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Sorsfordító karácsonyi ének

Fasori Hírmondó
A BUDAPEST  -  FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA •  2012/2. SZÁM
T I M O R  D O M I N I  P R I N C I P I U M  S C I E N T I Æ  •  E R Ô S  VÁ R  A  M I  I S T E N Ü N K !

Ki ne ismerné Charles Dickens Karácso-
nyi énekét, amelyben a kapzsi Scrooge
sorsfordító találkozásokon megy keresz-

tül? Három szellem, az elmúlt karácsonyok, a
mai karácsony, és az eljövendô karácsonyok
szelleme vezeti ôt elôször vissza, majd elôre
élete útján, szembesítve azzal, aki lehetett
volna, akivé vált, és akivé lehetne, hogy végül
megkapja élete nagy sorsfordító lehetôségét:
választhassa a jobbik énjét. Befelé forduló,
szívtelen öregember volt már, akit nem érde-
kelt, és talán nem is érzékelte, hogy mennyire
utálják az emberek, amikor kézen fogták a
szellemek. Megmutatták neki a világra nyitott
gyermeket, akit már régen elfelejtett, és az ér-
zékeny lelkû fiatalembert, aki szintén volt va-
lamikor, hogy visszatalálhasson régi, jobb
önmagához. És megmutatták neki, kendô-
zetlenül, a jelent és a jövôt is, amelyben
azok szenvedtek miatta, akik a legköze-
lebb álltak hozzá, és azok örültek a legin-
kább a halálának, akik a legjobban
ismerték. Sokkterápiába vezették a szel-
lemek a kegyetlen öregembert, a terápia
pedig hatott: elborzasztotta ôt azzal
szemben, akivé érett felnôttként lett, és
felébresztette benne a vágyat az iránt, aki
gyermekként volt, és, amint a történet
boldog végébôl kiderül, akivé még mindig
lehetett: érzékeny lelkû, derûs, nagyvonalú
felebaráttá.

Sorsfordító karácsonyi ének. Dickens
elôtt és Dickens után is sok mûvészt megra-
gadott az a gondolat, hogy a Gyermek közel
lép hozzánk, és jó irányba fordítja életünket.
Evangélikus énekeskönyvünk énekei is ôrzik
számunkra ennek a kulturális kincsnek néhány
gyöngyszemét. Egy XIV. századi énekkel pél-
dául ezt énekelhetjük:
„Mint gyenge gyermek, ô
E bûnös földre jô.
Várva várlak téged,
Te mennybôl érkezô.
Hozz vigaszt, békességet!
Kis Jézus, itt e szív!
Térj be — egyre hív,
Térj be — egyre hív.” (151. 2v.)

Luther így énekelt:

„A Megtartó ma született,
Ég-föld örül ma veletek.
Egy ártatlan kis csecsemô,
Egész világ üdve lesz ô.” (150. 2v.)

Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a
képet állította elénk:

„Jászolágy, kis gyermek rajta, 
Engem is, téged is
Biztat kedves ajka:
‘Jöjj testvérem, tedd le bátran
Terhedet! S megleled
Békességed nálam.” (162. 2v.)

Weöres Sándorból pedig ezeket a sorokat hívta
elô egy játékos francia karácsonyi dallam:

„Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Tekints le az égbôl, mert szeretlek én, 
Tartsd fölém kezecskéd, védôn, könnyedén.
Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.”
(169. 2v.)

Sorsfordító karácsonyi énekek lehetnek ezek
mind, ha többet keresünk bennük, mint fel-
színes ünnepi szentimentalizmust, ami addig

tart, míg ki nem hunynak az utolsó csillagszó-
rók, és el nem fogy a szaloncukor. De nincs
ebben a képben valami feloldhatatlan ellen-
tét? Hogyan lenne képes bárkinek a sorsát
megfordítani egy gyenge, magatehetetlen
gyermek? Úgy, hogy a gyengeség csak látszat:
ez a gyermek valójában erôs, erôsebb, mint a
sorsunk, amely rabságban tartana bennünket.
Ilyennek látta és láttatta a gyermeket már Lu-
kács evangélista is, nemcsak Jézust, hanem az
ô útjának elôkészítôjét, Keresztelô Jánost is,
akirôl atyja, Zakariás így beszél: 

„Te pedig, kisgyermek,
a Magasságos prófétája leszel, 
mert az Úr elôtt jársz, hogy 
elôkészítsd az ô útjait,
hogy megtanítsd népét az üdvösség
ismeretére,
bûneink bocsánata által,
Istenünk könyörülô irgalmáért,
amellyel meglátogat minket 
a felkelô fény a magasságból;
hogy világítson azoknak, 
akik sötétségben s a halál árnyékában 
lakoznak, 
hogy ráigazítsa lábunkat
a békesség útjára.” (Lk 1,76-79)

Amikor pedig az angyal ezekkel a súlyos
szavakkal vall Jézusról:

„Üdvözítô született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában” (Lk 2,11),

abba minden korábbi ígéretet beleért, azt is,
amit Mária hálaénekében hallunk:

„Hatalmas dolgot cselekedett karjával,
szétszórta
a szívük szándékában 
felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról,
és megalázottakat emelt fel.
Éhezôket látott el javakkal,
és bôvelkedôket küldött el
üres kézzel.” (Lk 1,51-53)

Sorsfordító karácsonyi énekek. Hallgassuk,
énekeljük ôket, formálják, fordítsák meg a
mi sorsunkat is.

Dr. Csepregi András 
iskolalelkész
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Régóta érlelôdött bennem a gondolat, hogy megpályázom a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium igazga-
tói székét. Megtisztelô számomra, hogy a fenntartó engem nevezett ki erre a szolgálatra. Nem idegenként
érkeztem, szülôként régóta figyelemmel kísérhettem az iskola mûködését.

Az alatt az idôszak alatt, amíg fiaim az intézmény tanulói voltak, sok mindent tapasztaltam az iskola munkájával
kapcsolatban. Voltak ezek között jó és kevésbé jó tapasztalatok. Nagyon tetszett az, ahogy az iskola óvja, ápolja a
fasori hagyományokat, ahogy ünnepli egyházi és állami ünnepeinket, megemlékezik nemzetünk gyásznapjairól. Tet-
szett, hogy van egységes ünnepi viselet, amelyet a diákok a jeles napokon fölvesznek, ezzel is kifejezve tiszteletü-
ket és együvé tartozásukat. Tetszett a sokféle iskolai és iskolán kívüli szabadidôs program és tábor. Láttam, hogy sok kiváló tanár tanít a Fasorban,
és sokan vannak olyan diákok, akik jó eredményeket érnek el segítségükkel a tanulmányi versenyeken, érettségi vizsgákon. Kívülállóként úgy
tûnt, hogy a tanulók többsége szeret ide járni.
Látnom kellett azonban azt is, hogy a diákság egy része nem akar tanulni, nem szívesen vesz részt a közös munkában. Láttam, hogy a tanárok
közül sem tesz meg mindenki mindent azért, hogy megkedveltesse, vagy legalábbis elfogadtassa tantárgyát, tantárgyait a rá bízott tanulókkal.
Tapasztaltam, hogy nagy a tanárok közötti fluktuáció, nem tud kialakulni egy állandó, stabil, a fasori szellemet erôsíteni tudó tantestület.
Ahogy átléptem az iskola küszöbét, a sok pozitívum mellett az elôbbiekben említett problémákkal is szembesülnöm kellett. Frissen kinevezett
igazgatóként legfontosabb feladataim egyikének azt tartom, hogy nyugodt, békés munkalégkört biztosítsak az intézményben diáknak és tanárnak
egyaránt, hogy erôsítsem az intézmény keresztyén, evangélikus jellegét, munkámmal elôsegítve azt, hogy aki tanulni akar, mert azért jött ide,
az megtehesse, és aki tanítani, nevelni akar, annak is legyen lehetôsége erre. Szeretném elôsegíteni azt, hogy az iskola ismét egy elismert gim-
náziummá, és tudományos mûhellyé váljék. Ennek a munkának része sok egyéb mellett a tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a tovább-
képzések megszervezése, pályázati lehetôségek kihasználása, a szakmai munka segítése, minôségének javítása, az intézmény mûködésének
minden részterületre kiterjedô ellenôrzése egyrészrôl, valamint a közép- és emelt szintû érettségikre, tanulmányi versenyekre való felkészítés,
a tehetséggondozás, a szabadidô kulturált eltöltésének biztosítása, a felzárkóztatás másrészrôl. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy azok
a diákok, akik ezt a munkát akadályozzák, és szép szóval, türelemmel, példamutatással nem tudunk rájuk hatni, azokkal szemben kellô szi-
gorral lépjünk fel. Minôségi munkát végezni egy intézményben csak úgy lehet, ha mindenki a tôle telhetô maximumot adja, vagy legalábbis
törekszik erre.
Intézményünk a többi egyházi gimnáziummal együtt a jövô keresztyén értelmiségét igyekszik kinevelni, egy olyan új generációt, amelynek a
mai értékvesztett világban tartása, pozitív jövôképe, stabil értékrendje van. A ránk bízott gyermekek nevelése azonban olyan feladat, amely-
nek az iskola csak egy részét tudja elvégezni. A másik részét a szülôi ház, és — ideális esetben — a gyülekezet végzi. Nagyon fontos tehát, hogy
jó legyen a kapcsolat az iskola és a szülôi ház között. Csak ebben az esetben terem gyümölcsöt az a munka, amit diákjaink nevelésébe, okta-
tásába fektetünk. Fontos az is, hogy tanulóink ne csak az iskola közösségének, hanem valamely keresztyén közösségnek is tagjai legyenek. A
lélek formálását csak a családdal és a gyülekezettel együtt tudjuk eredményesen végezni. Ebben a munkában tehát számítunk a szülôk, a gyü-
lekezetek segítségére. 
Lapunk legfrissebb száma az adventi elcsendesedés idején jelenik meg. Kívánok tehát a közelgô ünnepek alkalmából minden kedves olva-
sónknak áldott, békés karácsonyt, boldog új esztendôt. Erôs vár a mi Istenünk.

Hajdó Ákos
a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója

Alegendás hírû fasori tanár, Vermes Miklós szobrának felavatására a XXII. Fasor-napon, szeptember
29-én került sor. A matematika-fizika-kémia szakos tanár nemcsak szakmailag, hanem emberileg is
elismert volt. Ezt mutatja az is, hogy a szobor felállításában és a Fasor-napi megemlékezés meg-

szervezésében Dr. Liptay György professzor irányításával a Vermes Miklós hajdani osztálya vállalt nagy
szerepet.

