Blás Huba, Jankovics Viktor, Verburg
Benedek, Németh Bálint, Oelberg Otto, Viosz Donát, Preska Bálint
V-VI. évf. 1. hely Kosárlabda kerületi Varga Tamásné;
Balogh Gergely 12. évf. 6. hely Sakk Diákolimpia Budapesti Döntôje
Halász Tamás; Balogh Gergely 12. évf. 1. hely Sakk kerületi Halász
Tamás; Hidvégi Imre 11. évf. 2. hely Sakk kerületi Halász Tamás; Németh Bálint 12. évf. 3. hely Sakk kerületi Halász Tamás; Balogh Gergely 12. A, Hidvégi Imre 11. B, Németh Bálint 12. A, Tátrai Csaba
9. C. 1. hely Sakk kerületi csapat Halász Tamás; Tátrai Csaba 9. évf.
2. hely Sakk kerületi Halász Tamás; Palla Ákos 9. évf. 1. hely Sakk kerületi Halász Tamás; Sziklai Valentin 9. évf. 2. hely Sakk kerületi Halász Tamás.

FELSÔ TAGOZAT
Krehling Péter 8. évf. 1. hely Kerületi atlétika távolugrás Limbach
Jenô; Lôrik Réka 8. évf. 1. hely Kerületi atlétika távolugrás Varga Tamásné; Domokos Zsófia 6. évf. 1. hely Kerületi atlétika 600m Szlávik Andrea; Moses Franciska 5. évf. 2. hely Kerületi atlétika távolugrás
Szlávik Andrea; Budai Franciska 5. évf. 2. hely Kerületi atlétika távolugrás Szlávik Andrea;
Somos Martin 6. évf. 3. hely Kerületi atlétika távolugrás Szlávik Andrea; Kufcsák Anna 7. évf. 3. hely Kerületi atlétika 800m Szlávik Andrea; Budai Franciska, Moses Franciska, Domokos Zsófia, Boros
Virág 5-6. évf. 2. hely Kerületi atl.4x50m Szlávik Andrea; Pál Stefánia, Kufcsák Anna, Vida Enikô, Lancsák Alexa 7. évf. 2. hely Kerületi
atl.4x100 Szlávik Andrea; Reichert Dávid, Tipary Zsombor, Bagdán
Gábor, Ferenczi Marcell, Fabiny Márton, Regôs László, Lôrik Szabolcs, Práth Dávid, Sziksza András, Ónodi Jánoshuta Kristófy 7-8.
évf. 2. hely Kerületi labdarúgás Limbach Jenô; Weinberger Tibor 5.
évf. 3. hely Sakk kerületi Halász Tamás; Balla Zsófia 5. évf. 2. hely
Sakk kerületi Halász Tamás; Balla Zsófia, Kun-Gazda Gabriella,
Orbók Réka 2. hely Sakk kerületi Halász Tamás; Pintér Dániel 7. évf.
2. hely Úszás Országos diákolimpia 100 gyors; Pintér Dániel 7. évf. 3.
hely Úszás Budapesti diákolimpia 100 gyors; Pintér Dániel 7. évf. 3.
hely Úszás Budapesti diákolimpia 100 pillangó.
(A felsorolásban a következô adatokat tûntettük fel:
diák neve, évfolyam, helyezés, verseny neve,
felkészítô tanár neve.)

Fasori Hírmondó 2011. június

13

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Kedves Diáktársaim!
eméljük észrevettétek, hogy idén is rengeteg programon vehettetek részt: volt Verébavató, Mikulás, Szaloncukorküldô szolgálat, Farsang
és Ki mit tud. Feltehetitek a kérdést, hogy ki áll e mögött? Természetesen a Diákönkormányzat. Biztosan azt gondoljátok, hogy ez sok munkát és feladatot jelent, de azért eláruljuk, hogy a szórakozás és a nevetés is kihagyhatatlan a szervezés, a közös munka folyamatából. A
DÖK mindet megtesz azért, hogy ne unatkozzatok, ezért jövôre még többet szeretnénk tenni a közösségért.
A hivatalos DÖK választását természetesen szeptemberben tartjuk, de már most, a tanév végén szeretnénk látni, hogy jövôre kikre számíthatunk közületek. Ezért májusban valami „elôválasztásfélét” tartunk, és már nyár elején − tervek szerint Balatonszárszón egy közös hétvégével
− elkezdjük a közös munkát (például a gólyatábor szervezését).
Egyszóval, ha van kedved programokat szervezni, és egy vidám közösség tagjává válni, akkor gyere és csatlakozz a DÖK csapatához.

