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Íme, az Isten Báránya!

Fasori Hírmondó
A BUDAPEST  -  FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA •  2012/1. SZÁM
T I M O R  D O M I N I  P R I N C I P I U M  S C I E N T I Æ  •  E R Ô S  VÁ R  A  M I  I S T E N Ü N K !

János evangélista a másik három evangé-
lium szerzôjéhez képest egészen különös
utat választott ahhoz, hogy bemutassa

Jézus földi életét, szenvedését, halálát és fel-
támadását. Míg Márk, Máté és Lukács azt is ér-
zékeltetik, hogy a Názáreti Jézus emberként
fejlôdésen, érlelôdési folyamaton ment ke-
resztül, addig János kezdettôl fogva teljes is-
teni tökéletességében ábrázolja Jézust. Nála
nem találkozunk azzal, hogy Jézus töpreng, ví-
vódik, utat keres, hanem az elsô pillanattól
kezdve a feltámadott Úrként mutatja meg ôt.
És nem is csak ô, az evangélista jelenti ki róla
már az elsô mondatokban, hogy Jézus nem
más, mint a világot teremtô testté lett Ige,
hanem az evangélium fôbb szereplôi is az elsô
pillanatban felismerik Jézus isteni lényét. Kö-
zöttük most Keresztelô Jánosra figyelünk, aki
— míg Máté és Lukács szerint még a börtönbôl
is üzent Jézusnak, hogy megkérdezze: „te
vagy-e az Eljövendô, vagy mást várjunk?” —
János evangélista szerint már az elsô találko-
záskor kijelentette Jézusról: „Íme, az Isten
Báránya, aki hordozza a világ bûnét!”

A böjti és a húsvéti idôszak során idén
is alkalmat kaptunk arra, hogy elmélyed-
jünk ennek a rövid mondatnak az értel-
mében. Íme, az Isten Báránya — a kép
nyilvánvalóan a páskabárányra utal, aki Iz-
rael megszabadulásának a jelképe lett, hi-
szen azon az éjszakán, amikor Egyiptomot
a tizedik csapás sújtotta, a bárány vérével
megjelölt ajtókat kerülte el a halál, hogy a
mögöttük várakozók elindulhassanak a sza-
badság felé vezetô úton. A szabadulás éjsza-
kájának emlékére a zsidó családok azóta
minden évben megünneplik a páskát, aho-
gyan az elfogatása elôtti éjszakán Jézus és ta-
nítványai is, mint a szabadság felé induló új
közösség, megtartották ezt az ünnepet. Márk
és Lukács arról számolnak be, hogy az ünnep
elsô napján feláldozták a húsvéti bárányt —
János ezt nem említi, hanem, mint láttuk,
magát Jézust nevezi Báránynak, már mindjárt
az evangélium elsô lapjain.

Azzal viszont, hogy János Jézust nevezi az
Isten Bárányának, új jelentéssel ruházza fel a
régi szimbólumot. Az Egyiptomból való sza-
badulás eseménysorában a bárány passzív sze-
replô: vérével megjelöli a szabadulásra
kiválasztottak ajtóit, késôbb pedig, mint felál-
dozott és elfogyasztott állat, emlékeztet a sza-
badító éjszakára. Jézus viszont, mint Isten

Báránya, minden, csak nem passzív. Cselekvô
jelenlétének lényegét ki is fejezi Keresztelô
János felkiáltása: „hordozza a világ bûnét!” Mi
mindent jelenthet ez a szócska, hogy „hor-
dozza”?

A leginkább kézenfekvô, és a hagyomá-
nyos teológiában is a leginkább meghonoso-
dott jelentése szerint a „hordozza” azt jeleni,
hogy hordja, hogy nekünk ne kelljen hordoz-
nunk; hordozza helyettünk, hogy mi ne rop-
panjunk össze az alatt a teher alatt, amit nem
tudunk, nem tudnánk elhordozni. Ahogyan
ezt Gerhardt Pál szépséges éneke is kifejezi

„A Bárány hordja csendesen földiek minden
vétkét, vállalja tisztán, bûntelen, bûnösök
bûnhôdését.” Erôt adott és erôt ad ez az ér-
telmezés ma is sokaknak, akik azt tapasztalják,
hogy bûneik súlya felülmúlja erejüket, s el-
pusztulnának, ha bûneikkel magukra marad-
nának. De nem maradnak magukra, hiszen a
Bárány, a feltámadott Úr, hordozza bûneiket.

Ennek az értelmezésnek viszont kialakult

egy olyan árnyalata is, ami félrevezetô lehet. A
magyar nyelvben ezt talán Keresztelô János
mondatának a latin liturgikus nyelvben meg-
gyökerezett változata alapozta meg. A latin
fordítást — Agnus Dei qui tollis peccata mundi
— a magyar liturgikus nyelv ugyanis így adja
vissza: Isten Báránya, aki elveszed a világ
bûneit… Az „elvenni” pedig jelentheti azt is,
hogy elrejteni, semmivé tenni. Az eredeti
„hordozni” ezzel szemben nem elrejtést vagy
megsemmisítést fejez ki, hanem inkább fel-
mutatást — mintha a latin igét így fordítanánk:
aki felveszed a világ bûneit…

A különbség, amit a két igekötô kifejez —
elveszed vagy felveszed — óriási jelentôségû.
Ha ugyanis a „hordozza” igét az „elvétel” szel-
lemében értelmezzük, akkor azt hihetjük,
hogy Jézus azért jött, hogy megnyugtasson
minket, hogy ne zavarjanak bennünket a
bûnök — sem a mi bûneink, sem másokéi. Ha
eltûnnek a bûnök, akkor nyugodt lehet az el-

követôk lelkiismerete, és magukra marad-
nak az áldozatok. Ha viszont a „felvétel”
szellemében értelmezzük, akkor a Bárány,
míg hordozza (hogy el ne pusztuljunk), fel
is mutatja a bûnöket, a mienket és má-
sokéit is, hogy el ne felejtsük ôket, és a
bûnökkel való szembesülés változást in-
díthasson el életünkben. Ha története-
sen tettesek, elkövetôk vagyunk, akkor a
bûneink látványa arra indíthat minket,
hogy változtassuk meg életünket. Ha

pedig áldozatok lennénk, akkor a ma-
gasra emelt bûn megvigasztal, elégtételt

ad: hiszen más is láthatja, hogy mitôl szen-
vedünk, szenvedésünkben tehát nem mara-

dunk elszigetelten, egyedül.
Jézus nem csak aktív élete során, hanem

a szenvedés útját járva is küzdött az erôszak
ellen. Szenvedése és halála részleteiben el-
merülve szembesülhetünk az erôszakkal: a sa-
játunkkal is, és másokéval is. Feltámadása
pedig arról gyôz meg minket, hogy az erôszak,
legyen az bármilyen hazug és gátlástalan, nem
törhette meg ôt. Mindazt, mit elviselt, hor-
dozza a Bárány, a gyôztes Bárány, hogy el ne
feledkezzünk róla. Hogy megrettentsen és
megvigasztaljon, hogy megállítson vagy talpra
segítsen, hogy akár tettesek, akár áldozatok
lennénk, új emberré tegyen. Ámen.

Dr. Csepregi András
iskolalelkész



Szeretettel köszöntök mindenkit az 1989-
ben újraindított Fasori Evangélikus Gim-
názium csodálatos dísztermében, melyet

evangélikus elôdeink 1904-ben hoztak létre
és 1952-ig mûködtettek. A gimnáziumot
ekkor államosították, 37 évig szünetelt az egy-
házi oktatás a Fasorban. Amikor 1989-ben új-
raindították iskolánkat, eldöntötték, hogy
„újrateremtjük” múltunkat.  Hitvallásunk ma
is az, hogy aki nem ismeri múltját, annak jö-
vôje bizonytalan. Mi biztos keresztény érték-
rend szerinti jövôt szeretnénk itt gyermekeink
számára bemutatni, ehhez viszont ismerni kell
múltunkat, azt a múltat, amikor iskolánkban
lelkészek, tanítók, tanárok, orvosok, jogászok,
mérnökök, mûvészek, világhírû tudós em-
berek alapozták meg tudásukat.

Büszkék lehetünk azért is, mert egyhá-
zunk püspökei közül többen — például dr.
Harmati Béla — fasori diákok voltak. Egyetemi
tanárok (Liptay György, Jeszenszky Zoltán,
Krisch Ernô, Kucsman Árpád, Kôszegfalvy
György, Boytha György), akadémikusok
(Bókay János, Cselôtei László, Tomcsányi Pál),
világhírû tudósok (Balogh János, Wigner Jenô,
Neumann János, Harsányi János), mûvészek,
írók, költôk (Doráti Antal, Tátrai Vilmos, Fa-
ludi György, Bitskey Tibor) és még nagyon sok
ismert és elismert, értékes ember (Frenkl Ró-
bert, Pásztor György) ült a Fasori Evangélikus
Gimnázium padjaiban.

A katedrán sokoldalúan képzett, kiváló
tanárok álltak: Renner János, Rátz László, Hitt-
rich Ödön, Mikola Sándor, Vermes Miklós,
Remport Elek, Levius Jenô, Jánossy István,
Peskó Zoltán, Grünvalszky Károly, Oppel Imre,
Szigeti Lajos, Kliment
Jenô, Vitális György.

Az Ô életpályáju-
kat érdemes a mai ifjú-
ság elé állítani köve-
tendô példaként. De
miért is volt a Fasori
Evangélikus Gimná-
zium a két világháború
között az ország egyik
legjobb gimnáziuma?
Azért, mert az 1923-
ban indított Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi versenyeken rendre a legtöbb elsô helyet
hozták el. Kiváló, tudós és mûvész tanárok ta-
nítottak, oktattak, hatalmas pedagógiai érzék-
kel fedezték fel a tehetségeket, szerettették
meg velük tantárgyaikat. Mert a Fasor rendkí-
vül nyitott, befogadó iskola volt. A különbözô
vallású, nemzetiségû, szegény és módosabb
diákok jól megfértek egymás mellett. Mert tág
teret nyújtott a tehetségeknek, az intézmény-
ben az önszervezôdéseknek. Mûködött itt
Dal- és Zeneegyesület, cserkészcsapat, Diák -

sportkör, Benczúr Gyula Képmûvészeti Kör,
Sakk-kör, Arany János Kör, természettudomá-
nyos tárgyak szakkörei. Hát ebben gyökere-
zett a fasori szellemiség, amely  igényességre,
toleranciára, a kritikus és világos gondolko-
dásra nevelt. Hosszú évtizedek során evangé-
likus humánumot gyökeresített meg diákjai
gondolkodásában. Ezt próbáltuk újrateremteni
itt a Fasorban az elmúlt 22 év alatt, s az, hogy
ez még nem igazán sikerült, az elsôsorban az
elmúlt évek liberális közoktatás-politikájának
tudható be. . 

De reményeink szerint ennek most vége!
Visszatérünk a gyökereinkhez. Ezekhez az elsô
lépéseket már meg is tettük. 2010 ôszén elin-
dítottuk az emelt szintû természettudományos
képzést. Még ugyanebben az évben „A ter-
mészettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatás-
ban” c. pályázaton 290 millió Ft-ot nyertünk.
A pályázatban vállalt feladatok végrehajtásá-
hoz 2011 márciusában láthattunk hozzá.

De mit is vállaltunk? Létrehozunk kettô
20-20 férôhelyes, modern technológiával fel-
szerelt, a korszerû pedagógiai szemléltetés igé-
nyeinek megfelelô természettudományos
labort a kémia, biológia, fizika és a természet-
földrajz oktatását segítô céllal.

A projektbe 12 intézményt vontunk be, s
megállapodásban rögzítettük az együttmûkö-
dés részleteit, például azt, hogy milyen tanu-
lólétszámmal és milyen gyakorisággal használ-
hatják a laboratóriumot. Az együttmûködésbe
bevont intézmények kiválasztásánál két fô
szempontot vettünk figyelembe. Az elsô, hogy
evangélikus intézmény is legyen benne, a má-

sodik, hogy gimnáziumunk körzetében lévô
általános iskola is legyen, ahonnan a tehetsé-
ges diákokat várjuk iskolánkba. Ezzel is az
evangélikus középfokú oktatás magas színvo-
nalát szeretnénk szolgálni.