Még most is tisztán él emlékezetükben a tanár úr, vagy ahogy ôk nevezték Muki bácsi alakja, aki nem-
csak tanította, hanem nevelte is ôket, aki az osztályközösséget közös programokkal, kirándulásokkal ko-
vácsolta össze. 

A hatvanadik osztálytalálkozón merült fel az ötlet, hogy a sokoldalú pedagógusnak szobrot állítsanak.
A tanár úr iránt érzett tisztelet és szeretet miatt mindenki szívesen áldozott a szobor építésére. Még távoli
kontinensen is akadtak nagylelkû támogatók: a Brazíliában élô Milkó Gyula, illetve az Egyesült Államok-
ban élô Haim Loran sokat tettek az szoborállítás tervének valóra váltásáért. Az emlékmûvet két egykori ta-
nítvány, Milkó Gyula és dr. Berendik Iván leplezték le, majd a Gáncs Péter elnök-püspök által megáldott
szobrot a Volt Növendékek Egyesületének nevében Liptay György koszorúzta meg.

A szobrot az iskola elôtti parkban helyezték el, így minden tanár és diák láthatja, és példaként tekint-
het rá nap mint nap.

Hajdu Tímea, György Boglárka 12. E
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Igazgatói köszöntô

Híres Fasori tanárok emlékezete
VERMES-SZOBOR AVATÁSA AZ ISKOLAKERTBEN

IN
 M

EM
O

RI
AM

Tisztelt szülôk, kedves fasori diákok!

Fasori Hírmondó 2012. december
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KLIMENT ZSUZSANNA TANÁRNÔ NYUGDÍJBA MENT

Az idei tanév is elkezdôdött a Fasori Evangélikus Gimnáziumban,
ahogy a többi: izgalmakkal, várakozással, lelkesítô és lehangoló
változásokkal. Ez utóbbiak közül a legszomorúbb, hogy Kliment

Zsuzsanna tanárnô nem kezdi velünk ezt a tanévet, mert nyugdíjba
vonul. 

1991 óta tanított magyar-történelem szakos tanárként iskolánkban.
Tanári munkásságát mindenkor az igényesség, a kitartás és az ôszinte
szakmai elhivatottság jellemezte. Lelkiismeretes munkájával és a ke-
resztény értékek határozott képviseletével több mint húsz éven keresz-
tül hûségesen szolgálta az evangélikus oktatás ügyét. Színvonalas
munkájával, áldozatos segítôkészségével és sokoldalú személyiségével
iskolánk meghatározó tanáregyéniségévé vált, aki hitelesen tudott kép-
viselni és közvetíteni egy olyan értékrendet, amely mindannyiunk szá-
mára meghatározó: a tudás, a hit és az erkölcsi helytállás értékeit.

A gimnáziumunkban töltött 21 év alatt sokféle, többirányú tevé-
kenységet folytatott. Osztályfônökként nagy hangsúlyt fektetett diákjai
nevelésére, fáradságot és idôt nem kímélve tanításon kívüli programo-
kat szervezett: táborokba, kirándulásokra, színházba, múzeumba, meg-
emlékezésekre vitte diákjait, hogy látókörük szélesítésével mûveltséget
és maradandó közösségi élményeket nyújtson számukra.

Amikor iskolánk kibôvült a négy alsó évfolyammal, ô is tevékenyen
részt vállalt a 8 osztályos képzés tantervének kidolgozásában és a fasori
tankönyvek létrehozásában.

A tanítás mellett 16 éven keresztül iskolánk könyvtárosa is volt, ki-
alakította, fejlesztette és gondozta a tanári könyvtárat, sokat segítve ez-
által mindnyájunk munkáját.

Minden évben felkészítette diákjait a Kazinczy Szép Magyar Beszé-
dért versenyre, ahol rendre „dobogós” helyezést értek el a tanulói.

Iskolánk magyar munkaközösségének vezetôjeként szervezte és se-
gítette kollégái munkáját; éveken keresztül vezetôtanárként irányította
az ELTE Tanárképzô Fôiskola, majd a Károli Gáspár Református Egyetem
hallgatóit. Rendszeresen vállalt érettségi elnöki teendôket is közép és
emelt szinten egyaránt.

Kliment Zsuzsanna tanárnô magyar- és történelemóráin kívül is
sokat tett iskolánkban a magyarságtudat megerôsítéséért és nemzeti ha-
gyományaink ápolásáért. Számos iskolai ünnepélyt szervezett, magas
színvonalú trianoni megemlékezéseit sokáig nem fogjuk elfelejteni. A
Rákóczi Szövetség munkájába bekapcsolódva éveken keresztül felvi-
déki magyarokkal együtt ünnepelhette iskolánk diákcsoportja március
15-ét.

Szívügyének tekintette népi kultúránk megismertetését és megsze-
rettetését, a hagyományos érték- és érzésvilág kincseinek közvetítését.
Megalakította a „Fasor Néptáncegyüttest”, amely 1995-tôl 2002-ig

mûködött, és számos itthoni és külföldi fel-
lépéssel öregbítette iskolánk hírnevét.
Ehhez kapcsolódva megalapította a Hagyo-
mányôrzô Egyesületet, kidolgozta a hagyo-
mányôrzô osztály munkatervét, így
1996-ban elindulhatott egy olyan osztály,
amely a néprajzi ismeretek elsajátítása mel-
lett kézmûvességgel, néptánccal és népda-
lénekléssel is foglalkozott.

Igényes tanári munkája részeként fo-
lyamatosan továbbfejlesztette szakmai tudását, lépést tartva az új okta-
tási-nevelési célkitûzésekkel és módszerekkel. Évekig szerkesztette az
Evangélikus Iskola címû pedagógiai folyóiratot.

Kliment Zsuzsanna tanárnô tanári pályája intézményünk újraindí-
tása óta összefonódott a gimnáziummal. Odaadó szakmai és pedagógiai
munkájával, hiteles személyiségével példát nyújtott diákjainak és kollé-
gáinak egyaránt. A szellemi nyitottság és az emberi tisztaság erkölcsi pa-
rancsát közvetítve a keresztény életszemlélet maradandó értékeit
képviselte számunkra.

A jól megérdemelt pihenés éveire sok örömöt, jó egészséget, Isten
áldását kérjük. 

Kuklis Éva
magyar és ének-zene szakos tanár

Fasori diákok búcsúztatója a tanévzárón
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ANKutatók éjszakája

Idén intézményünk, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium is helyszínként kapcsolódott be a Kutatók éjszakája elnevezésû országos tudo-
mányos fesztiválba, rendezvénysorozatba. A bôséges programválasztékból a legnagyobb érdeklôdést minden bizonnyal az új természettudo-
mányos laboratóriumunkban tanáraink — Benkôné Di Giovanni Rita, Bodovics László, Csernus Rita, Gémes Imréné, Gyimesi István, Szabados

Lilla, Szûcs Emese, Végsôné Szabadhelyi Ildikó — és tagozatos diákjaink vezetésével végzett, sokszor misztikusnak tûnô fizikai-kémiai kísérletek, a
Zombori Ottó csillagász által tartott csillagászati elôadás, valamint a Hámor Endre által vezetett állatboncolás váltották ki.

A Díszteremben a humán tudományokat Dr. Érfalvy Lívia Kosztolányi-kutató képviselte Kosztolányi írásmûvészetérôl szóló elôadásával, ezt
megelôzôen pedig Dr. Liptay György professzor tudománytörténeti elôadását hallgathatták meg az érdeklôdôk iskolánk híres tudós tanárairól, Ver-
mes Miklósról, Mikola Sándorról, Rácz Lászlóról és Renner Jánosról. A Fasor-túrán résztvevô érdeklôdôk az iskolai archívumot gondozó Szabó
Zsolt vezetésével nemcsak az imént említett tanárok szobrát nézhették meg, hanem az iskola jelenérôl és múltjáról is érdekes információkkal gaz-
dagodhattak.

A földszinten volt szimultán sakk iskolánk kiemelkedô sakkozóival, Halász Tamás nemzetközi sakkmesterrel, Kabai Zsuzsanna nôi FIDE-mes-
terrel, valamint Palla Ákos sakkozóval, a rendezvényt pedig egy koncert zárta, ahol jelenlegi és volt diákjaink örvendeztették meg a hallgatóságot
örömzenélésükkel.

Minden tanárunknak és diákunknak köszönjük a munkáját. Reméljük, hogy ismét egy értékes fasori hagyomány megteremtésével járulhattunk
hozzá iskolánk életéhez. A rendezvényt bemutató képriportunkat a 10-11. oldalon láthatják.



A11. évfolyam természettudományi tagozata ez év szeptemberé-
ben is ôszi természettudományi tábor álnéven indult el szokásos
iskolakerülô körútjára a magyar tenger partján elterülô Csopakra.

Négyfelvonásos eseménysorozatunk egy hosszabb vonatúttal kezdô-
dött, amit — már csak azért is, mert kirándulásainkon mindig nagyon
„szerencsés” osztály vagyunk —, a reggeli szakadó esô a vártnál hosszabb
idôtartamra nyújtott el. Az átszállásnál már-már joggal viccelôdtünk
azzal, hogy még az estére várható Csernus Rita tanárnô is elôbb fog le-
érni a Balaton északi partjára, mint mi magunk.

Kétórás késés után azonban honfoglaló magyarokként rohantuk le
szállásunkat. A szabadságnak megörült bátrabb osztálytársak, valamint
a fagyhaláltól sem visszarettenô osztályfônökünk, Hámor Endre tanár
úr, kirándulásunkat egy balatoni fürdôzéssel kezdték. Kevésbé bátrabb
társaim ez idô alatt pingpongozással, focizással és beszélgetéssel töltöt-
ték idejüket. Ennek keretében ismerkedhettünk meg Debrecenbôl ér-
kezett új tanárnônkkel, Szûcs Emesével, akit tiszteletbeli
osztályfônök-helyettesünknek neveztünk ki. Reméljük, épp annyira
megkedvelt minket, mint mi ôt!

Aki azt hiszi, hogy nyaralni jöttünk, az téved. A kellemest ugyanis
összekötöttük a hasznossal, vacsora után ugyanis kemény tanulásra
adtuk fejünket. A matek-fizikás csoport tagjai Szûcs Emese tanárnô ve-
zényletével matematikai és fizikai feladatok megoldásán törték fejüket,
miközben az osztály másik fele a biológia OKTV-re felkészítô feladatla-
pok felett görnyedezett. Amikor a hátunk már nem bírta tovább, Cser-
nus tanárnô vette át a karmesteri pálcát pár kémiai számítás erejéig.