R

Makai Luca 9.A

Nem áprilisi tréfa

Komoly tehetségek a Ki-Mit-Tud-on.

z a megtiszteltetés ért, hogy az idei Ki mit tud?-on én lehettem az egyik zsûritag. Izgalommal töltött el a tudat, hogy én is részt vehetek
majd a verseny lezárásában, eldöntésében. Sok alsós diák, és egy pár felsôs (lehettetek volna többen…) nevezett, feladva a leckét a zsûrinek. Az elôadások színesek, viccesek, néhol elképesztôek voltak, és meglepett az is, hogy mennyi tehetséges diákokkal van tele iskolánk.
Minden mûfajjal találkozhattunk, tánccal, énekkel, hangszeres játékkal, akrobatikával, kémiai kísérlettel, még bûvészkedéssel is. Úgy gondolom,
hogy mindenki nagyon ügyes volt, és megérdemelt volna egy helyezést, de sajnos, ki kellett választani a legjobbakat. Három kategóriában döntöttünk (tánc, zene és „egyéb”), de olyan helyzet állt elô, hogy „kénytelenek” voltunk három elsô helyezést kiosztani. A program végén az elsô
helyezettek tortát, a többi helyezettek különféle finomságokat kaptak. Összegzésként elmondható, hogy nagyon kellemes délutánt töltöttünk
együtt (én legalábbis nagyon élveztem). Mindenkit bátorítok a jövô évi részvételre, hogy az iskola minél több tehetséget könyvelhessen el magának!

A

Kerekes Júlia 9. A

További progjaink címszavakban
Verébavató
2010. november 19.
Szervezôk: a 10. évfolyam, de fôleg a 10. B osztály tagjai.
Célközönség: naná, hogy a 9. évfolyam!
Hangulat: jókedvû, laza, viccelôdôs.
Mikulás
2010. december 6.
Szervezôk: az alsósoknak a 6. osztály egy 11. évfolyamos Mikulással,
a felsôsöknek a 11. E osztály.
Célközönség: minden osztály.
Hangulat: a fogadtatástól függôen a punnyadtól a lelkesig, az összeszedettôl a szétesettig minden volt...
Szaloncukorküldô szolgálat
2010. december, a karácsonyi szünet elôtti hét.
Szervezôk: 6. és 9. osztályos Dökösök.
Célközönség: mindenki, aki valakinek kedveskedni szeretett volna egy
szem szaloncukorral és egy üzenettel karácsony elôtt.
Hangulat: változó, kedves, szerelmes, vicces, biztató, titokzatos, poénos, élcelôdô... minden, amilyenek mi amúgy is vagyunk.
Alsós Farsang
2011. január 28.
Szervezôk: a 8. évfolyam.
Célközönség: az 5-7. osztály.
Hangulat: élénk, vidám, színes, vicces, pörgôs, hangos, izgalmas.
Ki-Mit-Tud
2011. április 1.
Szervezôk: a 7. osztály.
Célközönség: bárki, aki bátor volt megmutatni, hogy mit tud!
Hangulat: családias, kedves, lelkes, vidám és érdeklôdéssel teli.
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MI LESZ MÉG?
DIÁKNAP
Június 10.
Szervezôk: önkéntes, lelkes Dökösök.
Célközönség: a 9-11. évfolyam.
Hangulat: rajtunk múlik...
összeállította: Bence Orsolya tanárnô

ANETTE ANDERSEN: A SZERELEM
A szerelem egy nemzeti dal,
Mi bennem halkan megszólal,
Mely hárfaszerû hangjával
Engem, kérkedve elfoglal.
A szerelem, mint égi lehelet,
A félelemmel teli napokon
Egész mélyen megérint,
És átsegít a gondokon.
A szerelem, puha fészek,
Biztonságos, veszélytelen,
Erôt adó támasz,
Mely melengetve óv,
Idôtlen.
A szerelem orkán is,
Tombol, minduntalan,
Ereje, mely határtalan
Az embernek felfoghatatlan.
A szerelem erôs kötelék,
Biztosan tartó szövedék,
Ami átkarolva összeszövi,
A Földön a szíveket.
A szerelem remény, hit és bizalom
Segítség az ínség idején,
Vigaszunk a sötét napokon,
Nem hagy a csüggedés mélyén.
Németbôl fordította:
Kolpaszky Dániel 11. B

ANONYMOUS: SZERELMI VALLOMÁS
Elviselni többé nem tudom,
Muszáj elmondanom neked,
Ez a fájdalom, tudom,
Elviselhetetlen.
Állok elôtted
És nézlek téged,
Buta szavakat dadogok,
Mint mikor az ember teljesen megérett.
Szeretném az ajkadat megcsókolni,
Nem szeretnék, mégha muszáj is, meghalni.
Szeretnélek téged a karomban ringatni,
Veled a csillagokig eljutni.
Add nekem a szíved, így könyörgök neked,
Én neked adom az enyémet,
Én szeretlek téged.
Németbôl fordította: Szabó Eszter 8. A

JACQUES PRÉVERT: A SZERELEM
(részlet)
A szerelem
olyan szép, mint a Nap,
és olyan rossz, mint az idô,
mikor elromlik
a szerelem oly szép
olyan boldog
olyan élvezetes
és mégis jelentéktelen
remegve fél, mint a gyermek a sötétben
és mégis magabiztos,
mint a csendes férfi az éjjeli környezetben.
…
A szerelmünk megmarad
Csökönyös, mint a szamár
Élénk, mint a vágy
Kegyetlen, mint az emlék
Ostoba, mint a bánat
Lágy, mint az emléktárgy
Hideg, mint a márvány
Szép, mint a Nap
Félôs, mint a gyermek
Mosolyogva néz minket
Úgy beszél hozzánk, hogy nem mond semmit
És én hallgatom reszketve.
…

A NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG HÍREI

A Bálint-napi mûfordító verseny
díjnyertes versfordításai

Franciából fordította: Szarvas Diána 11. B

ROBERT FROST(UTÁN): EGY TITKOS HÓDOLÓTÓL
Kinek az ajándéka e vers, nem tudhatod.
A szívem azonban csak teérted dobog.
Ne zavarjon, hogy mindez sejtelem,
Ezt hívják úgy, hogy szerelem.
Tudom, azt gondolod, ez fura
Bár szeretlek, hozzád mégsem fordulok oda.
Egy fagyott tónál idôzök e helyett,
Pedig lelkemben csak romantikáznék teveled.
Néha csodálkozom, mi ez a rejtelem,
És kérdezem, szívedben lehet-e hely nekem?
Létem egyedül gyötrelem,
Jeges szél, hó és förtelem.
Szerelemem érted oly reménytelen
Vágy, mi csak elképzelt ígéret nekem.
Ahogyan messzirôl nézek és sírok,
Ahogyan messzirôl nézek és sírok.
Angolból fordította: Ferkai Luca Anna 9. B
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ANONYMOUS: KÉT KIS CICA
Két kiscica egy viharos délután,
Veszekedni kezdett egy problémán.
Egyik egérrel kérkedett, a másik nem,
Errôl szólt a csata, másról nem.

ROBERT FROST(UTÁN): EGY TITKOS HÓDOLÓ
Hogy kinek az ajándéka, azt nem tudhatod,
Szívem érted dobog.
Ne bánd, ha írok ide,
Hogy elmondjam: szeretlek.

„Egeret szerzek.” Hencegett a nagyobbik.
„Egered lesz?” a másik hitetlenkedik.
„Egerem lesz!” bizonygatta az idôsebb.
„Egér nélkül maradsz!” feleselt a kisebb.

Tudom, biztos azt hiszed, bolond vagyok,
Hogy szeretlek, s mégis kerüllek.
De elidôzve fagyos tónál,
Az év e romantikus felében,

Említettem, hogy odakinn farkasordító hideg volt,
Mikor a két kiscica között a csatározás folyt.
Az idôs gazdinak eközben söpörni támadt kedve.
Egy pillanat alatt kint találta magát a két kis kerge.

Néha megbiccentem fejem,
S eltûnôdöm, valami hibádzik-e.
Magányosan kanyarog a keserû szél
És a jeges hópehely.

Fagyos volt a küszöb, a szél tombolt,
A két kiscicának megbújni hely nem volt.
Vacogva a lábtörlôre kuporodtak az ajtó elôtt,
Várva, hogy a gazdi a takarítást hagyja maga mögött.

Szerelmem irántad sötét és mély,
De ígérem,
Távolról figyellek és sírok,
Messzirôl nézlek és rívok.

Mint besurranó egerek, végül megalázkodva,
Vizes bundával, besomfordáltak a szobába.
Rájöttek, hogy mindennél jobb a melegben dorombolni.
Nincs az az egér a földön, akiért megérné marakodni!

Angolból fordította: Sallai Bálint 9. A

Angolból fordította:
Borongics Dániel 5. A

GIACOMO LEOPARDI: VÉGSÔ BÚCSÚ
Szerettelek téged, szeretlek még
Szerelemmel, amely csak tôlem fogan.
Kis ár a halál azok számára,
Akiktôl hallani lehetett, hogy szeretnek.
A lélek öröme a csók.
Én veled vagyok a sírban, még a
Veszteségben is. Ezen ponton tér
Vissza a halál, mielôtt ezek a
Szemek rögzítik, az élet minden szépségét,
És szemeim tele vannak könnyel,
Mert meghalok.
Olaszból fordította:
Tipary Anna és Opószky Dominika 9. A

CARLES MARTIN: AZ ÉLET ALKONYA
Rendezd el életed! Már épp itt az ideje. Ne félj
A zord téltôl, az elmúlástól! Még mindig ég a tûz. Lángol a
Szerelem parázsa, és még az alkonyat pompájában
Megszületnek a csókok, a versek.
Végtére is, nézd, nem számít, az álmélkodás
Mindennapi határain éltünk,
Elég egy pillantás, és elég egy hang, ami megnevezett
téged,
Hogy feledésbe merüljön a vég és az elfeledettség érzése.
Miért kellene visszaérni szülôhazám kereséséhez?
Az idô eltelik. Ha kinyitod az ablakot,
A világ újjászületik. Hagyd, hogy lássalak
A lélek partjain, valósnak, enyémnek, közelinek.
Mi vagyunk az ínség, a félhomály, a létezés bizonysága,
Semmi sem illet meg minket, a testet öltô csoda
Mélyenszántó híresztelésévé váltunk. Hallgass rám, ne várj
Semmi másra! Figyelj! Szeress! Búcsúzz el a világtól!
Spanyolból fordította: Altziebler Dóra 11. B
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