Reményeink szerint évente összesen
mintegy 500 diák érkezik hozzánk, összesen
360 tanóra keretében végezhetnek tanulói kí-
sérleteket. Ezen felül a tehetséggondozásra
biztosított órák száma 130, a saját intézmény
által igénybe vehetô órák száma mintegy 100.

A projekt teljes idôtartama alatt 2012-
2017 között közel 5000 diákot tudunk labor-
jainkban fogadni. A projektbe bevont iskolák
természettudományos végzettségû tanárai
közül 40 fôt felkészíttetünk korszerû laborató-
riumi gyakorlatok levezetésére. Tanulói mun-
kafüzeteket fejlesztünk ki a tanulói munka
irányításához, a mérési, megfigyelési adatok
rögzítéséhez, minden tantárgyból és minden
évfolyamra (5-12. évfolyam). Mindezekhez ta-
nári segédlet is készül. Ezenkívül tantárgyan-
ként kutatási témákhoz segédanyag, publi-
kációk, irodalmi lista, a 4 tantárgyból emelt-
szintû érettségihez feladatgyûjtemény nyom-
dai minôségben készül el.

A projekt során megvalósításra kerülô
szemléltetô, bemutató órákat, foglalkozásokat,
kísérleteket elektronikusan rögzítjük. Szakmai
konferenciák megszervezését, tanulmányi ver-
senyek tantárgyankénti megrendezését is vál-
laltuk. A természettudományos labor mûköd-
tetését szakképzett laborvezetô és 2 fô szak-
képzett laboráns — egyetemet végzett tanára-
ink — szervezik, irányítják.

Az projekt elôkészítô munkálatait elvé-
geztük, a laborgyakorlatok megindításához
szükséges beruházásokat, fejlesztéseket meg-
valósítottuk, február 1-jétôl fogadni tudjuk az
együttmûködô 12 intézmény tanárait és tanu-
lóit. 

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

Fasor — 2012. január 20.
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Projektindító ünnepség
DR. RONCZ BÉLA IGAZGATÓ ÚR ELÔADÁSA
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Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim, kedves Diákok!

Fasori Hírmondó 2012. június
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A természettudományos tagozat diákjai 
Nürnbergben
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2011. november 24-én intézményünk vezetôje, Dr. Ronz Béla igazgató úr német kollégájával, Michael Schopp tanár úrral, a nürnbergi Wil-
helm-Löhe-Schule fôigazgatójával aláírta azt az együttmûködési megállapodást, mely a két iskola diákjai számára természettudományos projektek
lebonyolítását teszi lehetôvé 2012 januárjától.

Iskolánk diákjai közül ez év márciusában Lovas Eszter tanárnô és Hámor Endre tanár úr vezetésével tizenegyen vágtak neki a tizenkét órás busz-
útnak, ami remek lehetôség volt arra, hogy a kilencedik és tizedik évfolyam természettudományos tagozatának diákjai közelebbrôl is megismerjék
egymást. Amikor buszunk begördült a bajorországi iskola udvarára, a nürnbergi gyerekek és szüleik már ott vártak bennünket. Az iskola elôtt meg-
ismerkedhettünk a korábban már kijelölt társunkkal, akinél aludtunk, illetve az egész hetet töltöttük. A hétvégén körbevezettek minket a városban,
megmutatták a helyi nevezetességeket, néhányunkat még focimeccsre is elvittek.

Mivel utazásunk célja ezúttal nem a nyelvgyakorlás volt, hanem az, hogy a biológia területén jobban elmélyedjünk, bejártuk Nürnberg kör-
nyékét, ahol az ott élô növényfajok számát próbáltuk különbözô módszerekkel meghatározni. Talajmintát is gyûjtöttünk, illetve különbözô termé-
szettudományos elôadásokat hallgattunk német, illetve angol nyelven.

A hét hamar elrepült, és eljött a prezentációk bemutatásának ideje. Minden tanulópárnak be kellett mutatnia, hogy mit gyûjtött és dolgozott
fel a korábban kijelölt témában az eltelt idô alatt. Szerencsére mindenki jól vette az akadályt, így azon kaptuk magunkat, hogy gyorsabban eltelt a
hét, mint vártuk, és immár szomorkodva szálltunk fel a buszra, hogy hazatérjünk. Szerencsére a program júniusban a Hortobágyon folytatódik, ahol
a kinti homokvidéken töltött hét után mi mutatjuk meg német barátainknak a magyar „homokvidéket”.

Krähling Péter 9. B

AMikola Sándor Csillagászati Önképzôkör idei kirándulásán az ógyallai csillagvizsgálóba látogattunk el Zombori tanár úrral és bará-
taival. Budapestrôl egy kisbusszal és egy autóval indultunk a 100 km—re lévô Révkomárom irányába, ahol megérkezésünk után elôször
egy rövid sétát tettünk. Megnéztük a régi erôdöt, az egyetemet és az Európa-parkot, utána néhányan ebédelni mentünk Zombori

tanár úrral és Dr. Both Elôd csillagásszal. Egy otthonos vendéglôt találtunk, ahol ebéd közben sem unatkoztunk, Elôd bácsi ugyanis tartott egy
kis elôadást a Maszat 1 programról.

Ebéd után folytattuk utunkat Ógyalla felé, ami Révkomáromtól körülbelül 20 km—re található. A csillagvizsgálónál egy ottani csillagász
várt ránk, aki megmutatta a Konkoly Tege Miklós által létrehozott csillagvizsgálót, és válaszolt a napfoltokkal kapcsolatban feltett kérdéseinkre,
megmutatott egy régi fajta távcsövet, amivel régen vizsgálták a napfoltokat, majd a Spektrumot, ami szintén e jelenség vizsgálatát szolgálja.

Ezután a központi épü-
letbe mentünk át, ahol egy
kisfilmet néztünk meg Kon-
koly Tege Miklósról, majd le-
hetôségünk nyílt a planetá-
rium megtekintésére. Látoga-
tásunk végén még ajándékot
is kaptunk, a szép élménye-
ken és hasznos ismereteken
kívül mindenki egy könyvvel
és egy naptárral lett gazda-
gabb. Köszönjük az önkép-
zôkör vezetôjének, Zombori
tanár úrnak ezt a szép napot!

A fényképen fasori diá-
kok és a Mikola Sándor Csil-
lagászati Önképzôkör veze-
tôje látható Ógyallán, a Csil-
lagvizsgáló épülete elôtt. Bal-
ról jobbra: Horváth Anna-
mária, Kerek Boglárka, Ha-
damcsik Emôke, Herczegh
Miklós 9. B osztályos és Nagy
Laura, Kufcsák Anna 8.A osz-
tályos tanulók, valamint Zom-
bori Ottó. A fényképet Dr.
Both Elôd készítette.

Herczegh Miklós 9. B

Kirándulás az ógyallai csillagvizsgálóba



Jankovics Marcell Az ember tragédiája címû animációs filmjének gra-
fikáiból nyílt vándorkiállítás a Díszteremben. A harminc darab gra-
fikát Kuklis Éva és Mocskonyi Zsuzsanna tanárnôk rendezésében

láthattuk, a munkákban Jernei Anikó tanárnô, Duvin Zoltán és Szabó
Zsolt segítettek. 

A kiállítás megnyitóján — melyre a hatodik órában került sor — lel-
kes, érdeklôdô és nyitott diákok csapata töltötte meg a Dísztermet és
karzatát. A megnyitón részt vett maga a mûvész is. Az ünnepség Dr.
Csepregi András iskolalelkész áhítatával kezdôdött, ezt követte a Kuk-
lis Éva tanárnô által összeállított mûsor, amely során 11. B osztályos ta-
nulók (Erdei Alexandra, Kaltenecker Szilárd, Kovács Olívia, Prokaj
Miklós) elôadásában részletek hangzottak el Az ember tragédiája XV.
színébôl.

Az alkotó életét és mûvészetét Mocskonyi Zsuzsanna tanárnô mél-
tatta. Az egyes színekhez tartozó grafikákról maga Jankovics Marcell be-
szélt a diákoknak. A megnyitó Schallinger Artúr 11. A osztályos tanuló
zongorajátékával zárult.

Jankovics Marcell mûvelôdéstörténész, filmrendezô, grafikus, kinek
olyan rajzfilmek köthetôk nevéhez, mint a Magyar népmesék, a János
vitéz, a Toldi, közvetlen hangon beszélt a diáksághoz. Képrôl-képre,
színrôl-színre mesélte el munkájának egyes mozzanatait, hogyan és mi-
ként változott a három évtized alatt saját elképzelése és koncepciója az
alkotás folyamatában. Legfontosabb felfedezése az volt, ahogyan Ádám
megfogalmazza az élet lényegét: „A cél halál, az élet küzdelem, S az
ember célja e küzdés maga.” Elmondta, hogy Ádám szemszögébôl lát-
hatjuk a Tragédiát, akivel munkája során leginkább azonosult a mûvész,
hozzá képest Éva háttérszereplô marad.

Jankovics Marcell 1983-ban látott hozzá a forgatókönyv megírásá-
hoz, majd 1988-ban az animációs film elkészítéséhez. Kezdetben ana-
lóg technikával dolgoztak, majd a digitális technológiát is alkalmazták.
Mint ahogy Raffaello is a kortársait festette rá a reneszánsz idején az
Athéni iskola címû freskójára, Jankovics Marcell rendezôként hason-
lóan próbálja közelebb hozni a mûvet azáltal, hogy aktualizál, például
a londoni szín haláltánc jelenetében az elmúlt 150 év számos ikonikus
alakját sorakoztatja fel, többek közt Puskás Ferencet, Elvis Presleyt vagy
Marilyn Monroe-t. 

A kiállításon grafikákat láthattunk az Édenkert, az Ôskor, az Egyip-
tomi, az Athéni, a Bizánci, a Prágai, a Párizsi, a Londoni, a Falanszter,
az Ûr, és a XV. színbôl. Az Athéni színnel kapcsolatban többek között azt
emelte ki, hogy a görög vázafestés három korszakát ötvözte. A Prágai
szín megjelenítésénél a rézmetszetet imitáló technikát használta. A Lon-
doni szín megrajzolásával kapcsolatban pedig megemlítette, hogy ô ko-
rábban rajzolta meg az óriáskereket, mint ahogy azt az angolok
megépítették. 

Összességében egy nagyon tartalmas, élményben és ismeretben gazdag, színvonalas programon vehettünk részt, köszönet ezért a szervezôk-
nek, az elôadóknak és nem utolsó sorban Jankovics Marcell gondolatgazdag, közvetlen hangú elôadásának és szuggesztív alkotásainak.

Hajnóczi Eszter 
olasz-mûvészettörténet szakos tanár

Jankovics Marcell-kiállítás 
a Fasorban
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A képeket Jankovics Marcell hozzájárulásával közöljük.
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Csillagok vonzásában
JANKOVICS MARCELL MUNKÁSSÁGA

Az én koromban az ember egyre többet fürkészi a csillagokat. Teg-
nap mégis egy gyerekkori emlékem jutott eszembe, amikor elôször jár-
tam a Bükk-fennsíkon, ránk esteledett, és feltûntek az égen a csillagok.
Addig nem is gondoltam, hogy ennyi van belôlük, betöltik az eget. 

Valamikor régen, ha az ember felnézett az égre tiszta éjjeleken, az
félelmetes, ijesztô feketeséggel borult rá. Halotti lepelnek, bakacsinnak
képzelte, amelynek szövetén, az apró egyenetlenségeken átfénylett a
szövet mögötti elképzelhetetlen ragyogás: a csillagok. Egy túlsó világ ra-
gyogása.  A milliónyi csillag rázuhant, és paránynak, végtelenül kicsinek
érezte magát alattuk. S, hogy eligazodjon ez alatt a hatalmas ég alatt, he-
lyét, sorsát, lába alatt a földet el ne veszítse, a csillagokat rajzokká kö-
tötte össze a képzelete. Sok száz képpé, rajzolattá álltak össze, a rajzok
történetekké, mítoszokká formálódtak, amelyekben megkapaszkodha-
tott, eligazodhatott, a félelmetes, a hatalmas kiismerhetôbbnek tûnt.