De nemcsak könyvmolyként ültünk begubózva, mint mások az is-
kolapadokban. Kisebb-nagyobb kirándulást is tettünk a Balaton part-
ján, illetve a hegyekben. Meglátogattuk a Csákány-hegyi kilátót is,
amihez egy meredek erdôs hegyoldalon vánszorogtunk fel. A kirándu-
lások alatt lehetôségünk volt a Tihanyi-félsziget földrajzának, népmûvé-
szetének és állattanának megismerésére. Néhányunk csatába kezdett a
tihanyi echóval, mások sziklákra másztak mohákat és zuzmókat tanul-
mányozni, de voltak olyanok is, akik a fényképezés rejtelmeiben me-
rültek el. Büszkén mondhatjuk, hogy tartani tudtuk a tempót „gyaloglásimádó” osztályfônökünkkel.

Estéinket is kulturális elfoglaltsággal töltöttük, a tábortûznél gitározó osztálytársaink kíséretében énekeltünk, kedélyes beszélgetések közepette
pillecukrot olvasztottunk, sôt még a banán- és krumplisütéssel is megpróbálkoztunk. Másik este a filozófiai vonatkozású Szellemkutyát néztük meg,
és bizton állíthatom, hogy erre a közös filmélményre életünk végéig emlékezni fogunk!

A közös játékok, feladatok, élmények, a sok-sok nevetés, szórakozás és gyaloglás során ismét jól összekovácsolódtunk, így hazatérve fáradtan,
de nagy lelkesedéssel emlékeztünk vissza a közös estékre, vicces pillanatokra és a vonat padlóján zötykölôdve elfogyasztott utolsó uzsonnánkra.

Sós Vivien 11. A

Csopaki kirándulás
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A nomád élet dicsérete
(EGYÁLTALÁN NEM) OBJEKTÍV BESZÁMOLÓ A

10. ÉVFOLYAM TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBORÁRÓL

AFasor 10. B osztálya november 4-6. kö-
zött táborozott, osztálykirándult, tanult
és szórakozott, okosodott és fagyott ha-

lálra vagy éppen sült meg elevenen — mindezt
a kistarcsai Lengyelkertben, ahol két jurtában
szállásolták el az osztályt. Minden nehézség és
kisebb-nagyobb hiányosság ellenére — vagy
talán éppen ezek miatt is — a tábor igazán em-
lékezetesre sikerült.

Az elsô nap reggelén, indulás elôtt, a köz-
hangulat igen változékony volt. Örültünk az is-
kola épületén kívül eltölthetô két napnak és
annak is, hogy tanáraink megkegyelmeztek:
csak füzeteinket kellett magunkkal vinni, ked-
venc tankönyveink otthon maradhattak. Rop-
pant méretû táskáinkkal nehezen küzdöttünk
meg a HÉV-re való jegyváltással és egyéb, el-
sôre egyszerûnek tûnô, ám a természettudo-
mányos osztály számára mégis bonyolult
problémákkal. Végül tetemes mennyiségû
hideg élelemmel, az osztály átlagéletkorához
mérten meglepôen nagyszámú plüssállattal és
egyéb, a késôbbiekben nagy szerephez jutó
túlélô felszereléssel vágtunk neki a tábornak.
Csömörön az istentisztelet után, az ottani
evangélikus lelkész elmesélte nekünk a tele-
pülés történetét, melyet mindenki érdeklôdve,
de legalábbis csendben hallgatott. A közösségi
házban elfogyasztott tetemes mennyiségû po-
gácsa és tea után svédasztalos éttermi ebédet
fogyasztottunk, többen szinte pánikszerûen,
hiszen egy bennfentes osztálytársunkat kivéve
senki sem tudhatta, milyen vacsora vár ránk.
Utóbb kiderült, hogy aggodalmuk alaptalan
volt: bár a többi fogásról nem tudok nyilat-
kozni, a vegetáriánus ételek egészen kiválóak
voltak. A pogácsát és a teát egyébként ezúton
is köszönjük a Csömörieknek.

Ebéd után a kevésbé szerencsések gyalog
tették meg a Csömör és Kistarcsa közötti utat.
Érkezés után rögtön felderítettük a jurtákat, a
sportpályákat, megismerkedtünk az állatokkal,
a hucul pónival, a késôbbiekben szintén fô-
szerephez jutó kecskékkel és a megkülönböz-
tethetetlen pulikutyákkal. Ezután következett
az elsô két tanóra: matematika és földrajz. A
bonyolult feladatok megoldása, valamint a kis-
méretû tó élôvilágának beható tanulmányo-
zása után már csak az esti csillagászat maradt
hátra: az ég természetesen felhôs volt, ám
Zombori tanár úr nem ismer lehetetlent, ha az
égboltról van szó, így nem maradtunk le sem-
mirôl. 

Az elôbbiekben már említett kisebb ne-
hézségek este merültek fel. Meleg víz például
mutatóba sem volt, egy órácskáig pedig áram
sem; néhányan nem tervezték, hogy alszanak
aznap éjjel, mások mérgesek voltak, hogy emi-
att nem tudnak aludni, és ennek hangot is
adtak, megint mások pedig pont ezért nem
tudtak pihenni. Mindezek ellenére remek
hangulatban ébredtünk, az sem szegte ked-

vünket, hogy pontosan 6 fok volt a jurtánkban
— a másikat is hangulatszerûen fûtötte egy lel-
kes osztálytársunk, a helyzet tehát ott sem volt
jobb. Az elôször használt kályhának és a jur-
tának ugyanis megvan az a tulajdonsága, hogy
lehetetlen az emberi szervezet számára élhetô
hômérsékletet teremteni benne. Nem meg-
lepô módon nekünk sem sikerült. Még reggeli
elôtt sor került az elôzô nap név szerint meg-
ismert egyik kecske életének elôre megfontolt,
étkezés és anatómiai megfigyelés céljából tör-
ténô kioltására, a széplelkû vegetáriánusok
ôszinte kétségbeesésére. A kecskevágást min-
denki máshogy élte meg: voltak, akik sajnál-
ták, voltak, akik irtóztak tôle, és voltak, akik
egyszerû, szinte gyermeki kíváncsisággal fi-
gyelték meg az állat anatómiai felépítését. 

Amíg az ebédünk fôtt (szegény kecskének
ideje sem volt kihûlni), írtunk két magyardol-
gozatot, igaz, ezt már igen csekély lelkesedés-
sel. Az ebéd fogadtatása vegyesnek mond-
ható, a leggyakoribb kifogás az volt, hogy a
kecske „kecskeízû”. Aznap biológia volt még,
és este a fagyos idôjárásra tekintettel fakultatív
csillagászat, immár megfigyeléssel együtt, ami
— engem is beleértve — többek számára jelen-
tette a tábor legnagyobb élményét. 

A három nap alatt hihetetlen értéket nyert
egy-egy tábla csoki, egy zacskó mogyoró, egy
tízes csomag zsebkendô vagy egy öngyújtó,
természetesen csupán tûzgyújtás céljából. A
focipályát is kipróbálta az osztály, ahogy a hin-
tákat és a csúszdát is teszteltük néhányan, a
természettudományos tagozattól elvárható
szellemi érettséget és kreativitást bizonyítva. 

A második este is felmerültek a már emlí-
tett nehézségek, ám az általános fáradtság
miatt már kevésbé voltak szembetûnôk. Az-
nap éjjel is belefagytunk a hálózsákokba, de
okulva a tegnap történtekbôl, nem hagytuk
teljesen kialudni a tüzet az apró kályhában. A
másik jurta lakói is tettek ezért: valaki az éj-
szaka közepén elkezdte kisebb darabokra ha-
sogatni a fadarabokat, osztálytársai nagy
örömére.

Reggel sütött a nap, a jurta elôtt melegebb
volt, mint odabent. Reggeli után összepakol-
tunk, majd lehetôséget kaptunk az íjászat ki-
próbálására, amivel a többség nem élt,
szörnyû fáradtságra hivatkozva. Azoknak vi-
szont, akik igen, nagy élményt jelentett.

Mire sikerült összepakolni, úgy éreztem,
kétszer annyi cuccot viszek, mint amennyit
hoztam. Ebéd után indultunk haza, az út per-
sze nem volt zökkenômentes, és annak elle-
nére, hogy várakozás nélkül csupán fél óráig
tartott, meglehetôsen hosszúnak tûnt. Napok
óta elôször volt idônk tehát, hogy az élmé-
nyeket a maguk helyére raktározzuk, és meg-
állapítsuk, hogy megérte eljönni, mert igazán
emlékezetes tábor volt. A megpróbáltatások
ellenére alig várjuk a következôt! Érkezés után
aggódó szüleim döbbent arcáról leolvashat-
tam, hogyan festhetek megfázva, álmosan, ka-
rikás szemekkel. Az aznap délutáni elfoglalt-
ságok listája szinte mindenkinél az alvásra és
az evésre korlátozódott, amit személy szerint
kiegészítettem egy kellemes, röpke kétórás lá-
togatással a barátságos háziorvosnál, aki kö-
szönés helyett csak annyit mondott: „De
rosszul festesz. Csak nem osztálykirándulni
voltál?” 

Hát, eltalálta.

Máté Gabriella 10. B
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COMENIUS PROJEKT A FASORBAN

Az Európai Unió által finanszírozott, a „Lifelong Learning” program keretében
meghirdetett Comenius Iskolai Együttmûködések Pályázatra hét másik európai
iskolával együtt nyújtotta be pályamûvét a Budapest-Fasori Evangélikus Gim-

názium. Nyáron jött a hír: nyertünk! A két éven át tartó projekt során összesen hat
helyszínen találkozunk partnereinkkel: a német, francia, portugál, olasz, svéd, litván
és török iskola képviselôivel, akikkel közös nyelvünk a német és az angol.  A „Kör-
nyezetvédelem hazánkban és Európa-szerte” címet viselô projekt kezdeti munkálatai
a franciaországi Bordeaux-ban folytak 2012. november 27-tôl december 2-ig. Az
elsô alkalommal egymás megismerésére helyeztük a hangsúlyt. A diákok heteken át
készítették azokat a prezentációkat, amelyekkel a hazájukban, városukban és isko-
lájukban folyó környezetvédelmi munkát mutatták be. A következô találkozók té-
mája a tûz, a víz, a föld és a levegô. Közös munkánkkal azt szeretnénk elérni, hogy
az energiatakarékosság, a tiszta víz értékének megbecsülése, a fogyasztói társadal-
makban termelôdô szemétmennyiség csökkentése és a levegôszennyezés visszaszo-
rítása mindenkinek belülrôl fakadó, természetes törekvése legyen. Mi, egy
evangélikus keresztyén iskola (ráadásul ökoiskola!) képviselôi, azt is hangsúlyozni
szeretnénk, hogy az Istentôl aján-
dékba kapott földi lakóhelyünk
megóvása erkölcsi kötelességünk,
mert — ahogy a fasoriak prezentá-
ciójának mottójául választott bib-
liai ige mondja — a „teremtett világ
sóvárogva várja Isten fiainak meg-
jelenését” (Római  8,19). Az alábbi
beszámolót a projekt elsô szaka-
szában résztvevô 13.e osztályos
diákok készítették, akikre méltán
lehetünk büszkék, mert érdeklô-
désükkel, tájékozottságukkal és

mindig vidám tettrekészségükkel üde színfoltot jelentettek a nemzetközi csapatban. Aki még töb-
bet szeretne tudni errôl az izgalmas együttmûködésrôl, az tájékozódhat a www.oicomenius.eu
honlapról.

Fabiny Katalin, angol-német szakos tanár, projektfelelôs

A környezetvédelem közös ügyünk

A Pylat-i dûnén

CO
M

EN
IU

S 
PR

O
G

RA
M

 A
 FA

SO
RB

AN

A Diadalív árnyékában

A magyar csapat
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BORDEAUX – AZ ELSÔ ÁLLOMÁS

Váratlanul kaptuk a lehetôséget, hogy el-
sôként mi hárman — Bartha Emese, Si-
kesdi Petra és Szilassy Dorottya —

képviseljük iskolánkat és országunkat abban a
Comenius-projektben, amelynek célja az isko-
lák közötti együttmûködés. Hajdó Ákos igazgató
úr, Galamb-Nagy Ágnes tanárnô és Fabiny Ka-
talin tanárnô, a projekt koordinátora kíséreté-
ben november 27-én hajnalban nagy
izgalommal és várakozással szálltunk repülôre,
hogy párizsi átszállással a projektmunka elsô
helyszínére, Bordeaux-ba érkezhessünk. A
hosszú út után nagyon szívélyes fogadtatás várt
minket a francia pályaudvaron. Mindhárman
egy-egy lelkes családhoz kerültünk, majd a ta-
nárok is elfoglalhatták szállásukat. 

Az elsô nap egy kirándulással telt, amelynek
során megmásztuk Európa legnagyobb homok-
dûnéjét, a Dune du Pylat, ami közel 150 méter magas és 3 kilométer hosszú. A dûne tetejérôl gyönyörû panoráma tárult elénk, megpillanthattuk
az Atlanti-óceánt. Folytatván kirándulásunkat, ellátogattunk egy igen kedvelt tengerparti üdülôhelyre, Arcachonba.  A 150 madárfajt felsorakoztató
Madarak-szigetéig tartó sétahajózás, a közös tornázás és tánc jó alkalmat adott arra, hogy a többi hét ország küldötteivel ismerkedhessünk. 

A következô délelôttön került sor a nemzetek által készített prezentációk bemutatására. Projektünk témája a környezetvédelem, így mindenki
a saját országa, városa, illetve iskolája helyzetét mutatta be a környezetvédelem szemszögébôl.  Ezután módunk volt egy-egy iskolai tanórát meg-
látogatni, majd a számunkra nem mindennapi — bôséges és változatos kínálatot nyújtó — menzán ebédeltünk. Délután a Közlekedési Mûvekhez
látogattunk, ahol a városi villamoshálózat modern technikai vezérlését mutatták be: a városkép védelme miatt füvesített vagy felsô vezeték nélküli
megoldásokat alkalmaznak. Kipróbálhattuk, milyen a pályakép a vezetô szemszögébôl. Aztán a botanikus kertben vezettek végig bennünket. A kert-
nek nemcsak a különleges kialakításában gyönyörködhettünk, hanem azt is megtudhattuk, hogy a kert megtervezésében és mûködtetésében a ter-
mészetkímélô elvet követték: semmit nem gépek és vegyszerek erejére építve, hanem kizárólag emberi tevékenységre alapoznak, a természet
adományaként kapott esôvizet öntözésre felfogják, optimális növénytársulásokat hoznak létre. Estére fogadást szerveztek a tiszteletünkre a borde-
aux-i Városházán, ahol a polgármester helyettes hivatalosan köszöntötte nemzetközi „delegációnkat”.

Mivel a projekt nyelve elsôsorban a német, harmadnap reggel ellátogattunk a helyi Goethe Intézetbe, ahol egy plakátkiállítás ejtett ámulatba
bennünket. Klaus Staeck német mûvész igen kifejezô, ám megrázó plakátjai az ember környezetromboló tetteire hívják fel a figyelmet rövid, velôs
mondatokkal, asszociatív képekkel. Ezután a bordeaux-i Ökocentrumba igyekeztünk, ahol a város fenntartható fejlôdéséért tett lépéseket ismer-
hettük meg. Azt is megtudtuk, hogy e lépések következtében Bordeaux ma Franciaország egyik legtisztább levegôjû városa.  A Garonne folyó alatt
mûködô vízturbina volt a következô állomásunk, végül a francia diákok végigvezettek minket a csodás kis belvároson, és bemutatták annak neve-
zetességeit, látványosságait. Ezután került sor a fergeteges hangulatú búcsúestre. A mûvészeti osztályok tanulói zenés, táncos mûsort adtak elô, majd
egy kiadós vacsora mellett kellemes órákat töltöttünk az újonnan megismert külföldi barátainkkal. 

Az indulás napjának délelôttjén még volt idônk és lehetôségünk egy kis vásárlásra, majd fájó szívvel vettünk búcsút a pályaudvaron bordeaux-i
családjainktól. Az esti Párizs látványa az Eiffel toronnyal, a Notre Dame-mal, a Sacre Cour templommal és környékével, a bohém Montmartre ne-
gyeddel némileg feledtette a búcsúzás szomorúságát.

Mi ugyan már itthon vagyunk, de tudjuk, hogy a projekt ezzel még nem ért véget. Végzôsökként a stafétát most továbbadjuk, de reméljük, hogy
a más országokban nyert jó tapasztalatok iskolánkban is meghonosodhatnak és egyre több követôje, résztvevôje és igazi nyertese lesz ennek a pro-
jektnek, és általa a környezetvédô szemléletnek is.

Sikesdi Petra és Szilassy Dorottya 13. E
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Bordeaux fôutcáján

A bordeaux-i iskola udvarán
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„20 éve együtt az úton”. Ezzel a mottóval ünnepeltük Nürnbergben
a Bajorországi és Magyarországi Evangélikus Egyház testvérkapcsolati ju-
bileumát ez év októberében. A rendezvénynek nürnbergi testvériskolánk,
a Wilhelm Löhe Iskola adott otthont, így október 11-én este a bioló-
giaprojekt résztvevôit, valamint az énekkar tagjainak egy részét régi is-
merôsök fogadták az iskola udvarán. Mindannyian örültünk a
viszontlátásnak, hiszen a két iskolát hosszú évek óta tartó szoros barátság
köti össze. A húsz éve töretlen lendülettel mûködô diákcsere, valamint a
kölcsönös tapasztalatszerzést elôsegítô tanárhospitáció ugyanis tavaly
ôsszel új elemmel bôvült: a két iskola diákjai közel fél éven át dolgoztak
együtt a Frank Homokvidék és a Hortobágy élôvilágának összehason-
lítását célzó biológiai-ökológiai projekten, melynek eredményeit fiatal
tudósaink a jubileumi ünnepség keretében szervezett szakmai mûhelybe-
mutató során tárták az érdeklôdô közönség elé.

A testvérkapcsolatnak köszönhetôen — sok más gyülekezethez, isko-
lai és óvodai csoporthoz, énekkarhoz hasonlóan — a mi diákjaink is meg-
tapasztalhatják, hogy az egységes Európa elsôsorban nem
gazdasági-politikai képzôdmény, nem elvont eszme, hanem élô emberi
kapcsolatok, városok és civil szervezetek, egyházi csoportok közötti
együttmûködések, barátságok összessége. A kölcsönös látogatások, szak-
mai és baráti találkozások évrôl évre lehetôséget adnak a fasori és nürn-
bergi diákoknak arra, hogy egymás kultúráját jobban megismerve
elôítéletektôl mentesen közeledjenek egymáshoz. Külön öröm szá-
munkra, hogy evangélikus testvériskolánkkal ezt az egységet Krisztusba
vetett hitünkön keresztül élhetjük meg. A programot megnyitó áhítat és
az ünnepséget záró istentisztelet során ennek a nyelveken és kultúrákon
átívelô krisztusi egységnek lehettünk részesei.

Iskolánk énekkarának szolgálata, a természettudományos tagozat
diákjainak elôadása, a nyelvgyakorlást célzó diákcserét bemutató tabló,
a két intézmény igazgatójának találkozása, valamint a tanárkollégák baráti
beszélgetései mindannyiunk számára lehetôséget adott arra, hogy helyün-
ket a nagy egészben megtalálva megismerjük ennek a gyümölcsözô
testvérkapcsolati együttmûködésnek a gyökereit.

Dr. Érfalvy Lívia, bajor külkapcsolati felelôs

Október 12-tôl három napon át láttuk vendégül nagykárolyi test-
vériskolánk küldöttségét, 18 diákot, Zsidó Sándor igazgató urat
és lelkes kolléganônket, Mentiu Csillát. Csütörtök délután érkezô

vendégeink már a kirándulás elsô napján megtekintették Gimnáziumunk
épületét, az emléktáblákat és a szépen felújított Dísztermünket. A „Fasor-
túra” után Benkôné Di Giovanni Rita tanárnô vezetett körbe minket az
újonnan elkészült laborokon. A fizika elôadóban már várt minket dr.
Zombori Ottó csillagász tanár úr, aki elôadásával, tudásával és látványos
csillagászati bemutatójával elbûvölte a közönséget, fôként a nagykárolyi
igazgató urat, aki maga is fizikus. Az iskolai program után az Operába
vettük utunkat, ahol szakszerû vezetés keretében csodáltuk meg egyik
legelragadóbb mûemléképületünket. Városi túránk a Jászai Mari térrôl
induló dunai hajózással folytatódott, itt csatlakozott hozzánk Palágyi Ju-
lika tanárnô. Habár nagyon élveztük a dunai panorámát, az alkonyodó
városképet, jéggé fagyva érkeztünk meg a Boráros térre. Innen a gimná-
zium kollégiumába vezetett utunk, ahol finom vacsorával vendégeltük meg a nagykárolyi diákokat. 

Másnap a Parlamentben folytattuk városnézô kalandtúránkat, ahol — a tavalyi évvel ellentétben — vendégeink nem találkoztak nagykárolyi is-
merôsökkel. Élményekkel gazdagon indultunk tovább a Várnegyedbe, ahol a „kötelezô” látványosságok megtekintése után sok-sok szép fotót ké-
szítettünk a városról és természetesen városnézô csapatunkról is. 