Aztán az ember feltalálta a városokat, az eget falak közé szorította,
megvilágította az éjszakát a maga találmányaival, gázzal, villannyal, ne-
onnal, és az éjszaka már nem volt olyan ijesztô, hisz az égbôl már alig
látszott valami, az is halványan derengett csak. Meggyôzte magát, hogy
aki az eget nézi, az könnyebben elbotlik, ezért inkább a lába elé nézett,
még gyakrabban a háta mögé. Ebben a hamis biztonságban éli az életét,
és mit sem tud már a csillagokról.

Elfelejtettük a csillagokat figyelni, nem üzennek, nem igazítanak
már el. Jó, ha a Göncöl szekeret még néha meglátjuk az égen. Elfelej-
tettük már, milyen parányok vagyunk. De még mindig félünk, sôt job-
ban félünk, mint valaha. És félelmeinkbôl szörnyszülött eszmék lesznek. 

Madách Imre még fiatal volt, harmincas éveiben járt, mikor Az
ember tragédiáját írta 1859-ben, de mögötte volt már sok személyes
kudarc és tragédia, és egy ország, a haza kudarca és tragédiája. Vágyak
és szép eszmék, amelyek vért, pusztulást, halált szültek. Messzebb pró-
bált nézni, de az emberi történelemben sem látott mást.  Ennél már
csak a jövô tûnt sötétebbnek. A nagybetûs ember mindig jót akart, a
Jót akarta, és halál, pusztulás követte a tiszta eszmét. A kisbetûs ember
meg csak tehetetlenül vergôdik a kényszerûségek között.

Keplerhez a csillagászhoz és tudóshoz kétszer is visszatér a színmû.
Miközben Ádám álmodja a tragédiát, Kepler is álmodik az álomban. A
csillagokba álmodja magát. 

Egy ilyen csillagokban álmodó embert szeretnék bemutatni nek-
tek, Jankovics Marcellt. 1941-ben született, nagyapáitok korú, egy fur-
csa, kegyetlen század legke-
gyetlenebb idôszakában volt
gyerek. Édesapját 1950-ben
igaztalan, koholt vádakkal le-
tartóztatták, elítélték, bebörtö-
nözték, a családnak el kellett
hagynia Budapestet. Csak
1953-ban térhettek vissza. A
Pannonhalmi Bencés Gimná-
ziumba járt, a kevés meg nem
szüntetett egyházi gimnázium
egyikébe. Nem kellett a keret-
számok miatt aggódnia, mert
származása miatt eleve kizár-
ták az egyetemrôl. Segédmun-
kás lett. 1960-ban rajzolót
keresett a Pannónia Filmvállalat, és rá esett a választás.

Egymást követték az általa rendezett filmek, a János vitéz, a Magyar
népmesék sorozat, a Fehérlófia, Mondák a magyar történelembôl, Ének
a csodaszarvasról. Sokat közülük biztosan ti is láttatok. Jancsit, amint
Iluskát kicsalja a patakból, fejük felett a holdsarló boszorkánnyá válto-
zik, óriások lesznek a hegyek, és az óriások heggyé válnak, életre kel-
nek a Képes krónika iniciáléi, hogy végül megint képpé merevedjenek,
Fehérlófia kígyók és békák között leszáll az alsó világba, megelevened-

nek a csillagképek, az
égi vadász szarvast
követ…

A filmeket követ-
te sok-sok könyv, a jel-
képekrôl, a csodaszar-
vasról, mûvészettörté-
neti munkák, illusztrá-
ciók, neves díjak, mint
a Balázs Béla-díj, Kos-
suth-díj, Oscar-díj je-
lölés, Arany Pálma
Cannes-ban. Tanított
középiskolában és
egyetemen, rendezett
televíziós mûsort. Utoljára pedig megint egy film, Madách: Az ember
tragédiája címû mûvének feldolgozása és értelmezése. Tavaly decem-
berre készült el sok-sok év munkájával.

A teremben körben rajzokat láthattok. A rajzoknak más és más a
képi világa, a mû minden színe önálló ábrázolásmódot követ, láthattok
barlangrajzokat, egyiptomi falfestményeket, görög vázaképeket, met-
szetet, képregényt. Aki megnézi a filmet, nemcsak Madách mûvét kö-
vetheti, hanem az emberi történelmet, mûvészettörténetet, mûve-
lôdéstörténetet is végigjárhatja Ádámmal, keresve a választ az ô kérdé-

sére, mi értelme is van a teremtésnek, az emberi élet-
nek, az emberi történelemnek, ha az ember mindig
elbukik? Hogy aztán az Ûrbe kiszakadva maga Ádám
fogalmazza meg: „az élet küzdelem, S az ember célja
e küzdés maga”.   

Mi magyarok nagyon el vagyunk kényeztetve.
Van-e szebb, gazdagabb, kifejezôbb motívum a mûvé-
szetben, mint a tulipán, vagy az életfa? És írtak-e va-
laha szebb, gazdagabb történetet a szerelemrôl, mint
a János vitéz, a bátorságról, mint a Fehérlófia, az em-

beri küzdésrôl, mint Az ember tragédiája. Magyarul szól legszebben az
ének, magyarul a legszebb a rajz. Büszkék lehetnénk rá, ha még képe-
sek lennénk büszkék lenni, muszáj, hogy még képesek legyünk büszkék
lenni  arra, ami a mienk, hogy el ne veszítsük.

Ritterné Mocskonyi Zsuzsanna
Megnyitó beszéd 2012. március 22-én
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Megint ott ültünk a Fasori Gimnázium szépséges Dísztermében, MEGINT csodás
hangulatban. Pörgôszoknyás lányok és dobogó csizmás fiúk jókedvû tánca mel-
lett MEGINT megállapítottam, hogy de jó, hogy — immár harmadszor — megint

van MEGINT! 
Hisz megint összejöttek szerte az országból az Evangélikus középiskolák tanulói, hogy

amolyan seregszemleszerûen megmutassák magukat egymásnak. Néptánccsoportok,
páros bemutatók, zenekarok, népdalénekesek — mind egyek a népzene és népi kultúra
szeretetében.

Megint tanulhattunk is: Novák Ferenc „Tata” rendhagyó történelemórája izgalma-
sabb volt bármilyen power-pointos bemutatónál: amely századról épp mesélt, annak a
táncait azon mód be is mutatták a táncosok. 

Megint volt napot
záró táncház a kollégium-
ban, közös étkezések, áhí-
tat, és — amint ilyenkor
lenni szokott — rengeteg háttérember egész napos, magát nem kímélô segítsége, ami
nélkül nem élvezhettük volna az alkalom áldásait. 

Újak voltak talán a magas rangú vendégek. Schmitt Pálné Makray Katalint és
Dr. Réthelyi Miklóst Barcsay Zsombor 12-es diák szólította meg, aki három évvel
ezelôtt a megálmodója volt az ötletnek, és elementáris erôvel lendült bele a járatlan
út kitaposásának. Lelkes elszántságát — hogy létrejöjjön a néptánckedvelôk országos
rendezvénye — siker koronázta, és a siker további jele, hogy immár tudta, mire fog
vendégeket hívni, és merte is meghívni ôket! 

Megint jó volt tehát tanárként is büszke lenni iskoláinkra, diákjainkra, lelkesült-
ségükre, szorgalmukra, elszántságukra. Sôt, tanárként talán a legbüszkébb az ember,
hisz mást is lát: „Ez a fiú tegnapelôtt éppen a természettudományos labort kereste
fel”- mutatott kollégám a mezôségit cifrázó kalapos, fényes csizmás, mosolygós nagy-
gimnazistára, aki elôttünk ropta copfos párjával. „Igen, az a másik meg múlt héten
ment a nyelvi versenyre”- szóltam vissza. De volt, akit az iskolai bálon hallottunk
szavalni, megint másik a szalagavatón orgonált. A szervezôk pedig két hete még alsós
farsangra készítették a programot és büfét, az igazgatóhelyettesek pedig latinver-
senyre keresték a termeket, vagy házi focikupa után osztogatták a díjakat. De az ok-
tatási iroda sem unatkozhat: havonta két-három, akár négy országos versenyen vagy
találkozón mérhetik össze tudásukat az evangélikus iskolák diákjai a német prezen-
tációs versenytôl a kórustalálkozón át a Wigner fizikaversenyig! Sôt, idén már
filmszemlére is lehet nevezni az evangélikus iskolák diákjainak!

Mit jelent ez? Sok-sok munkát, hisz tanárnak, diáknak mindez „csak” plusz az
alaptevékenység, a napi hat-hét iskolai óra, a tanulás, házi feladat írás, tanítás, dol-
gozatjavítás és készülés mellett. De egy-egy rendezvény sok-sok izgalmat és szépsé-
get is jelent: lehetôség a tehetségek kibontakozására, a hasonlóak egymásra találására,
a tanórák és tantermek sokaságából kivillanó felejthetetlen pillanatokra. Lehetôség az
Úristen áldásaira.

(2012. február 23. — Megjelent az Evangélikus Élet címû hetilapban)
Ittzés Szilvia

nyelvtanár, az Angol Munkaközösség vezetôje

Ismét MEGiNT a Fasorban
BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI

EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓJÁRÓL

Schmitt Pálné Makray Katalin Novák Ferenc „Tata” Liptay György professzor, iskolánk volt növendéke

Jankovics Borbála és Kálmán Gergely
iskolánk tanárai
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Idén is egy eredményes évet mondhat magáénak az iskolában
mûködô irodalmi önképzôkör, az Arany János Kör. Bár az idén ke-
vesebb alkalommal tudott ülésezni, mint az eddigiekben, hiszen a

zárt olvasóköri ülések helyett inkább az iskolai kulturális programok
megszervezését vállalta magára, tagjai nem lustálkodtak. Fenti tényt be-
folyásolhatta az is, hogy a kör zömét eddig olyan diákok alkották, akik
idén végeztek iskolánkban, és az érettségi miatt kevesebb idejük volt
részt venni az alkalmakon.

Munkássága azonban nem szorult háttérbe. A Költészet Napja a
tavalyi évekhez hasonlóan remekül sikerült. Április 11-én elôadóként a
kissé „fárasztó” humorérzékkel rendelkezô Lackfi János, József Attila-
díjas író, költô, mûfordító tartott elôadást több órában, így az egész is-
kola végignevethette magyaróráit, ami már-már egy manapság kedvelt
standup comedy elôadásnak is elment volna. Ebben magát a költésze-
tet jellemezte, amirôl rendkívül okosakat mondott, a jól idôzített poé-
nokkal pedig próbálta velünk megértetni mondandóját, és valljuk be, így
jobban átjött elôadásának üzenete azok számára is, akiket kevésbé ér-
dekel az irodalom és a költészet, és akik egy szakmájáról „áradozó” köl-
tôt monotonnak és unalmasnak találnak.

Szintén a Költészet Napja alkalmából, bár két nappal korábban ke-
rült sor egy Arany János Körön belüli kerekasztal-beszélgetésre az iskola
könyvtárában. Ezen a délutánon az önképzôkör tagjai, és az egyéb ér-
deklôdôk Fenyvesi Félix Lajos, hódmezôvásárhelyi költôvel ismerked-
hettek meg. József Attila születésnapjának alkalmából „József
Attila-énekek” címû kötetébôl olvasott részleteket, amely egyik legna-
gyobb magyar költônk mûveinek átiratai mellett életrajzot, személyes él-
ményeket is tartalmaz. Bár Fenyvesi jóval József Attila halála után
született, sokszor tûnt úgy, mintha személyesen ismerte volna.