Harmadnap a Hôsök terén lévô királyokkal kötöttünk szorosabb barátságot, majd egy nagyon kellemes séta következett a Városligetben, a lát-
ványosságok megtekintésével. Búcsúzóul megnéztük a volt Liget Szanatóriumot, ahol a partiumi születésû Ady Endre utolsó napjait töltötte. 

Délután a búcsú szomorú pillanatai következtek, hiszen vendégeinknek sietniük kellett haza, a diákoknak ugyanis még tanulniuk kellett a más-
napi dolgozatokra. Reméljük, hogy kapcsolatunk a jövôben is megmarad, és mind természettudományos, mind humán téren gyümölcsözô lesz.
Március 15-én mi fogjuk meglátogatni a kedves kollégákat és diákokat a nagykárolyi ünnepség alkalmával. 

Sipiczky Márk
angol-francia szakos tanár, programfelelôs

BAJOR-MAGYAR TESTVÉRKAPCSOLATI JUBILEUM

NAGYKÁROLYIAK LÁTOGATÁSA

A biológiaprojekt résztvevôi

Az énekkar

Nagykárolyi diákok és kísérô tanáraik a Hôsök terén



November 10-én, Eplényben rendezték meg a III. Szent Imre
kupa elnevezésû sakkversenyt. Az eseményen evangélikus,
görög katolikus, római katolikus és református iskolák 4 fôs csa-

patai vettek részt. A megmérettetésen iskolánk is képviseltette magát.
Kísérô tanáraink Abaffy Zoltán és Halász Tamás tanár úr voltak, a csa-
patot Palla Ákos (11. B), Balla Zsófia (7. B), Orbók Réka (7. B) és jó-
magam, Kabai Zsuzsanna (10. C) alkották.

A verseny megnyitóján kiemelték az ökumenizmus fontosságát,
amelyhez egy sakkverseny igen jó eszköz, hiszen a sakkozók jelmon-
data: „Gens una sumus”, ami magyarul annyit jelent, hogy „Egy család
vagyunk”.

Meghívott vendégek voltak Talabér Márta országgyûlési képviselô,
Fiskál János, Eplény polgármestere, Hajdú Ferenc, a Csetényi Refor-

mátus Egyházközség lelkésze, és Szakos Csaba, a zirci evangélikus gyü-
lekezet lelkésze.

A verseny körmérkôzéses formában került megrendezésre. Csapa-
tunk végül a holtversenyes 3. helyet szerezte meg, sajnos az ebben az
esetben érvénybe lépô pontszámítás miatt épphogy lecsúsztunk a do-
bogóról, így 4. helyezettként zártuk a versenyt. Ellenben két különdíjat
is sikerült elhoznunk, Palla Ákos a legeredményesebb 2. táblán játszó
játékos, míg e cikk írója a felekezeti díjon belül a legeredményesebb
evangélikus játékos lett.

Mindannyian bízunk abban, hogy ezt a jó hangulatú kupaversenyt
jövôre is megrendezik majd.

Kabai Zsuzsanna 10. C

„A jó pedagógus megôrzi a múltat, feltárja
a jelent, és megteremti a jövôt” — hangzik egy
mondás szerint. Valóban, a múlt felidézése el-
engedhetetlen a jövô nemzedékének tanítá-
sában, hiszen fontos ismernünk, honnan
érkeztünk és hová tartunk, vagy hogy kiknek
köszönhetjük mindazt a tudást, amit az isko-
lapadban megszerzünk. Pontosan ennek a
szellemnek eleget téve adott otthont iskolánk
idén is a Bolyai matematikai csapatverseny-
nek. Ebben a tanévben az október 12-én meg-
rendezett területi fordulón hatvanegy,
négy-négy fôs csapat képviseltette magát, több
mint tíz iskolából, az V., a VI., és a VII. kerületi
iskolák „színeiben”.  A kemény munkát mindig
jutalom követi — nem volt ez másként ebben
az esetben sem, így a Fasor a verseny után a
díjkiosztó megszervezésének örömteli és iz-
galmas feladatát is magára vállalhatta.

A díjátadó ünnepség október 26-án, pén-
teken este öt órai kezdettel került megren-
dezésre. Az izgatott csapatok és büszke
hozzátartozóik számára igazán ünnepélyes
hangulatot varázsoltunk a díszteremben. A dí-
jakat Hajdó Ákos igazgató úr és Hámor Endre
igazgatóhelyettes adták át, míg a helyezések

felkonferálását, és a helyenként az izga-
tottságtól magukról kissé megfeledkezett
közönség figyelmének kivívását Novák Zsófia
osztálytársnômmel végezhettük. Legtöbbször
a Fazekas Gimnázium tanulói és tanárai örül-
hettek, de hazai berkekben is van mire büsz-
kének lennünk: az ötödik osztályosok
kategóriájában a hatodik helyet a fasori Ravasz
Ászok csapata vihette haza, Palágyi tanárnô
felkészítésével — ezúton is gratulálunk az ered-
ményhez. 

Zenés mûsorral is igyekeztünk a jelenlé-
vôk kedvében járni, a gyôztesek tiszteletére
Schallinger Artúr 12. A osztályos tanuló két
zongoradarabbal szórakoztatott bennünket —
Debussy: Hópelyhek tánca és Bach: h-moll
szvitjébôl a Badinerie voltak a mûsorszámok.
A klasszikus után a modern vonalat erôsítette
Sover Renáta (13. E) és Parragh Dávid (11. B)
Simon és Garfunkel: The Sound Of Silence
darabjának zongorás feldolgozásával, valamint
Lebanov Barbara (9. A) és Bárándi Zoltán Félix
(12. E) az Animals együttes The House Of Ri-
sing Sun címû mûvének gitár- és zongorakísé-
rettel tarkított elôadása.

Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy igazán

méltó és ünnepélyes perceket szereztünk min-
den jelenlévônek. Jó érzés volt látni, hogy a
tudományok, az egészséges versengés szere-
tete minden korosztályt magával ragad, és
hogy tanárok és diákok együtt örülnek a közös
sikereknek. Ezúton is szeretném megköszönni
mindannyiunk nevében Halász Tamás tanár
úrnak az évek óta szüntelenül lelkes szerve-
zést, valamint mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy egy ilyen szép délutánt adhas-
sunk másoknak — és ezzel is tisztelegjünk egy
kiváló matematikus emlékének.

Pál Annamária 12. A

Öt diákunk nyert idén Sztehlo Gábor Ösztön-
díjat. Az ösztöndíjjal a Magyarországi Evangé-
likus Egyház azokat az evangélikus, felsôs
diákokat kívánja támogatni, akik tehetségesek,
ám szociális vagy családi helyzetük miatt csak

anyagi támogatással tudnának további jó ered-
ményeket elérni gimnáziumi tanulmányaik
során. Pályázni lehetett nyelvvizsga és nyelv-
tanfolyami díjra, továbbtanuláshoz szükséges
szakkönyvekre, sportfelszerelésre, hangszerre
vagy utazási támogatásra. A diákok mentorta-
nárukkal együtt pályáznak, és az ô irányítá-
sukkal költik el a nyert összeget.

A nyertesek és mentortanáraik névsora:
Lebanov Barbara (mentortanára Czicka Kata-
lin), Sík Luca (mentortanára Benkôné Di Gio-
vanni Rita), Szelényi Zoltán (mentortanára
Sárai-Szabó Linda), Széll János (mentortanára
Czicka Katalin), Veperdi Mátyás (mentortanára
Ittzés Szilvia).

III. SZENT IMRE KUPA – KERESZTÉNY KÖZÉPISKOLÁK SAKKVERSENYE

BOLYAI-VERSENY ÉS DÍJÁTADÓ

SZTEHLO GÁBOR ÖSZTÖNDÍJ
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A fasori díjazott csapat

Dr. Fabiny Tamás püspök úr 
az ösztöndíjasok tortáját kínálja

Iskolánk díjazottjai
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KALLIGRÁFIA-KIÁLLÍTÁS

JAPÁN-NAP A FASORBAN

Az elôzô tanévben az Umezuki Shokainak, a Holdvirág Kalligráfia
körnek lehetôsége nyílt arra, hogy a diáknap keretében kalligrá-
fia-kiállítást rendezzen iskolánkban. A kiállítás ötletét a Tokióban

2009-ben megrendezett bemutató szülte, ahol a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetemen és a Városmajori Gimnáziumban tanuló kalligráfus-
diákok mûveit, valamint az akkori Hangarii Shorakukai alkotásait
állították ki.

A mûvek kiválasztása nehéz feladat volt, mivel a tokiói kiállításra
készített kínai versek sorainak legnagyobb része más intézményben ta-
nuló diákoknál volt. Így adódtak olyan mûvek is, melyek sajnos nem
kerülhettek be a kiállítás repertoárjába. Voltak olyan mûvek is, melye-
ket a kiállítás elôtt pár nappal kereteztek be a tagok. Magyarországon az
Umezuki Shokai által bekeretezett képek díszítése feszült légkörben zaj-
lott. Nemcsak a tagok által festett kalligráfiákat tekinthették meg a fasori
diákok, hanem a márciusi katasztrófa idején egy japán Mamóka által
készített intenzív — japán körökben úgynevezett „zen“ (zen = a mester
lelkiállapotát tükrözô stílusban festett mû) stílusú — 2x2 méteres mûal-
kotás is felkerült az iskola falára.

A japán kalligráfia egy része kínai írásjelekkel íródik, a kínai versek
fordítója Steiner Júlia volt. Júlia egy évet tanult Kínában, és bár a kallig-

ráfiák szövegét nem
versbe foglalta, mégis
gyönyörûen megfo-
galmazta a jelentésü-
ket magyarul.

A kiállítás felszere-
lésében nemcsak a kör
tagjai, hanem a diá-
kok is lelkesen részt
vettek. Az Umezuki
Shokai központjából a diákok, a tagok és más külsôsök trolin vitték a re-
mekmûveket a helyszínre.

A részletek kiválasztásában Jernei Anikó, valamint Hámor Endre ta-
nárok segítettek. A kiállításon nemcsak a festett verseket tekinthették
meg az érdeklôdôk, hanem a kalligráfia alapeszközeit, valamint az úgy-
nevezett sumi-e képeket (tusképeket) is.
A kiállítás megkoronázásaképp az év végi diáknapon sok érdeklôdô pró-
bálhatta ki a kalligráfiát, nemcsak diákok, hanem tanárok is.

Varga Eszter 10. B

Néhány év kihagyás után szeptember 21-én ismét Japán-napot tartottunk isko-
lánkban, melynek keretében elmaradhatatlan program volt a kalligráfia, az ike-
bana bemutató, a kendosok fellépése, és a hagyományos japán

masszázstechnikát, a shiatsut is kipróbálhatták az érdeklôdôk. A földszinti folyosókon ki-
állítók és árusok foglaltak helyet: az érdeklôdôk apró bonsai fácskákat vásárolhattak, a
kalligráfiához szükséges eszközökbôl és a Japánból származó apróságok között válogat-
hattak, valamint kézi készítésû elbûvölô origami fülbevalókat nézhettek maguknak. Az
ide látogató tanárok, szülôk és diákok megkóstolhatták a sushit, és falatozás közben be-
szélgethettek a Kaiwa Klubban.

Eközben az emeleti díszteremben több kulturális elôadás is zajlott. A jelenlévôk Kis-
faludy Anna segítségével megismerhették a teakészítés fortélyait, Villányi G. András költô
segítségével elmerülhettek a japán haikuk világában, tanulmányozhatták a tradicionális japán ruhába öltözés nehézségeit, majd a program legvé-
gén egy modern zenei koncertet tekinthettek meg, ahol Kuno Emi és Csordás Gyula mellett Okazaki Masato fûrészmûvész is fellépett.

A szünetekben sem unatkozhattak a résztvevôk, hiszen a vetítôteremben egy érdekes japán film megtekintése után egy kétszáz éves ház hely-
reállítási programjáról, a Chiiori-projectrôl hallhattak elôadást Perlaky Dénestôl. Ezután Rigó Balázs, aki középiskolásként egy évet töltött Japánban,
a japán életet és Pápai-Vonderviszt Anna a furoshikit, a japán hagyományos csomagolás-technikát mutatta be. A rendezvény alatt zajló haiku-ver-

seny nyertesei könyvajándékokat vihettek magukkal.
A sokszínû programkínálat lehetôséget adott e tá-

voli ország kultúrájának megismerésére.

Varga Eszter 10. B

Fasori Hírmondó 2012. december

Kalligráfia

Kendo — japán harcmûvészeti bemutató

Teaszertartás

Hogyan hordjuk a kimonót?
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„NEM AZÉRT JÖTTÜNK, MERT MI AKARNÁNK LENNI A KEDVENC EGYÜTTESETEK. 
MI CSAK AZT GONDOLJUK, HOGY AKI SZERETI A TÖLTÖTT KÁPOSZTÁT, AZ SZERETHETI MELLETTE AZ ALMÁS PITÉT IS!”

ARRÓL, HOGY MI A GROTESZK, AVAGY VIGYÁZZ A KAPU HARAP
„Amikor megszülettem, olyan feltûnôen szép voltam, hogy a fôor-

vos karjára vett, és szobáról szobára végigmutogatott a klinikán. Azt
mondják, még mosolyogtam is, amitôl a többi mamák felsóhajtottak.

Ez röviddel az elsô világháború kitörése elôtt történt, 1912-ben, s
azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékû sikerem. Ettôl kezdve életem
folytonos dekadencia.”

Nemcsak az éppen 100 éve született Örkény, mi is így vagyunk
ezzel mindnyájan, elkoptatnak minket a hétköznapok. Ezért nem árt
néha terpeszállásba állni, ahogy Ö. ajánlja, mélyen elôrehajolni, és a
két láb között hátratekinteni. A világ fejtetôre áll, és mi kellemesen el-

nevetgélhetünk furcsaságain. 
November 21-én délután a 12. B és felkészítô tanáruk, Kuklis Éva

közremûködésével az Örkény-délután keretében 45 percet tölthettünk
el fejtetôre állva. Minden szereplô és érdeklôdô felfrissülve távozha-
tott. 

Aztán kiegyenesedtünk, a világ talpra állt, és mi emelt fôvel, ke-
serû könnyekkel sirathatjuk tovább kedves halottaink.

Ritterné Mocskonyi Zsuzsanna
magyar-történelem szakos tanár

Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal nyitotta meg a Muzsikás
együttes sokszázadik rendhagyó énekóráját a Budapest-Fasori Evangé-
likus Gimnázium dísztermében. A folytatás pedig elvarázsolta a

népzenét kedvelô és az iránta közömbös gimnazista hallgatóságot egya-
ránt. Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter és Hamar Dániel nem kér-
tek a színpadból, hanem a „földszinten”, a diákokkal egy szinten húzták
a talpalávalót hangszereiken: hegedûn, kontrán, hosszú furulyán, gar-
donon és nagybôgôn, no meg természetesen énekhangon, a számok kö-
zött egy kis magyarázattal is szolgálva. No, nem úgy kell ezt elképzelni,
hogy a diákok az átlagos tanítási nap második órájában táncra perdül-
tek volna — bár majd mindenkinek dobolt keze, lába. Az alkalom való-
ban egy énekóra volt: a tanulók ültek és tanultak. 

De mit tanultak meg ebben a varázslatos, jókedvû, csujjogatós 45
percben? Azt, hogy a népzene él és létezik, itt, a fôváros közepén, a má-
sodik emeleten is. Azt, hogy a mai külföldi és hazai könnyûzenei ked-
vencekhez hasonlóan a népzene is megmozgat, felráz, ha elfáradtál;
vigasztal, ha elszomorodtál. A népdalok rólunk szólnak: örömrôl, bá-
natról, szerelemrôl, féltékenységrôl, sikerrôl, kudarcról, életrôl, halálról
— csak úgy, mint minden zene. 

„Nagyon örülök, hogy hozzánk is eljutott a Muzsikás a MOL támo-

gatásával. Úgy tudom, két évvel ezelôtt
kerültünk fel a várólistájukra” — lelkese-
dik Hajdó Ákos, a Fasor új igazgatója.
„Magam is nagyon szeretem a népzenét,
óriási élmény volt látni, ahogy a zenekar,
a maguk profi színvonalán, mégis ter-
mészetes hangvétellel elvarázsolta az if-
júságot. Néztem a gyerekek arcát, és hát
nemcsak az alsósok lelkesedtek, hanem
a mindig kritikus, nehezen mozgósítható
felsôs korosztály is felszabadultan éne-
kelt a zenészekkel, felváltva hejehujáz-
tak fiúk, lányok.”

Végül néhány vélemény azoktól,
akiknek szólt az alkalom: „Nagyon él-
veztem, a mai fiatalságnak is szüksége
van arra, hogy megismerje a régi magyar
kultúrát, hiszen nem vagyunk túl nyitot-
tak. Örülök, hogy más iskolákba is el-
mennek!” „Nagyon tetszett a muzsi-
kások énekórája! Szerintem jól vittek
bele humort, hiszen ilyesmit érdekessé
tenni a mi korosztályunknak nehéz —
habár én szeretem a népzenét. 
Érdekes és szórakoztató volt, és persze
nagyszerûen zenéltek! Köszönjük!” 

Csak ajánlani tudjuk hát ôket! 

Ittzés Szilvia
nyelvtanár, az Angol munkaközösség vezetôje
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Mint minden évben, idén is megem-
lékeztünk iskolánkban 1956. októ-
ber 23-áról. Ezúttal azonban

nemcsak a diákok mûsorát néztük és hallgat-
tuk, hanem Kozmovszky Edina személyében
egy olyan vendéget is fogadtunk, aki alig ti-
zennyolc évesen személyesen vett részt a fel-
kelésben.
Elôadónk már gyerekkorában különbözô csa-
pásokat kapott a kommunizmustól. Édesap-
ját, aki ügyvéd volt, többször bebörtönözték.
1956. október 23-án Kozmovszky Edina
szinte véletlenül vált a felkelés egyik része-
sévé, sôt fôszereplôjévé. Csatlakozott a tö-
meghez, amely a Magyar Rádió épületéhez
tartott. Ott, szinte ô maga se tudja hogyan,
egy kocsi tetejére került, ahol felolvastatták
vele az egyetemisták tizenhat pontját. Ebbôl
egy példányt sokáig ôrizgetett, amit késôbb a
Terror Házának ajándékozott. A felkelôk „a
vörös kabátos lányként” emlegették. Ô volt
az egyetlen nôi tagja annak a tízes delegáció-
nak, akiket beküldtek a Rádió épületébe, és
akikrôl sokáig azt hitték, hogy letartóztatták
ôket. Bezárták ugyan a felkelôket a rádiószo-
bákba, de letartóztatásra nem került sor. Bent
hallották az elsô eldördülô lövéseket. Mind a
tízen megélték a másnap reggelt, amikor a
tömeg elfoglalta az épületet.

Edinának ezután menekülnie kellett,
mert valaki feljelentette, és a rendôrség név

szerint kereste. Édesapja, aki nagyon büszke
volt rá, ráparancsolt, hogy hagyja el az orszá-
got. Franciaországba emigrált, ott telepedett
le, lelkészként dolgozott és családot alapított.
Franciaország társadalmi eszméi megfogták,
de késôbb, miután elolvasta a Nagy Francia
Forradalom történetét, csalódott benne.

Több évtizeddel a forradalom után láto-
gathatott csak haza. Elôször csupán néhány
napra, de késôbb, a rendszerváltás után már
többször, hosszabb idôre is. Családja meglá-
togatása mellett egy ízben egy régi forradal-
mártársával is találkozhatott, akivel együtt
voltak azon a bizonyos októberi napon a
Rádió épületében.

Az elôadás után nekünk, 12. E osztályos
tanulóknak történelemóránk következett.
Sztrókay tanárnô invitálására Edina néni beült
hozzánk, és személyesen nekünk is beszélt
az életérôl. Többek közt lehetôségünk volt a
kezünkben tartva megvizsgálni egy példányt
a tizenhat pontból, ami másolat volt ugyan,
de szakasztott olyan, mint az eredeti. Edina
néni érzelmi okok miatt nem vállalta az ak-
kori követelések felolvasását, így osztályfônö-
künket, Érfalvy tanárnôt kérte meg, hogy
olvassa fel az egyetemisták követeléseit. Fel-
emelô volt ez a pillanat, hiszen így — ha csak
egy rövid pillanat erejéig — mi is részeseivé
válhattunk az eseményeknek. Ezután Edina
néni beavatott bennünket titokzatos szöké-

sének részleteibe, és mesélt a forradalom
utáni életérôl, melynek nagy részét Francia-
országban töltötte.

Véleményem szerint a diákok sokkal in-
kább át tudják érezni a forradalom esemé-
nyeinek súlyát, hogyha olyasvalaki mondja el
nekik, aki látta ledôlni a Sztálin-szobrot.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfo-
gadta a meghívásunkat, és az iskolai mûsor
keretében mesélt az élményeirôl, az pedig
különösen, hogy egy rendkívüli történelem-
óra keretében személyesen is beszélgethet-
tünk vele.