Nemcsak ô beszélt, a kerekasztal-beszélgetések lényege mindig is
az volt, hogy a hallgatóság is lehetôséget kap a felszólalásra, így amel-
lett, hogy mi megismerhettük az elôadót, ô is megismerhetett bennün-
ket, sôt, ilyen alkalmakkor egymást is jobban megismerhetjük, hiszen
vannak, akik az önképzôkörön kívül szinte egyáltalán nem tartják a kap-
csolatot. Ezek a beszélgetések nemcsak az irodalomról szólnak. Nyi-
tottnak kell lennünk más tudományok felé is, így volt már természet-
tudományokkal, matematikával vagy akár sakkal kapcsolatos beszélge-

tés is, ahol meghívott elôadónak gyakran iskolánk egyik tanárát kértük
fel. Jövôre azt tervezzük, hogy akár a sportot is összekapcsolhatnánk az
irodalommal. Tudtátok, hogy Ady Endre írt a fociról?

Az idei év igazi meglepetése volt Dr. Péter Pál nyugalmazott kato-
likus plébános zenei részletekkel illusztrált elôadása Shakespeare drá-
máiról és Verdi operáiról. A két szerzô életmûvének ismertetése után a
kapcsolódási pontokról beszélt az elôadó, majd az operarészletek szak-
értô kommentálása közben mutatta be az Othello és a Macbeth címû
drámák és operafeldolgozásuk rejtett szépségeit.

Az önképzôkör szerves részét képezik a közös múzeum- és szín-
házlátogatások. Idén például betekintést nyerhettünk Nemes Marcell
mûgyûjtô páratlan gyûjteményébe az „El Grecótól Rippl-Rónaiig” kiál-
lítás keretében, amely fôleg a mecénás adományainak köszönhetôen
olyan mûveket tartalmazott, mint El Greco gazdag színvilággal festett
mûvei, vagy nemzeti kincsünk, a Mányoki Ádám festette Rákóczi-
portré. Továbbá megismerkedhettünk a fotómûvészet kezdeteivel, visz-
szatérhettünk az 1800-as évek piktorializmusához, amelybôl kiindulva
a fotózás az 1900-as évek közepére mûvészetté nôtte ki magát. A szín-
házban megtekintendô mûsorokat is együtt beszéljük meg, mindenki íz-
léséhez igazítva választunk.

Az eddigiekben gyakoriak voltak a mûelemzések. Külön olvasmá-
nyokat olvastunk el, és azokat együtt elemeztük, megbeszéltük a véle-
ményünket a mûvel kapcsolatban, kiselôadást tartott róla egy-egy tag.
Ezeknek a mûveknek az elolvasása általában nem kötelezô, így ha va-
laki azt tervezi, hogy csatlakozni szeretne a társasághoz, lehetôleg ne
ez riassza vissza! Lehetôség van továbbá saját mûveink bemutatására
is. Aki verseket, novellákat, esetleg hosszabb történeteket ír, de nem
meri a nyilvánosságnak megmutatni, itt bátran megteheti. 

Tárt karokkal várjuk a csatlakozni kívánókat, hiszen a végzôsök ki-
esésével jelentôsen megcsappant a kör létszáma. Lehetôség szerint
„megfogyva bár, de törve nem”, Dr. Érfalvy Lívia tanárnô vezetésével és
töretlen lendületével, valamint az Evangélikus Gimnázium Alapítvány
anyagi támogatásával jövôre is folytatja pályafutását az Arany János Iro-
dalmi Önképzôkör.

Zsirka Richárd 11. E

Október elején, a folyosón sétálgatva vettem észre a csecsemô-
gondozási tanfolyamról szóló plakátot. Nagyon szeretem a gye-
rekeket, fôleg a babákat, így arra gondoltam, hogy elmegyek,

és megnézem, milyen is lehet ez a szakkör.
A tanfolyamot Molnárné Anikó, a Fasor védônôje indította, azzal

a célzattal, hogy a hozzám hasonló érdeklôdésû diákokat összefogja, és
felnôtt korunkban is hasznosítható ismereteket adjon át számunkra. Ok-
tóber 19-én volt az elsô alkalom, ami tanfolyamkezdô alkalomként az
ismerkedésre szolgált. Szóba került, hogy miért is érdekelne bennünket
ez a tanfolyam, mit várunk a közös együttlétektôl. Bevallom, engem el-
sôsorban a kíváncsiság vezérelt, és az, hogy „irtó cukinak” tartom a kis-
babákat. Másodsorban a dolog komolyabb része miatt jöttem el, hiszen
sok lehetôség van a nyáron külföldön babysitterkedni, ami engem ér-
dekelne, és késôbb, mint édesanya se lennének rosszak az effajta is-
meretek. Csoporttársam, Bögös Anna például azért jelentkezett, mert
gyógypedagógusként kisbabákkal, gyerekekkel szeretne foglalkozni a
gimnázium befejezése után. Késôbb a csoportvezetô unokahúga, Szilvi
is csatlakozott hozzánk.

Anikó egy laza, beszélgetôs, az egyes dolgokat játékbabával il-
lusztráló szakkört képzelt el, de felajánlotta, hogyha késôbb esetleg van
hozzá kedvünk, versenyre is mehetünk. Van egy kis játékbabánk, akit
Ödönkének neveztünk el. Rajta gyakoroljuk a pelenkázást, öltöztetést.
Elég változatosan telnek az órák, hiszen ha az egyik szerdán Ödönkén
gyakoroltunk, akkor a következô alkalommal egy kis elméleti, pszicho-
lógiai ismeretet tanulunk a csecsemôk növekedésével, viselkedésével,
táplálkozásával kapcsolatban. Legutóbb például Anikó kész ételeket ho-
zott be, hogy közelebbrôl megismerhessük és megkóstolhassuk a babák
ételeit (fôzeléket, püréket). A babák mozgását az általunk behozott ba-
bafotókról tanulmányozhattuk részletesebben, a március 15-ei hosszú
hétvége elôtti utolsó órán pedig egy 14 hónapos kisbabát fogadhattunk
körünkben. Egy vörös hajú, kék szemû, totyogó kisfiút, Ricsikét, ami
igazán különleges élmény volt számunkra.

Akinek van kedve és ideje, az jövôre nyugodtan benézhet, vagy
akár csatlakozhat hozzánk, hogy még többet tudjon meg a csecsemôk
csodálatos világáról.

Harangozó Laura 11. E

A csecsemôk csodálatos világa
CSECSEMÔGONDOZÁSI TANFOLYAM INDULT ISKOLÁNKBAN

Beszámoló az Arany János Irodalmi
Önképzôkör munkájáról
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Az idei svéd diákcsere nagyon izgalmas volt, fôleg, hogy ez volt az
elsô ilyen utazásom. A repülôúttól kicsit féltem, de minden rend-
ben ment, igaz, nagyon fáradtak voltunk a korai indulás miatt.

Stockholmba megérkezvén elôször a hetente egyszer tartandó ôr-
ségváltást néztük meg, míg másnap a Vasa Múzeumban tettünk hosz-
szabb látogatást, ahol egy gyönyörû és hatalmas svéd hajóról tudhattunk
meg érdekes információkat. Ezután kísérôtanárunk, Antal Katalin ta-
nárnô családjának otthonában fogyaszthattuk el a nagylelkûen felaján-
lott közös ebédet, ahol nemcsak jóllaktunk, de egy finom sütemény-
recepttel is gazdagabbak lettünk anyukánk nagy örömére.

A harmadik nap reggelén elôször rossz vonatra szálltunk, de végül
kisebb kalandok árán eljutottunk svéd diáktársainkhoz, akikkel a közös

ebéd elfogyasztá-
sa után elindul-
tunk Kajevallba,
egy kellemes han-
gulatú síüdülôbe.
Az este nagy ré-
szét a fürdô, a
szauna, valamint
a kinti forró fürdô
közti futkosással

és hóba borulással töltöt-
tük, a nap végén pedig lazításként svéd cserediákjainkkal közösen
filmet néztünk. A hét közepe felé már aktívan sportoltunk: lehetô-
ségünk volt síelni, a sífutást gyakorolni, snowboardozni és szán-
kózni. Izgalmas program volt még a lovaskocsizás és a szánon
robogás is, de a kedvencem a matracon száguldós verseny volt, ami-
kor vaksötétben siklottunk le a hegyrôl.

Másnap Ljusdalba mentünk, ahol körbevezettek minket az is-
kolában. 

A nagyon jól felszerelt és sok épületbôl álló iskolarendszer láttán
csak ámultunk és bámultunk. Az én cserediákomnak nagyon messze
lakott a családja, így néhány diákkal együtt a közeli diákszálláson lak-
tunk, ahol sokat beszélgettünk az ottani életrôl, majd egy közös film-
nézéssel zártuk a napot. 

Az utolsó napon órákat látogattunk, az esti pizzavacsora után pedig
néhányan elmentünk egy izgalmas hokimeccsre, amit természetesen a
helyi közönséggel együtt drukkoltunk végig. Éjfélkor eljött a búcsú ideje
— és bár nagyon szomorúak voltunk, hogy el kell válnunk — bátorított a
tudat, hogy nemsokára újra láthatjuk egymást. Svéd barátaink ugyanis
a tavaszi szünetben viszonozták látogatásunkat, amikor a svédországi
látogatáshoz hasonlóan egy csodaszép hetet tölthettünk el közösen —

immáron Budapesten.
Köszönjük kísérô tanáraink, Antal Katalin és Sipiczky Márk

munkáját, Ittzés Szilvia tanárnônek és az Angol Munkaközösség tag-
jainak pedig a szervezésben és a fogadás lebonyolításában nyújtott
segítséget.

György Boglárka 11. E

Nürnbergi testvériskolánk, a Wilhelm-Löhe-Schule diákjainak és tanárainak ôszi látogatását idén tavasszal viszonoztuk. A nyolcórás vonatút
után fáradtan érkeztünk meg a nürnbergi pályaudvarra, ahol cserediákjaink kedvesen vártak minket, azokat is, akik újak voltak ebben a
programban. Az elsô két napot — ami hétvégére esett — a fogadó családokkal töltöttük. Vendéglátóink körbevezettek minket a városban,

ahol sok érdekességet láthattunk, többek közt a várat, az óvárost, a belváros templomait és a híres „Szép kutat” a város fôterén.
Hétfôn az iskolában gyülekeztünk, ahol az igazgató úr fogadott minket. Izgalmas volt látni a hatalmas iskolaépületet, ahol négy iskolatípus di-

ákjai tanulnak nap mint nap. Az óralátogatások után elmentünk a Doku-Zentrumba, ahol cserediákjaink történelemtanára tartott elôadást a má-
sodik világháborút megelôzô idôrôl és a náci diktatúra idôszakáról. A következô napot a nürnbergi csodák palotájában töltöttük, ahol rengeteg új
ismerettel, tapasztalattal gazdagodtunk.

Látogatás 
Svédországban

Egy hét Nürnbergben

Csoportkép a János-hegyen

Stockholm

Sífutás

Snowboard
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Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség központi irodája a Kárpát-
medencében mûködô helyi szervezetei révén gazdag program-
sorozatot valósít meg minden évben. A határon túl élô magyar

közösségek nemzeti, kulturális, szellemi, közmûvelôdési tevékenységét
segíti, és hatékonyan részt vállal identitástudatuk megôrzésében, elsô-
sorban az ifjúság megszólításával.

A Rákóczi Szövetség 1994 óta hirdeti meg március 15-i diákuta-
ztatási programját magyarországi középiskolások számára, azzal a cél-
lal, hogy a Kárpát-medence valamely határon túli településére
utazzanak, és az ottani magyar társaikkal közösen ünnepeljenek. Na-
gyon örülök, hogy erre a pályázatra a mi iskolánk, a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium is jelentkezett, így a tavalyi évhez hasonlóan
idén is lehetôségünk nyílt bekapcsolódni a nagykárolyi március 15-ei
ünnepségekbe.

Korán reggel indultunk, a gimnázium elôtt már várt a busz, amikor
én megérkeztem. Három tanárunk, Csordás-Lengyel Mónika, Nováky
Andrea és Sipiczky Márk mellett az iskola kórusa is elkísért minket. Az
út több, mint három órát vett igénybe, így kora délelôtt érkeztünk meg
a mai Románia területén, Szatmár megyében fekvô Nagykárolyba.
1530 körül itt született Károli Gáspár nyomdász, aki az elsô teljes ma-
gyar nyelvû Biblia fordítója, valamint Kaffka Margit író, költô 1880.
június 1-jén, hogy csak a legismertebbeket említsem.

A város több, mint fele magyar ajkú, így nem volt furcsa, hogy az
Elméleti Liceumban (gimnázium) sok a magyar diák, akik természetesen
megünneplik március idusát. Diáktársaink nagyon sok szeretettel vártak
minket. Tanáraik — többek közt kinti kapcsolattartónk Mentiu Gabriella
Csilla tanárnô — kíséretével körbevezettek az iskolán, így megtekintet-
tük az informatika szaktermet, a fizika, kémia termeket, a tanári szobát,
valamint átöltöztünk mi is ünneplôbe, így vonultunk be a Díszterembe,
ahol az ünnepség kezdôdött. 

Én ilyen szép március 15-ei ünnepségen, amit diákok adtak elô,
még nem voltam. A verseket nem olvasták, hanem a szó szoros értel-
mében szavalták, olyan ünnepélyesen, hogy a hideg futkosott a háta-
mon. Nem beszélve az énekrôl, ami olyan szép volt, hogy amint
felcsendült, mindannyian összenéztünk a bámulattól. Természetesen
az ünnepségen a mi kórusunk is szerepelt, amit az ottaniak nagy meg-
illetôdéssel hallgattak. Dicséret és köszönet az élményért mindenkinek,
aki a mûsor összeállításához hozzájárult, valamint közremûködött, sze-
repelt.

Az ünnepség után újból buszra szálltunk, és Tasnád fele indultunk,
a cél Érmindszent volt, Ady Endre szülôfaluja, melynek ma már csak

150 lakosa van. Az itt élô kisebbség büszke az ô Adyjára; ismeri költé-
szetét, publicisztikáját és barátait is. „Könnyes szemünk azonban ha-
marosan fölszárad, hisz - ha rövid idôre de kisüt a Nap - szikrázó fénye
megsimogatja arcunkat.” Mondják is a helybéliek, akármilyen rossz idô
van, Ady Endre születésnapjára mindig kisüt a nap, s olyankor pár órára
kellemes tavaszi meleg lengi be a kis falucskát. A szülôházban meg-
néztük Ady Endre szobáját, ágyát, lócáját. Nekem a csodaszép fehér
cserépkályha tetszett a legjobban.

A múzeum látogatása után visszatértünk Nagykárolyba, ahol egy
gyorsétkezdében megebédeltünk, néhány ottani diák kíséretében. Evés
közben csodálattal hallgattuk ízes beszédüket, és olyan szavakat is meg-
tanultunk, amit eddig nem ismertünk.

Ebéd után a Károlyi várkastély megtekintése volt a program, amit
nemrég újítottak fel, évekig romos volt. Károlyi Lancz László 1482-ben
kezdte építeni várkastélyát. 1526-ban a várból indult el a Károlyiak ban-
dériuma a mohácsi csatába. A Károlyi kastély a 15—16. századi vár he-
lyén, késôbarokk stílusban épült, 1847-ben Ybl Miklós végzett benne
átalakításokat. A látottak nagyon tetszettek mindenkinek, hiszen újabb
bizonyíték volt történelmünk sokszínûségére, valamint arra, hogy mi-
lyen régóta laktak magyarok itt, ezen a helyen. Mire odaértünk, már
vége volt a lovagteremben tartott ünnepi megemlékezésnek, így hát a
kórus pár madrigál és egyéb mûvek spontán éneklésébe kezdett. Ekkor
történt az utunk egyik talán legmeghatóbb pillanata. Miután befejezték
a Kossuth Lajos azt üzente címû éneket — melyet a látogatók együtt éne-
keltek kórusunkkal — egy kedves idôs bácsi sírva csókolt kezet Nováky
tanárnônek, kifejezve határtalan örömét, hogy ezt a dalt hallhatta.

Sajnos az idô késôre járt, így elbúcsúztunk az ottaniaktól, és elin-
dultunk haza. Késô estére értünk a gimnázium elé, ahol szüleink már
türelmetlenül, de örömmel fogadtak minket. Otthonunk felé menet el-
meséltük élményeinket, mert igazán jól éreztük magunkat, ezzel min-
denki így volt, ezt már a buszon megtárgyaltuk. Nagyon örülök, hogy
részt vettem ezen a kiránduláson, igazi élményekkel gazdagodtam, és
nagyon várom az újabb állomását ennek a programnak, valamint sze-
retettel várom vissza a nagykárolyi diákokat, akik júniusban látogatnak
hozzánk. Remélem, ôk is így éreznek, mint én, mint mi, és várják az
újabb találkozást, hogy a kialakult kapcsolatokat tovább tudjuk ápolni.

Köszönet a Rákóczi Szövetségnek az ötletért, a szervezésért, vala-
mint gimnáziumunk tanárainak, akik fáradságot nem kímélve kísértek
el minket.

Lukács Katalin 10. A

Szerdán a helyi evangélikus temp-
lomba látogattunk, ahol szerencsésnek
érezhettük magunkat, hiszen még a
templomtoronyba is felengedtek minket,
így madártávlatból láthattuk a csodaszép
bajor várost. Délutánonként szabadprog-
ramot kaptunk a programot összeállító
németországi tanároktól, így cserediákja-
inkkal Nürnberg rejtett szépségeit is fel-
fedezhettük.

Az utolsó két nap is tartogatott meg-
lepetéseket: a Nürnberg melletti kisvá-
rosba, Würzburgba tett kirándulás, és a
híres Faber — Castell gyár megtekintése —
ahol a híres pöttyös ceruzák készülnek —
nagyon izgalmas élmény volt számunkra.

Az elutazás napján nehéz szívvel vál-
tunk el egymástól, hiszen nagyon meg-
szerettük a társaságot, de bízunk abban,
hogy nyelvtudásunk fejlôdése érdekében
jövôre is lesz csereprogram. Ezúton is kö-
szönjük kísérôtanáraink, Jankovics Borbála és Haraszti Réka tanárnôk munkáját.

Éles Dorottya és Palotai Gábor 11. E

Nagykárolyban jártunk

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és a nürnbergi Wilhelm-Löhe-Schule diákjai 
a nürnbergi pályaudvaron
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Mikulás

Öregdiákok osztályfônöki órán
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Neumann -
verseny
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Valóra vált álom
A FASORI KÓRUS KONCERTJE DÁNIÁBAN

Két év után — immáron ötödik alkalommal — március elején kilenc kórus részvételével ismét megrendezésre került az Evangélikus Gimnáziu-
mok Országos Kórustalálkozója.

Pénteken nagy izgalommal vágtunk neki a négyórás buszútnak Sopron felé, amit a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium, illetve az Aszódi Evangélikus Gimnázium kórustagjaival együtt töltöttünk. Miután megérkeztünk a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázi-
umba, karvezetônk, Nováky Andrea tanárnô vezényletével próbáltunk a számunkra kijelölt teremben, a délután további részét pedig szabad-
programmal töltöttük. Este — miután mind a kilenc kórus megérkezett —, a Gyermek- és Ifjúsági Központban (GYIK) egy közös taizé-i misén vettünk
részt, majd a köszöntések után egy vonósnégyes koncertjét élvezhettük.

Másnap a korai kelés után összkarpróbára siettünk, ahol a többi kórus tagjaival elsajátítottunk egy új darabot. Hihetetlen élmény volt, ahogy
közel háromszázan összedolgozva megszólaltattunk egy gyönyörû mûvet. A próba után mindenkinek lehetôsége volt gyakorolni az esti bemutat-
kozó koncertre, majd következett a gyorstanulási verseny. Sajnos ezen a megmérettetésen mi nem tudtunk résztvenni, ám ennek is megvolt az elô-
nye, hiszen így az összes elôadást végighallgathattuk. A verseny végén a zsûri egészen az esti fellépésig türelmi idôt kért, így visszatértünk a
kollégiumba, ahol a kiadós vacsora után igyekezve öltöttük magunkra ünneplônket, hogy mielôbb visszaérhessünk a GYIK-be.

Mindenki izgatottan várta, mikor kerül sorra. Iskolánk kórusa negyedikként állhatott színpadra. Viszonylag rövid, négy darabból álló elôadá-
sunkat vastaps követte, és mi boldogan ültünk vissza a helyünkre. Miután mind a kilenc kórus fellépett, a verseny zsûrije kihirdette a gyôztest, ami
idén a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium lett. A helyezettek tortákat és pólókat kaptak, de természetesen a pólóosztásból egyik iskola sem ma-
radt ki. Az este folyamán sok más iskolából való fiúval és lánnyal ismerkedtünk össze, bár az utolsó esténk inkább a pakolással telt, hiszen másnap
korán reggel indultunk el busztársainkkal egy kisebb faluba, Farádra, ahol az Aszódi Evangélikus Gimnázium elôadása emelte a tízórai mise fényét.
A jéghideg templom után meleg teával és finom sütivel vendégeltek meg minket, és a csoportkép után már szálltunk is fel a buszra.

A hazaút nagyon gyorsan telt. Volt, aki inkább aludt ez után a kellemesen fárasztó hétvége után, de kórusunk nagy része szünet nélkül éne-
kelve ülte végig a kétórás utat. Nagyon sok jó tapasztalattal tértünk vissza idén is, és természetesen legközelebb is szívesen megyünk, hiszen egy
ilyen kórustalálkozó minden zenekedvelônek csodálatos élmény.

Hajdu Tímea 11. E

Régi álmunk vált valóra, mikor idén tavasszal eljutottunk iskolánk kórusával Dániába. Nem mindennapi élményben volt részünk, hiszen a
nagy utat busszal tettük meg. A huszonhat órás intenzív együttlét az egyik legjobb módja volt a közösségépítésnek. Roskilde-be való
megérkezésünk után 2-4 fôs csoportokra osztottak minket, és egy helybeli vagy környékbeli családnál kaptunk szállást. Szállásadóink egytôl-

egyig a legkedvesebb emberek voltak, akikkel valaha találkoztunk, és betekintést nyerve a mindennapjaikba rengeteg élménnyel, tapasztalattal gaz-
dagodtunk.

Másnap Panna Ildikó Brinkmann tanárnô vezetésével megnéztük a várost és a katedrálist, majd délután a Vikingmúzeumba látogattunk el. Itt
egy rögtönzött kiskoncertet adtunk, ami annyira megtetszett a múzeum dolgozóinak, hogy az engedélyünkkel 10 percen belül a Facebook-ra is fel-
került a rólunk készült videó.  A koraesti órákban a Jernløse-i kórus által készített vacsorán vettünk részt, ami nagyon jó hangulatban telt. Ezt
követôen velük együtt a Kvanløse templomban adtunk koncertet, ami nagyszerûre sikeredett.

Fasori Hírmondó 2012. június

Csoportkép a kastély elôtt
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„ a zene bennünk van”… és szívbôl jött!
ZONGORAEST A DÍSZTEREMBEN

Szombaton egy mesésen szép, magántulajdonban lévô kastélyt néztünk meg,
este pedig újabb fellépés várt ránk Vindinge templomában. A kedvet fokozta, hogy dán
barátainkkal együtt késô estébe nyúló közös éneklést tartottunk, tapasztalatot cserél-
tünk, aminek eredményeképp magunk közt megállapítottuk, hogy semmi kedvünk
ettôl  a sok kedves embertôl búcsút venni. Vasárnap izgalmas, ámde szomorú napra
ébredtünk, hiszen búcsút kellett vennünk szállásadóinktól, mivel kórusunk egyik leg-
nagyobb megmérettetése várt ránk Koppenhágában.