Zsirka Richárd 12. E

Október 19-én az 56-os forradalom
emlékünnepélyén a 8. A osztály egy
15 éves zalaegerszegi diáklány,

Czeglédy Edit naplóját adta elô. A jelenetek
között Nagy Gáspár Október végi tiszta lángok
címû mûvének tételei hangzottak el. A vers-
részleteket Schallinger Artúr zongora-improvi-
zációi kísérték. Feltettem a szereplôknek a
kérdést: milyen érzés volt szerepelni a darab-
ban?
• Azt már tudtuk, milyen érzés a díszteremben
végignézni egy mûsort. Azt azonban nem, mi-
lyen az üres díszteremben órákat álldogálni a
színpadon. Rengeteg külön kis történetet kap-
tunk a tanárnôtôl és Zoli bácsitól, melyek segí-
tettek abban, hogy mindenki beleélhesse magát
a szerepébe. Különös volt végignézni és átélni,
hogyan lesz a mindig vidám, nevetô osztálytár-
samból a harcok kimenetele miatt aggódó
nagymama. Azért igyekeztünk, hogy örömet
szerezzünk másoknak, de a legnagyobb él-
ményt mégis mi kaptuk. (Rikk Veronika)
• Örömmel jelentkeztem a szerepre. Egy pesti
diákot játszottam, lelkesítenem kellett tanu-
lótársaimat, és én kezdtem el a Talpra ma-
gyart. (Tüzes Ágoston)
• Egy tanárnôt játszottam. Éreztem a kettôs-
séget: a diákokkal tartottam volna, de óvni

akartam ôket. Végül nem hallgattak a tanár-
nôre. (Puskás Dorottya)
• Elég viccesnek tûnt, hogy egy nagymamát
kell életre keltenem. Furcsa, de végül nem is
kellett ’játszanom’, ahogy próbáltunk, tényleg
úgy éreztem, én vagyok a nagymama.
(Urbán Emese)
• Eddig a mûsorig nem nagyon tudtam átélni,
átérezni a forradalmat. Kicsit aggódtam is,
mikor elvállaltam a szereplést. Azután, amikor
már próbáltunk, rájöttem, hogy a diáklány, akit
játszom, milyen közel áll hozzám. (Ikrényi
Maja)
• Csak kis szerepem volt, 3 mondat, de
különös volt, hogy egy higgadt felnôtt, egy há-
romgyerekes anya voltam, aki bölcsen, hatá-
rozottan viselkedik a rettenetes körülmények
között. Amikor a darab végén a gyertyákat fog-
tuk, elképzeltük a reményt, amely az akkori
emberek szívében még sokáig élt. (Hoffer
Dóra)
• 1956-ról elôször hatévesen halottam. Ké-
sôbb úgy éreztem, én is biztosan összetörtem
volna a vörös csillagot. Erre most lehetôségem
volt. (Valér Márkus)
• Én csak nézô voltam, de úgy éreztem, ott
vagyok 1956-ban, a forradalmárok között.
(Stevens Ábel)

• Amikor megkaptam Edit, a naplóíró diák-
lány szerepét, úgy éreztem, gyönyörû, de na-
gyon komoly feladat hárult rám. A próbák
során beleszerettem a darabba, egyre na-
gyobb lelkesedéssel vártam az elôadást, s jó
volt érezni, hogy a többiek is legalább olyan
komolyan veszik a szerepüket, mint én. Az
elôadás napja meghatározó része lett az élet-
emnek. Amíg színpadra nem léptem, egyfoly-
tában izgultam, ám amint kezdetét vette az
ünnepély, a félelem, az izgalom megszûnt, he-
lyét átvette valami lázas mámor. Elhittem,
hogy valóban Edit vagyok, éreztem a nyomo-
rúság, a nehézségek ízét, pedig valójában
sosem volt részem ilyesmiben. Azt akartam,
hogy a közönség is érezze azt a sok-sok há-
borgó indulatot és felemelô pillanatot, amit
mi. Sikerülhetett átadni valamit, mert amikor
lélegzetet vettem, érzékeltem a döbbent, mély
csendet. Ez adott erôt a folytatáshoz. Edit
naplóbejegyzése zárta az elôadást. Míg ezt a
néhány mondatot mondtam, a szívem meg-
sajdult, olyan erôsen éreztem a fiatal lány fáj-
dalmát, aki most én vagyok! Örülök, hogy az
osztályommal részese lehettem egy értékes és
emlékezetes alkotásnak. (Edôcs Johanna)

Ritterné Mocskonyi Zsuzsanna

Megemlékezés 1956-ról 2012-ben

Forradalmi események vonzásában

Kozmovszky Edinával Birkás-Sztrókay Edit beszélget



Az aradi vértanúk emléknapja

Legjobb élményem az új iskolában

Az aradi vértanúk emléknapján is-
kolánk tanulói ismét Aradon és
Komáromban rótták le tisztele-

tüket. Az itthonmaradottak Dr. Töttössy
Istvánné és a 11. C osztály szervezésé-
ben emlékeztek meg a kivégzett hôsök-
rôl. A képen az iskolai ünnepély látható.

Az 5. B osztály tanulói Komáromban

Fasori Hírmondó 2012. december 15

Az elsô és legjobb élményem az új iskolában a komáromi erôd meglátogatása volt október 5-én. Korán keltem, és aznap hamar elindultam
az iskolába. A buszon Sári mellett ültem. Együtt néztük az ablakon át a természetet. Láttunk kukoricaföldeket, erdôket, mezôket. Egyszer csak
Sári fölkiáltott: „Ott egy sas!” Gyönyörûen siklott a szelek szárnyán a nagy, barna madár, ám mi hamar lehagytuk. Pár perc múlva egy mezôn

ôzeket pillantottunk meg. Útközben még láttunk lovakat, teheneket és egy szélerômûvet is.
Végre megérkeztünk. Az erôd kapuján bementünk egy nagy udvarra, ahol megnéztük, hogyan lônek egy ágyúval. Bementünk egy régi istál-

lóba is, aztán végigmentünk a folyosón, ahol megnéztük az erôd védôinek és parancsnokainak a szobáját. Utána az erôd tetejérôl láttuk Szlová-
kiát. Majd egy sötét alagútban is körülnézhettünk. Megtekintettük a kenyérkiállítást, aztán megebédeltünk. Evés után szabadon játszhattunk.
Hazafelé ismét sokat beszélgettünk Sárival.

Otthon mindent elmeséltem a szüleimnek, mivel nagyon jó volt ez a kirándulás.
Hattyár Liliána 5. B
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Fasori Hírmondó 2012. december

Idén ôsszel Birkás-Sztrókay Edit tanárnô és
Petrás Péter tanár úr kíséretében szeretett
iskolánk „frakciója” is részt vehetett a Par-

lament Nyílt napján. Azon szerencsés diákok
közé tartoztam, akik élhettek ezzel a remek
lehetôséggel. Nagyon vártam, hiszen mindig
is szerettem volna egy kicsit bepillantani a ku-
lisszák mögé.

Elôször az egykori felsôházi ülésteremben
Talabér Márta képviselôasszony várt minket,
aki saját munkakörébe igyekezett beavatni az

érdeklôdô diákokat. A képviselôasszony re-
mekül állta kérdéseink sortüzét, még akkor
is, ha azok nem feltétlenül az ô munkájával
kapcsolatos kérdések voltak. A Fasoron kívül
még két iskolából jöttek diákok, Hajdúbö-
szörménybôl és Bajáról. A képviselôasszony
bemutatója után egy kis játék következett. A
fasori csapatot is kettéosztva, összesen 4 csa-
pat mérkôzött meg egymással. A feladat
során különbözô állampolgári ismerettel kap-
csolatos fogalmat kellett saját szavainkkal

megfogalmazni. A fogalmakat a helyes vá-
lasszal együtt felolvasták, és a csapatoknak
szavazniuk kellett, hogy melyik az általuk he-
lyesnek vélt megoldás. A fasori csapatok
közül a „Lila Tehenek” gyôzedelmeskedtek,
aminek torta volt a jutalma. Ezután egy sze-
repjáték következett, amiben fasori diákjaink
házelnököt és jegyzôt is játszottak.

A plenáris ülést is volt szerencsénk meg-
nézni az alsóházi ülésteremben, ahol bete-
kintést nyerhettünk a politikusok munkájába,
majd a díszôrség tartott nekünk bemutatót,
melynek keretében kiderült, hogy egy-két fa-
sori diákot is szeretettel várna ez a pálya. Az
Országgyûlési Könyvtár már hab volt a tortán,
kezünkben foghattuk Kossuth Lajos ország-
gyûlési naplójegyzeteinek másolatát, körbe-
tekinthettünk Magyarország leggazdagabb
történelmi könyvgyûjteményében.

Mindenkit szeretnék bátorítani arra, hogy
jelentkezzen ilyen és ehhez hasonló iskolai
programokra, hiszen nagyon tanulságos és
szórakoztató élményben lehet része.

Kerekes Júlia 11. A

Fasoriak a Parlamentben

Szeptembertôl új színfolttal bôvült az idegen nyelvi kínálat iskolánkban: Csepregi András szervezésében a hazánkban tartózkodó Egyesült
Államok-beli fiatal evangélikus lelkésszel, Scott Ryllel. Scott hetente tart önkéntes látogatáson alapuló konzultációt azoknak a 12. évfolya-
mosoknak, akik már leérettségiztek. A magas nyelvi szinten zajló „órák” témája elsôsorban a külföldi tartózkodás és tanulás velejárói, buk-

tatói és feladatai. Ezen kívül havonta egy kedden bejár angolórákra, és a tananyaghoz kapcsolódó témákról beszélget a diákokkal.
Megkérdeztünk két 12. évfolyamos diákot, Börzsei Pétert és Prokaj Miklóst az élményeikrôl:
„Leginkább az amerikai és a magyar társadalomról, azok összehasonlításáról szoktunk beszélgetni. Scott sokat mesél nekünk az amerikai élet-

formáról, és abban próbál segíteni, hogy világosan lássuk az elônyeit és hátrányait, és megértsük, hogy mit lehet az amerikai rendszertôl tanulni.
Arra buzdít minket, hogy mindenképp érdemes néhány évet külföldön tölteni, hogy az ember lásson mást is, hogy szélesedjen a látóköre. Utána
azonban haza kell jönni, hogy a tudásunkat itthon tudjuk kamatoztatni. 

Különösen jó nyelvgyakorlási lehetôség ez számunkra, hiszen a 6-7 fôs csoportlétszám és a magas nyelvi szint lehetôvé teszi, hogy a zömé-
ben passzív nyelvtudásunkat végre aktivizáljuk. Scott szépen, érthetôen beszél, jó élmény ôt hallgatni. Örülünk a lehetôségnek.”