A fôvárosba érkezve hajóval körbejártuk a várost, majd gyors bevásárlás után
megtartottuk a fôpróbánkat a Johannes templomban. Ez volt az egyik leggyönyörûbb,
legnagyobb templom, ahol valaha énekeltünk, így kellô izgalommal álltunk ki a sok
ember elé. Karvezetônk, Nováky Andrea tanárnô belénk vetett munkája és a sok gya-
korlás révén, hallgatóink álló tapssal köszönték meg szolgálatunkat, és a sok gratulá-
ció jólesô érzéssel töltött el minket. Boldogan, élményekkel csordultig telve szálltunk
fel a buszra, és hagytuk el a szá-
munkra oly kedvessé vált országot.
Hétfôn késô délután hazaérkezve
közös énekléssel búcsúztunk el
egymástól, bár el nem tudtuk kép-
zelni, hogy a szünet hátralévô ré-
szét hogyan fogjuk eltölteni a csa-
patunk nélkül. Azt hiszem, hogy
mindannyiunk nevében elmond-
hatom, hogy ez volt számunkra az
idei tanév egyik legemlékezete-
sebb és legfantasztikusabb uta-
zása! Nagyon köszönjük az egyház
anyagi támogatását, kórusveze-
tônknek, Nováky tanárnônek pe-
dig belénk vetett bizalmát, és azt
a rengeteg dolgot, amit tôle kap-
tunk! 

Frank Júlia 11. E
Fotó: Mészáros Zoltán, Frank Júlia

Végy néhány zenélni szeretô fiatalt, egy jó zongorát, néhány kiló
pogácsát meg valami kis innivalót, és tedd be mindezt a Dísz-
terembe. Mi lesz ebbôl…? 

…Amikor kitaláltuk, illetve kitalálta Parragh Dávid 10. B osztá-
lyos tanuló, csak reméltük, de nem tudhattuk pontosan, hogy nem
csupán egy koncert, hanem egy hatalmas közös improvizáció és közös
éneklés várt azokra, akik március 7-én délután eljöttek, ott voltak,
részt vettek, játszottak vagy hallgattak. Az ötlet és a megszervezés Dá-
vidé, a háttérbôl a DÖK támogatta a programot, de a zenészek, sôt a
hallgatóság nélkül nem jött volna létre ez a diákoknak és tanároknak
egyaránt fantasztikus zenei élményt nyújtó zongoraest.

De hogy is volt ez? Végül hatan zongoráztak, s játszot-
tak el nyolc-kilenc különféle darabot Chopintól Gersh-
winig, sôt saját szerzeményekig, megmutatva a hallga-
tóságnak, hogy mi minden rejlik egyetlen hangszerben. 

De az igazi meglepetések csak ezután következ-
tek. Beszélgetés és pogácsaeszegetés közben a háttér-
ben a „boci-boci tarka” dallama hangzott fel a zongorán,
amihez kíséret úszott be, majd egyre csak dagadt, höm-
pölygött, különbözô stílusokban és hangnemekben az ismert
dallam, két-három, és ki tudja már a végén hány szólamban. A zon-
gora köré gyûltünk, és a dallam kézrôl-kézre járt vagy 8-10 percen ke-
resztül megunhatatlanná téve az egyszerû kis dallamot. Ezt a MÁV-
szignál követte, minimum négy kéz a zongorán és fantasztikus zenei
párbeszédek sorozata újra legalább 10 percen keresztül…

Nem tudom már, hogy ezektôl a fergeteges közös improvizáci-
óktól hogyan, de egy fél óra sem telt bele, más ifjúsági énekek, taize-i

dallamok csen-
dültek fel a zon-
gorán, és töltöt-
ték be az egyéb-
ként már kihalt
második emele-
ti folyosót. A ze-
nehallgatás las-
san közös ének-

léssé alakult. Lelket felemelô han-
gulatban zárult így az este. És tény-
leg igaz, hogy a „zene bennünk

van”, csak egy jó alkalom kell, ahol
közösen teret engedhetünk neki, ahol

kiengedhetjük magukból. Jó érzés, lelket
frissítô. Könnyû szívvel és jó kedvvel indulhattunk

haza a már-már tavaszias március eleji estébe, hazafelé, a „legyen még
ilyen” gondolatával.

Bence Orsolya 
iskolapszichológus, a DÖK segítô tanára

Képek: Gulyás Noémi 10. B

A zongoránál 
Fehér Jenô 13. E és Schallinger Artúr 11. A

A kórus tagjai

A kórusvezetôk országhatárokon átívelô kézfogása

Sokkezes 
improvizálás



14 Fasori Hírmondó 2012. június

VE
TÉ

LK
ED

Ô
K 

A 
FA

SO
RB

AN

Idén elôször bibliaismereti versenyt tartot-
tunk, amelyre Mózes elsô könyve és Lu-
kács evangéliuma alapján készültek fel a

diákok. Háromfôs csapatokban közel száz
résztvevô töltötte ki az írásbeli feladatlapot.
A szóbeli döntôn a versenyzôk villámkérdé-
sekre válaszoltak, activity-típusú feladványo-
kat oldottak meg, végül rögtönzött jele-
neteket mutattak be. Kovács Melinda (6. A)
például ezt a forgatókönyvet írta a számukra
kisorsolt jelenethez (A tékozló fiú példázata —
mint szöveges matematikafeladat): Volt 1
ház. A ház lakói 5/10-ed része szolga volt,
akik 1 gazdához és 2 fiához tartoztak. A na-
gyobbik fiú, jelöljük y-nal, elvégezte a ház-
tartási munka 3/7-ed részét, a kisebbik fiú,
jelöljük x-szel, csak az 1/7-ed részét. X fellá-
zadt az apja ellen, és elkérte a vagyon 1/3-ad
részét, hogy a maga ura lehessen. Apja házá-
tól messze tékozló életet élt. Parázna nôkre
és újdonsült „barátaira” költötte a pénzét,

akik csak öröksége miatt voltak vele. Mikor
kiürült a pénztárcája, 100%-osan magára
hagyták. Úgy döntött, hogy elvégzi a legalan-
tasabbnak tartott munkát: disznót legeltet. El-
szegôdött egy gazdához, hogy annak állatait
ôrizze. Annyira éhes volt, hogy a disznók ele-
delét is meg tudta volna enni, de még az 1%-
át sem kaphatta meg. Ekkor rádöbbent, hogy
apja szolgái is jobban élnek nála, ezért elha-
tározta, hogy hazamegy, de nem várja el ap-
jától, hogy fiának visszafogadja. Amikor atyja
már messzirôl meglátta, hogy gyermeke kö-
zeledik, elébe futott, és magához ölelte. Ün-
nepséget is szervezett neki, amire a rokonok
39/40-ed része el is jött. Y mérges volt apjára
és testvérére, mert ô még nem bulizhatott
együtt a barátaival. Erre apja így válaszolt:
„Fiam! Nem örülsz? A te öcséd 100%-osan
feltámadott!”

Egy amatôr videofelvétel is készült, ame-
lyen a felsôs kategória harmadik helyezett

csapata a rock-musical mûfajában mutat be
egy másik példázatot — megtekinthetô a You
Tube weboldalán, „Farizeus és Vámszedô —
Hittanverseny” címen.

A végeredmény: alsós kategóriában (5-8.
osztály) 1. helyezett Bánki András, Jancsovics
Rebeka, Széll János (8. A), 2. helyezett Bábel
Anna, Horváth Veronika, Kovordányi Anna (5.
B), 3. helyezett Balla Zsófia, Ôsz-Püspöki Do-
rottya, Sági Petra (6. B). Felsôs kategóriában 1.
helyezést ért el Ferkai Luca, Parragh Dávid,
Soós Vivien (10. B), második helyezett lett
Frank Marcell, György Boglárka, Harangozó
Laura (11. E), míg harmadik helyezést szerzett
Heckmann Fanni, (az írásbelin: Hidvégi Imre),
Lázi Liza, Szarvas Dia (12. B).

A hittanárok nevében minden nézônek
és versenyzônek köszönjük a részvételt.

Csepregi András
iskolalelkész

Akorábbi évek hagyományait követve
idén márciusban is megrendezésre ke-
rült iskolánkban a német országisme-

reti vetélkedô. A Dávid Lászlóné által szer-
vezett megmérettetés, melyen a fasori csapa-
tok mellett a kerület általános iskolái vettek
részt, kreatív játékos feladatokkal szórakoz-
tatta a versenyzôket. Fô témaként Liechten-
steint jelöltük meg, így az induló csapatoknak
színes ötletekkel kellett egyedi prezentációt
készítenie a hercegség társadalmi és földrajzi
érdekességeirôl. A három-négyfôs csapatok

ezután nekiláttak a feladatoknak. Egy-egy
példasor megoldása után a résztvevôk és a
zsûri meghallgatta a fent említett kiselôadá-
sok egyikét. A két korcsoportban lezajló tu-
dáspróba célja nem csupán a versenyzôk
felkészültségének felmérése volt, hanem az
együttmûködés és a csapatmunka megvaló-
sítása is. A zsûri — Fabiny Katalin, Érfalvy Lívia
nyelvtanárok, Szabados János tanárjelölt és
Nikasz Dániel fasori diák — értékelése alap-
ján minden résztvevô remekül szerepelt,
külön meglepetés volt számunkra az iskola 5.

osztályos csapata, amely idôsebbeket meg-
szégyenítô módon teljesítette a próbatételeket.

A vetélkedô jó hangulata, a csapatok fel-
készültsége és a szereplô diákok lelkesedése
nagy örömmel töltötte el a szervezôket. Re-
méljük, még sok-sok hasonló, kreatív ver-
senynek adhatunk otthont, hogy a vállalkozó
kedvû diákok ismét megmutathassák tudá-
sukat, és kedvet csináljanak a kerület diákja-
inak ahhoz, hogy nyelvi tagozatunkon foly-
tassák tanulmányaikat.

Nikasz Dániel 10. B

AFasori Evangélikus Gimnáziumban
2012. január 23-án a Magyar Munka-
közösség szervezésében versmondó-

és zsoltáréneklô versenyt rendeztek Túrme-
zei Erzsébet (1912-2000) evangélikus diako-
nissza és költô emlékére. Az emlékversenyen
vendégünk volt, illetve a zsûri tagjaként is kö-
szönthettünk egy kedves nôvért a Fébé Evan-
gélikus Diakonissza Egyesületbôl (Túrmezei
is ebben az egyesületben tevékenykedett).

Az esemény megnyitásakor elôször a
nôvér szólt hozzánk, mesélt Erzsébet testvér-
rôl és a Fébé Egyesület munkájáról. Túrmezei
életrajzáról is hallhattunk egy rövid elôadást

az Arany János Kör egyik diákjának elôadá-
sában.

Ezután következett a szavalóverseny. A
14 résztvevô mindegyike „A harmadik” címû
vers mellett egy általa szabadon választott
költeményt adott elô, természetesen Túrme-
zei Erzsébet mûveibôl felkészülve, a zsûri tag-
jainak — Csordás-Lengyel Mónika és Dr.
Érfalvy Lívia tanárnôk — „szigorú” mérlegelése
közepette.

A versmondás után, a szünet elteltével
került sorra a zsoltáréneklô verseny. Volt sze-
rencsém végighallgatni mindegyik fellépôt,
egészen fiatalok is énekeltek. Az ô munkáju-

kat Nováky Andrea és Kuklis Éva tanárnôk vé-
leményezték.

Eredményhirdetés után kis beszélge-
tésre, falatozásra is sor került. A díjazottak —
Nikasz Dániel 10. B, Gál Karolina 10. A,
Kabai Zsuzsanna 9. C, Árvai Réka 11. E, va-
lamint Sági Viktória 12. A osztályos tanulók
képviselhették iskolánkat a Fébé Egyesület
februári Túrmezei Erzsébet emlékünnepsé-
gén. 

Véleményem szerint egy kellemes dél-
utánt töltöttünk el, a szervezôket ezúton is
köszönet illeti fáradozásaikért!

Kabai Zsuzsanna 9. C

Bibliaismereti verseny

Mit tudsz Liechtensteinrôl?
KERÜLETI ORSZÁGISMERETI VETÉLKEDÔ

Túrmezei Erzsébetre emlékeztünk



Mikulás-napi felfordulás

Anyári kánikula küszöbén talán mindenkinek
jólesik felidézni azt a hideg decemberi dé-
lelôttöt, amikor Petykó Csaba és Török Ber-

talan 11. E osztályos tanulók személyében
iskolánk diákjaihoz is ellátogatott a Mikulás. De a
szaloncukrot nem adták ám ingyen! A Mikulás se-
gítôi ugyanis a december 6-át megelôzô napok-
ban szorgalmasan gyûjtötték az osztályfônököktôl
a jó és rossz tanulókról megtudható információ-
kat. Aki sokat késet, vagy gyakran „oda se balla-
gott”, az bizony csak virgácsot kapott… Az
osztályok emellett a Mikulás-napi ajándékozás
eredetére vonatkozó keresztény mondakörbôl, a
lappföldi Mikulás küllemére és segítôire, valamint
a modern kori Mikulás-szokásokra irányuló isme-
retanyagból vizsgázhattak a — Diákönkormányzat
jóvoltából zsákokba került — jól megérdemelt ju-
talom reményében. A meleg ruhában hôgutát
kapó Mikulásokat talán kárpótolta, hogy ezúttal
tiltott helyekre, a tanáriba és az igazgatói irodába
is bebocsátást nyertek hû krampuszaik, rénszar-
vasaik és manóik kíséretében. 11. E

A farsangról képekben
2012. február 3. 15:00,  Díszterem: kezdôdik az Alsós-farsang. Kezdôdik, mert a DÖK koordinálásá-
val a 8. osztályosok mindent elôkészítettek osztályfônökükkel, Jernei Anikó tanárnôvel együtt. Már
csak a jelmezesek hiányoznak, de percek múlva ôk is ellepik a dísztermet… színes jelmezek, kreativi-
tás, humor, ötletesség, csapatmunka és jókedv következik ezután. De szavak helyett beszéljenek inkább
a képek!

A 2012-es farsang díjazottjai egyéni kategóriában: 1. helyezett Bácsaki Péter 5. B (BKV-bérlet), 2.
helyezett Antal Sára 7. B (ÁSZ-kártyalap), 3. helyezett Széll Szilvia 5. A (Görög szobor). Csoportos ka-
tegóriában a díjazottak: 1. helyezést értek el a Cukros-lányok (5. A), 2. helyezett lett a 7. A  Kínától-
Hawaii-ig, viseletek a Föld különbözô tájairól címû jelmezével, míg 3. helyezettek lettek a Kalózlányok
(6. A). Különdíjak: Lehocki Aliz (Szôlôfürt), Vida Enikô (Tengeri csillag), Tankó Áron (Hajléktalan).

A farsangról készült képösszeállítás a 10-11. oldalon található. Összeállította: Bence Orsolya.

Szaloncukorküldô-szolgálat 
2011 DECEMBERÉBEN ÉS A RÁADÁS FEBRUÁR 14-ÉN

Hangzavar az aulában. Kígyózó hosszú sor. Vajon mi lehet ez? Természetesen idén is munkába állt a Szaloncukorküldô Szolgálat. A fasori di-
ákok kitörô örömmel futottak oda padunkhoz, és írták tele kedves üzenetekkel az apró cetlit, amihez egy szaloncukrot is mellékelhettek.
A DÖK-ös diákok ugyanis a hét minden napján sietve mentek el az órák végérôl, hogy elfoglalhassák a padot, és tollal a kezükben várhassák

a szaloncukrot küldeni kívánó fiatalokat.
Természetesen mindenkit beavatok a kulisszatitkokba. A nagy munka miatt szinte az összes óráról elkéstünk, amit elôször elnézték nekünk ta-

náraink, késôbb azonban — érthetô módon — rosszallóan néztek ránk, így végül szaloncukrokkal halmoztuk el ôket is, hogy ne írjanak be minket
késônek. Néhányunknak csak a 6. óra szerepelt az órarendjében, ugyanis a szaloncukrok és az üzenetek akkor kerültek végleges gazdájukhoz. Talán
ez volt a legnehezebb része az egész feladatnak, fôleg, amikor egy osztály négy helyen volt egy idôben.

Összességében jól éreztem magam, hiszen sokat nevettünk a szerény kis üzeneteken, és szerintem a többi társam is egyetért velem abban,
hogy szolgálatunkkal örömteli perceket szereztünk diáktársainknak. Ha lehetôségünk lesz rá, jövôre is szívesen koptatjuk majd a széket a padnál. 

Makai Luca 10. A

Valamikor február elején íródtak e sorok, de az újabb üzenet-küldô akcióval mégsem kellett egy egész évet várni.  A DÖK-ös lendület és a
szervezés rutinja vitte a szervezôket, és február 13-án, Valentin-nap elôtt egy nappal jött a hirtelen ötlet: itt az alkalom, most lehet újra csi-
nálni. Villámgyors egyeztetések, rózsaszín szívecske alakú papírok, színes cukorkák, a kézbesítôk kikérése a 6. órákról, a tanárok villámgyors

értesítése, egy-két óra leforgása alatt újra minden készen állt arra, hogy egy újabb csatornát nyissunk a szívtôl szívig címzett üzenetek számára. Úgy
tûnik sikerült, és reméljük, mind a szeretettel teli, mind a szerelmes üzenetek célba értek karácsony elôtt és február 14-én egyaránt.

Bence Orsolya

Dr. Érfalvy Lívia osztályfônökkel
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Aszalagavató a végzôs diákok életében talán az egyik elsô mérföldkô. Már a készülôdés, a próbák alatt érezhetô volt, hogy ennek az ese-
ménynek nagy a jelentôsége. Eleinte csak pár emberben volt lelkesedés, de az idô elteltével mindenki izgatottá vált. A kisebb-nagyobb ösz-
szetûzések és nézeteltérések ellenére még jobban összekovácsolta az osztályokat ez az ünnepély, de különösképp az azt megelôzô idôszak.

Nem volt könnyû összehozni ennyi embert egyszerre és egy helyen, de sikeresen vettük a táncpróbák, a készülôdés és a szervezés okozta akadá-
lyokat. Gyakran úgy tûnt, hogy kudarcot vallunk, hogy nem fog jól sikerülni a fellépés, nem készül el az osztályfilm, nem lesz ruhánk és meghí-
vónk, de aztán mindenki összeszedte magát, hiszen érezte a súlyát a fasori szalagavatónak.

Az utolsó héten, amikor már vészesen közeledett a nap, minden végzôs diák gondolata a táncok, a ruhák körül forgott. Nagyon izgatottak vol-
tunk, hiszen kezdetét vette a búcsú. Tudtuk, hogy olyan emberek elôtt kell majd szerepelnünk, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk, családunk,
barátaink, jelenlegi és volt tanáraink figyelme hamarosan ránk szegezôdik majd, így boldog izgalom és félelem közepette érkezett el a nagy nap.

Koránkelés, fôpróba, fodrász és az este… Nagy volt a nyüzsgés, mindenki érezte, hogy ez most a mi napunk! Az igazgató úr köszöntô beszéde
és az áhítat után került fel mellényünkre a szalag. A szalag jelképezi, hogy egy iskolába, egy osztályba tartozunk, és magába foglalja a Fasorban el-
töltött éveket is, így büszkén viseljük egészen az érettségi vizsgáig.

Az ünnepélyes pillanatok után kezdôdtek a táncok. Az elsô az osztálytánc volt, amiben mindenki feloldódhatott, és önmagát adhatta. A ke-
ringô következett utána, amiben mindenki, egytôl-egyig gyönyörûen mutatott, különösen mi lányok, hiszen a fehér ruhában egy estére hercegnô-
nek érezhettük magunkat. Felkérhettük táncolni szüleinket, rokonainkat, tanárainkat, így a báli hangulat teljes volt.

A szalagavató életem egyik legnagyobb élménye, mert aznap és az azt megelôzô idôszakban igazán jól éreztem magam. A szalagomra nézve
mindig eszembe fog jutni, és a többi végzôs diákhoz hasonlóan mindig örömmel emlékezem majd a fasori diákéveknek erre az ünnepélyes
esté(j/ly)ére. Köszönjük a szervezôknek — a 11. évfolyam diákjainak és osztályfônökeinek, valamint Abaffy Zoli bácsinak és Sárkány Ildikó tanár-
nônek — ezt a szép estét.

Weit Krisztina 12. C

Búcsú a végzôsöktôl
Az eddigi legnagyobb élményünk

Fasori Hírmondó 2012. június
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Búcsú a végzôsöktôl

Egy újabb mérföldkô, új korszak kezdete, az új világ kapujában… Ilyen és ehhez hasonló mondatok röpködnek mostanság mindenfelôl a bal-
lagás idején. Van, akit ez felvillanyoz és örömmel lép elôre, van, akit ez már untat, frusztrál vagy félelemmel tölt el. Én nem is errôl szeretnék
beszélni nektek, hanem arról, hogy hitetek megélésében is egy új korszak következik. Eddig életetek szerves része volt, hogy heti kétszer hit-

tanórára mentek, ültök a templomban, kötelezôen, az ünnepségek alkalmával és az áhítatokon. A pillanat hangulatától függetlenül, a hétközna-
potok része volt az Istenrôl, Istennel való beszélgetés.

Volt, hogy örömmel, volt, hogy rossz kedvvel, de itt voltatok — néha még énekeltetek is —, mert ez volt a természetes.
Pedig mennyire nem az! Az érettségi mellett egy másfajta érettségin is vizsgázni fogtok. A „hitérettségin”. Nekünk hitoktatóknak nemcsak az

volt a feladatunk, hogy mindent megtudjatok Mózesrôl vagy Pál apostol útjairól, ismerjétek a nagy hithôsöket, hanem az is, hogy példát mutassunk
reménybôl, bizalomból. Feladatunk volt, hogy olyan emberek legyetek, akik innen kikerülve bizonyságot tesznek a hitük érettségérôl.
Volt egyszer egy ember, aki örökre hírnevet szerzett magának, pedig még a nevét sem tudjuk. Csak az állomáshelyét és rangját. Ô a kapernaumi
százados. Ez az ember nyomot hagyott a világban azzal, hogy hitt. Kétezer évvel késôbb is ôt emlegetjük, ha reményrôl, bizalomról szeretnénk pél-
dát hozni. Jézus is azt mondta róla, hogy senki másban nem talált ekkora hitet, mint ôbenne. Minden ember erre vágyik, ti is, hogy nyomot hagy-
jon a világban. Tudjanak róla a kortársak, de ha ôk nem is, legalább az utódok ismerjék el az ô tehetségét. Ne múljon el az élete nyomtalanul. 

Én azt gondolom, hogy ez egy nemes
cél, sôt bíztatok mindenkit, hogy éljen
hasznos életet. Motiváljon benneteket
az, hogy feladatotok van a világban, és
nektek is hozzá kell raknotok a maga-
tok részét. Ennek a feladatnak az el-
végzésben az elsô lépcsôfok az
érettségi vizsga, a következô fokok az
egyetemi vizsgák, a diploma, majd a
munkahely, a családalapítás. Így lassan
lépdeltek fölfele az élet lépcsôjén. Már
elôre szólok, hogy lesznek olyan fokok,
amelyeket többször is lesz lehetôsége-
tek megugorni, de semmi pánik, mi
sem csináltuk jobban a magunk idején,
mégis haladunk. Mászás közben majd
nézzetek ki oldalra. Egy alakot fogtok
látni, aki azon igyekszik, hogy feltor-
názzon benneteket a következô lépcsôfokra. Ô Jézus. Ha megörültetek, megörültél neki, nyugodtan fogd meg a kezét és másszatok együtt. Figye-
lem, lesznek pillanatok, amikor kinézel oldalra és nem látsz senkit. Mielôtt megijednél, kérlek, nézz körül, lehet, hogy éppen elôtted lesz az alak,
és rángat fölfelé — gyere már! —, vagy épp mögötted áll, és visszafog — ne rohanj annyira! —, ha sehol nincs, nézz lefelé, lehet, hogy a nyakában visz
éppen. Ha végképp nincs sehol, pedig alaposan körülnéztél, fölül, alul, elôl, hátul, és mégse látod, akkor se ess kétségbe. Talán csak bekötötték a
szemed. Hát vedd le a kendôt!
Azzal kezdtem, hogy hitetekben is érettségit tesztek majd. Én kívánom, hogy ez a vizsga ötös legyen, és a kapernaumi századossal együtt ti is el-
mondhassátok: 
„Uram, elég, ha csak szólsz…”. Így legyen, Áldás Békesség! Pál Beáta

református hitoktató
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5nap, 31 diák, 3 tanár, 14 óra utazás, 3 ország, 0 sérülés, 13°C. Ezekkel a számokkal lehetne
a legjobban összefoglalni az idei sítábort. A 3 határ találkozási pontján levô Faak am See-
ben mondhattuk magunkénak 4 napig a sípályát. A diákok és a tanárok között is akadtak lel-

kes kezdôk, akik ugyanolyan élvezettel vágtak neki a téli sportoknak, mint a profibbak. Abban
sem volt különbség, hogy ki mennyire szerette az idejét a fenti Hüttében tölteni, kicsatolt ba-
kancsban. A meleg idôjárás okozta olvadó hó ugyan megnehezítette a síelési körülményeket, de
a lelkesedésen mit sem változtatott. Köszönjük a szervezést a tanároknak, Limbach Jenônek, Knáb
Attilának, valamint Némethné Szlávik Andreának, a diáktársaknak pedig szeretettel ajánljuk fi-
gyelmébe ezt a kiváló iskolai programot.

Lázi Liza, Szarvas Diána 12. B

A2011-2012-es tanévben elôször került megrendezésre a Házi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Knáb Attila tanár úr szervezésében, amit ez-
úton is köszönünk neki.

A tornán a felsô tagozatos osztályok mérhették össze erejüket.
A részvétel nem volt kötelezô, ennek ellenére nyolcan neveztek be
a versenyre. Mindegyik csapatnak választania kellett egy fantáziane-
vet, és az együttesek nevezhettek két „idegenlégiós”-t, azaz valaki-
ket másik osztályokból, illetve csapatkapitányt is ki kellet jelölni.

Októberben egy keddi délutánon volt a sorsolás, ahol kialakult
a két négyes csoport. Innentôl kezdve minden szerdán megrende-
zésre került két mérkôzés. A csoportokból a két legjobb jutott to-
vább, valamint a legjobb csoportharmadik. A novemberben kezdô-
dött ötös döntôbe a Harcosok Klubja (11.A), a Stroke City (12.A), a
Villásreggeli (9.B), a Dream Team (11.C), valamint saját osztályom, a
Danubside Greens csapata (9.A) került be, igaz, csak legjobb cso-
portharmadikként. Innentôl kezdett igazán izgalmassá válni a baj-
nokság. Mindegyik csapatnak volt esélye a végsô gyôzelemre, de az
elsô két meccs után leginkább nekünk (I. Danubside Greens) és a
Harcosoknak. Végül óriási csatában és talán egy kis szerencsével si-
került az aranyszínû kupát hazavinnünk. A végeredmény tehát a kö-
vetkezô lett: 1. Danubside Greens (9.A), 2. Harcosok Klubja (11.A),
3. Stroke City (12.A), 4. Villásreggeli (9.B), 5. Dream Team (11.C).

A torna legjobb játékosának Fabiny Mártont, a Danubside Gre-
ens játékosát választották. Azért megmondom ôszintén, ezt az elis-
merést még sokan megérdemelték volna. A gólkirály a Harcosoknál szereplô, mellesleg nyolcadikos Práth Dávid lett, akitôl ez nagyon szép
teljesítmény, mivel az egész mezôny egyik legfiatalabb játékosa volt.

Köszönjük még egyszer a szervezést, a szurkolóknak pedig a lankadatlan támogatást! Reméljük, a tavaszi bajnokság is hasonlóan izgalmas és
élvezetes lesz.

Fabiny Márton 9.A

Sítábor

Kispályás focibajnokság a Fasorban
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Iskolánk Dávid Lászlóné felkészítô tanár vezetésével 2012. március 9-30-ig vett részt az Orszá-
gos Gyeplabda Diákolimpián. Tanulóink több korosztályban is megmérették magukat, és értek
el jó eredményeket. Bár a gyeplabda csak szeptembertôl mûködik iskolánkban, diákjaink nagy-

szerû játékkal bizonyították, hogy ott a helyük a legjobbak között. Bár van még mit tanulni, kitartó
munkával az idén elért eredmények a következô években fokozhatók. Eredmények: VI. korcso-
port 11-12. o. 9. helyezés (Bercza Krisztián 9.C, Nagy Tamás 9.C, Koltay József 12.C). VI. kor-
csoport 11-12. o. 7. helyezés (Lovász Edina 12.A, Domokos Zsófia 7.A, Lôrik Réka 9.A, Fischle
Anna 9.B, Árvai Dorottya 9.B, Walter Kira 9.C). V. korcsoport 9-10. o. 5. helyezés (Domokos
Zsófia 7.A, Lôrik Réka 9.A, Szabó Dorottya 9.A, Bernhardt Hanna 9.A, Fischle Anna 9.B, Árvai Do-
rottya 9.B, Walter Kira 9.C). III. korcsoport - Gólkirálynôk: Orbók Réka 6.B, Boros Berta 5.A. III.
korcsoport 5-6. o. 6. helyezés (Tamássy András 5.B, Szalay Balázs 5.B, Karakai Lajos 5.A, Takács
Klaudia 5.A.). III. korcsoport 5-6. o. 1. helyezés (Boros Berta 5.A, Gurabi Anna 5.A, Takács Kla-
udia 5.A, Szilvágyi Lilla 5.A). III. korcsoport 5-6. o. 3. helyezés (Csepregi Judit 5.A, Tóth Zsófia
5.A, Orbók Réka 6.B). III. korcsoport 5-6. o. 4. helyezés (Széll Szilvia 5.A, Bábel Anna 5.B, Ko-
vordányi Anna 5.B, Horváth Veronika 5.B).

Az edzônek és a tanulóknak egyaránt gratulálunk, és további kitartó, jó munkát kívánunk!

Országos Gyeplabda Diákolimpia 2012

A6. A osztály tanulói Tasnádi Zsuzsanna osztályfônök kíséretében 2012. május 12-én futóversenyen vettek részt Pécelen. A jó hangulatú vá-
rosi megmérettetésen Földi András III., Boros Virág III. és Ittzés Klára II. helyezést ért el.

Városi futóverseny Pécelen
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SZÜLÔK-NEVELÔK JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
Februárban, a hagyományokhoz híven, megrendeztük az iskola
jótékonysági bálját, ahol egyházunk neves képviselôi, szülôk és tanárok
gyûltek össze egy jó ügy érdekében. Az iskolai gyermekétkeztetés tá-
mogatására szervezett hajnalig tartó mulatság igen jó hangulatban telt.
Köszönjük a nagylelkû felajánlásokat.

KITÜNTETÉSEK ISKOLÁNK PEDAGÓGUSAINAK
Dr. Dobos Krisztina tanárnôt, iskolánk igazgatóhelyettesét, volt ország-
gyûlési képviselôt idén, március 15-én, a Nemzeti Ünnep alkalmából a
Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki magas színvonalú
munkája elismeréseként.
Dr. Érfalvy Lívia tanárnô, a 11.E osztályfônöke, gimnáziumunk német-
és magyartanára, a Bajor külkapcsolatok felelôse, az Arany János Kör
vezetôje és az iskolai Hírmondó fôszerkesztôje 2011 végén az Magyar
Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíját nyerte el peda-
gógiai munkája mellett elért tudományos munkájáért. Pályamunkájá-
nak címe: Vers- és prózanyelv Kosztolányinál. Gratulálunk nekik!

BÁLINT-NAPI MÛFORDÍTÓ VERSENY
Bálint-nap alkalmából a nyelvi munkaközösségek szervezésében idén is
megtartottuk hagyományos Bálint-napi mûfordító versenyünket. Az
angol, francia, latin, német, olasz és spanyol nyelvbôl fordított versek
legjobbjait ôszi számunkban közöljük.

FEBRUÁR 25. – KOMMUNISTA DIKTATÚRA
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
A Történelem Munkaközösség és Birkás-Sztrókay Edit tanárnô szerve-
zôi munkájának köszönhetôen a 9-13. évfolyam tanulói a Terror Háza
Múzeumban tettek látogatást. Tanulságos figyelmeztetés volt ez az em-
beri méltóság és tisztesség mindenek feletti megôrzése mellett. 
A 12.C osztály, Csordás János és Petrás Péter tanár urak által készített in-
teraktív kiállítás idén a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban volt
látható.

MÁRCIUS 15. – AZ 1848-49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA
A 10. C osztály és osztályfônökük, dr. Töttössy Istvánné a Magyar
Munkaközösség nevében szervezett megemlékezést a Díszteremben a
forradalom kitörésérérôl, a magyar szabadság örökérvényû eszményérôl.

ÁPRILIS 16. - A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
A Történelem Munkaközösség szervezésében Ócsay László százados
életmentô munkásságáról néztünk meg egy megrázó dokumentumfil-
met, amelyben a még ma is élô, magyar zsidók mesélnek a százados-
ról és arról, hogyan bújtatta, szöktette meg ôket a biztos halál elôl.

FÖLD NAPI KI-MIT-TUD
2012. április 20-án Kálmán Gergely és Bence Orsolya szervezésében
került megrendezésre a Föld Napi Ki-Mit-Tud, ahol az 5-8. osztályo-
soknak különbözô mûfajokon — mûalkotások, kiselôadások, éneklés,
zene — keresztül volt lehetôségük a környezetvédelemrôl és az újra-
hasznosításról gondolkodniuk. Sok izgalmas és elgondolkodtató mû szü-
letett a témában. 

NYELVI VERSENYEK
Idén tavasszal több nyelvi megmérettetés is volt iskolánkban. A Mezzo-
fanti versenyen Csekéné Véber Gabriella szervezésében, valamint a
Groz-vetélkedôn Galamb-Nagy Ágnes lebonyolításával egyaránt jól sze-
repeltek diákjaink.

„ELINDULT A TEVE”
2012. június 1-jén „elindult a Teve”. Azaz a Szó-Tér klub. Hosszas fel-
vezetés után végül is az év vége elôtt néhány lelkes és beszélgetni vágyó
diákkal a közösség és a magány témáját feszegettük, tea-süti társaságá-
ban a hittan szaktanteremben gyékényeken, párnákon ücsörögve.  A
folytatásra a jövô tanévtôl szeretettel vár mindenkit Pál Beáta és Bence
Orsolya.

JÚNIUS 4. - NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA – MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI BÉKE
ALÁÍRÁSÁRÓL
Május 30-án a Történelmi Munkaközösség és az Arany János Kör
meghívására Dr. Raffay Ernô professzor úr tartott elôadást a Trianoni
Békeszerzôdés történelmi okairól, következményeirôl és jelenlegi ha-
tásairól. Együtt emlékeztünk meg határon túli magyar testvéreinkrôl,
ahogyan azt tesszük az iskola újraindítása óta.

JÚNIUS 6. – PARLAMENTI NAP
Birkás-Sztrókay Edit és Petrás Péter tanár úr szervezésében a 11-12. év-
folyam néhány diákja részt vett a Parlamentben egy rendhagyó képzés-
ben, amelynek középpontjában a törvényhozói munka állt. A diákok
maguk lehettek a munkafolyamat egyes szereplôi (képviselôk, házelnök
stb.). Ezáltal folyamatában, a maguk bôrén megtapasztalva láthatták az
Országgyûlés munkáját.

BÚCSÚZUNK
Iskolánk dr. Cselôtei László, Dr. Irányi Béla, Simon Róbert és dr. Szu-
chovszky Gyula öregdiákjaitól búcsúzik. Munkájukat, támogatásukat
köszönjük. Családjuknak Isten vigasztalását kérjük.

Összeállította: Bence Orsolya és Pál Beáta
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