Scott Ryll a budapesti evangélikus gimnáziumokban igyekszik megszólítani a fiatalokat. Ezen kívül nemzetközi gyülekezeti programokat
szervez külföldi fiataloknak, vagy az ilyen iránt érdeklôdôknek szintén Budapesten. Elérhetôsége: sryll@me.com

Ittzés Szilvia, 
az angol munkaközösség vezetôje

Amerikai lelkész az angolórákon

Ever wondered if you could leave Homeland for a summer and get some quality English education abroad? Well, chances are, it is easier
than you imagine! You have nothing more to do than be in grade eleven, have good behaviour, have the drive for adventures and excel
in grades. If you meet the conditions you are half-way on your way to Canada for two months. Every year our school BFEG — thanks to

Mrs. Anna Kovács in Canada — gives the opportunity for two students to get out of country and get back a bit later but already as a fine English-
speaker. As one who has already participated in it, I can recommend and it to anyone who is interested. Do not be afraid of the flight, even if
it is longer than a day, and you probably will be jet-lagged. But when you are there you will know you decided well to go: a clean country, filled
with friendly people, and techers eager to improve your English!  I am immensely thankful to Mrs. Anna Kovács, wife of the late Marton Kovács,
old time Fasor student for the fantastic opportunity! 

Márton Pálinkás 12. C

Summertime scholarship journey to Canada



17

Elindult a teve, avagy a Szó-Tér Klub…

Tavaly sokan kérdezték, miért van az egész iskola kiplakátolva
tevékkel. Teltek a hetek, és nem érkezett válasz. Így hát min-
denki nekifogott saját magyarázat keresésének. Egész izgalmas

megoldások születtek. Volt, aki azt gondolta, hogy egy egyházi utazási
iroda reklámja, volt, aki azt, hogy a természettudományos tagozat ka-
balaállata lett a teve. Sokan arra jutottak, hogy jelképez valamit. Nos,
egyik sem és mégis mind igaz. 

A Szó-Tér Klub egy olyan hely, ahol lelki utazást tehetünk önma-
gunk világában, kereshetjük-kutathatjuk saját énünket, igazságunkat.
Megkereshetjük helyünket Isten univerzumában. Ehhez a nagy úthoz
útitársak is csatlakozhatnak.

Megkérdezünk néhány régi és kevésbé régi motorost, mit gondol-
nak a Szó-Térrôl.

Miért a teve lett a szimbóluma a Szó-Térnek?
Zsirka Ricsi: A teve egy kitartó állat. Kitartással az ember megtalál-
hatja a választ minden kérdésére.
Andrási Zsani: Mert a teve sok terhet cipel és nem fáj neki.
György Bogi: ... még mindig nem tudom…
Nikas Dani: Ôszintén szólva fogalmam sincs. Ezernyi okot lehetne
kitalálni, a teve púpjának raktározó képességétôl az állat kitartásáig
mindent át lehetne ültetni a Szó-Tér gondolatára. Mindenkinek
mást jelenthet, és valószínûleg ez is volt a célja. 

Mit gondolsz, mért jött létre a Szó-Tér?
Ricsi: Egy erôs közösség kovácsolására.
Zsani: Igen, hogy létrejöjjön egy jó, összeszokott társaság.
Bogi: Szerintem azért, hogy az iskolában legyen egy hely, ahol tudunk beszélgetni, meg tudjuk hallgatni mások véleményét.
Fekete Zsófi: És azért is, hogy legyen egy olyan program suli után, amit az ifibe nem járók és az ifisek is élvezhetnek, nagyon jó a kikapcsoláshoz.
Dani: Úgy tûnt nekem is, hogy azért, hogy legyen egy kötetlen társaság, ahol a minennapok kérdéseit, gondjait, örömeit lehet egymással meg-
osztani. 

Mit csináltok, mikor összegyûltök?
Ricsi: Beszélgetünk, párnákon ülünk, teázunk, nassolunk, zenélgetünk.
Bogi: Énekelni szoktunk, és mindig van egy érdekes téma, amit körbejárunk. Itt nem erôltetnek semmit, ha nem tudsz vagy nem akarsz hozzászólni
a beszélgetéshez, nem baj, nyugodtan hallgathatsz csöndben is.
Zsani: Csoportterápia jelleggel beszélgetünk egy témáról. Megosztjuk egymással a látásmódunkat, hogy ne csak a sajátunkat lássuk... Játszunk, és
természetesen szóba jön a vallás is.
Zsófi: Csak jó dolgokat. Elôször is fontos, hogy hittel kapcsolatos témákról beszélgetünk, néha játszunk is, nem beszélve a finom, forró teáról és sü-
teményekrôl.
Dani: Jó hangulatú csevegéssel indul, aztán jön a tea és a sütemény, és végül áttérünk komolyabb témákra is.

Kik járnak a Szó-Térre?
Zsófi: Bárki járhat!
Bogi: Fiúk és lányok. Eddig fôként csak a 11-12. évfolyamosok jöttek és néhány kilencedikes, de minden felsôs évfolyam számára nyitott a prog-
ram, úgyhogy várunk mindenkit.
Zsani: Fôként olyan hívô diákok jönnek el, akik kíváncsiak egymásra, és szívesen megosztják a véleményüket, tapasztalataikat a témáról.
Dani: Akik szeretnek az élet nagy kérdéseirôl filozofálni.

Mitôl jó a Szó-Tér?
Ricsi: Egy hónapban egyszer komolyabb témákról is beszélgethetünk, kiléphetünk a hétköznapokból.
Zsani: Meg azért is, mert itt nem ciki az, ha bevalljuk, hogy vannak problémáink, vagy szégyellni való dolgaink, amiket amúgy nem mondanánk
el olyan embereknek, akik közel állnak hozzánk. Itt az új arcokkal is könnyebben lehet megismerkedni.
Bogi: Izgalmas maga a téma is, de izgalmasabb mások hozzászólása. Ja, amúgy péntek délután van, amikor a többség már reméljük, ráér.
Zsófi: Attól, hogy nem olyan, mint egy iskolai tanóra. Bármikor lehet jönni, és bármikor elmehetek, de annyira jó az egész, hogy én az elejétôl a
végéig maradok mindig.
Dani: A kötetlen beszélgetéstôl, a teától és a süteményrôl, a jó társaságtól és még sorolhatnám…

Mitôl más a Szó-Tér, mint egy ifi, vagy egy baráti társaság?
Ricsi: Interaktívabb.
Zsani: Itt nem feltétlenül csak olyan személyek vannak, akikkel szimpatizálunk, egy-egy hasonló gondolat elôsegítheti emberi kapcsolatok kialakítását.
Bogi: Szó van a téma keresztyén megközelítésérôl — ami egy egyházi iskolában nem meglepô — de nem e körül forog minden. Szinte minden al-
kalommal változik az összetétel, még nem volt olyan, hogy kétszer jöttek volna el ugyanazok. Ez egy nyitott közösség. 
Dani: Kötetlen, nyitott, bárki bármikor csatlakozhat. 

Az interjút Pál Beáta, a Szó-Tér egyik koordinátora készítette.
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ADiákönkormányzat vezetôsége 2012 tavaszán határozta el, hogy pályázatot nyújt be iskolánk alapítványához, hogy a következô tanév ele-
jén egy kirándulást szervezhessen, mely közösséggé kovácsolja a diákönkormányzat csapatát, és amelynek keretében végre elegendô idô jut
iskolai ügyek megbeszélésére, diákprogramok tervezgetésére. Kirándulásunkat tehát alapítványi támogatásból tudtuk megvalósítani, köszönet

ezért!
Egy novemberi szombat reggelen, mikor többi diáktársunk épp iskolába ment, mi a diákönkormányzattal elindultunk Csákvárra. A kis faluban

kedvesen fogadtak minket a régi parókia gazdái. A szállás elfoglalása után egy vidám ismerkedôs játékot játszottunk, majd a szervezés terén is ki-
próbáltuk magunka 2-3 fôs csapatokban. A felsôbb évfolyamosok azonban még sokáig tervezgették a tanév számunkra talán legtöbb munkával járó
programját: a verébavatót. Miután megterveztük az idei DÖK-ös programok rendjét, pihenésképpen egy izgalmas számháborúzásra adtuk a fejünket
a sötétben.  Az esti órákat élvezetes társasjátékokkal, énekléssel, pingpongozással töltöttük. A vezetôség finom vacsorát fôzött, majd álomra haj-
tottuk fejünket.

Másnap reggel mindenki kiflit vágott, mosogatott, terített, majd jóízûen elmajszoltuk a közös munka gyümölcsét, aztán átmentünk az evangé-
likus templom vasárnapi istentiszteletére. Az istentisztelet után újra összeült a gyûlés, ezúttal a diákönkormányzat célja volt a téma. Álmos szemekkel,
forró teásbögréket szorongatva ültünk, és megpróbáltuk megfogalmazni, mi motiválja DÖK-beli tevékenységünket. Összefoglalva arra jutottunk,
hogy mindannyian szeretnénk képviselni diáktársainkat, és szeretnénk színesebbé, érdekesebbé tenni az iskola életét. A gyûlés után összepakol-
tunk, majd búcsút vettünk az öreg parókia vaságyaitól és régi, meleg, sercegôs kályhájától, aztán elmentünk ebédelni a faluba, egy étterembe. Ebéd
után még betértünk az év talán utolsó fagyijára egy cukrászdába. A buszra várva néhányan beugrottak a buszmegálló melletti játszótérre, ahol
mindegyikôjükbôl elôbújt a négyéves kori énje, így boldogan játszottak a játszótér ,,rugó-bugós” állatain, csúszkáltak a piciny mûanyag, piros csúsz-
dán, ám sajnálatunkra hamarosan megérkezett a busz, ami élményekkel gazdagon vitt vissza minket a Népligetbe.

Ittzés Klára 7. A

DÖK KIRÁNDULÁS CSÁKVÁRRA

2012. szeptember 1-jén, a tanév kezdete elôtt néhány nappal,
a Keleti pályaudvar bejáratánál vártuk az új 9. osztályokat, hogy
együtt utazzunk az aszódi Evangélikus Gimnáziumba, ahol a Gó-
lyatábor másfél napját töltöttük. 

A szervezôk részben a DÖK-ös diákok voltak, másrészt Csep-
regi András iskolalelkész, Pál Beáta hitoktató és Sárkány Ildikó sza-
badidô-szervezô, valamint jómagam. Jó volt, hogy nemcsak
ismerkedôs programokra, kihívást jelentô csoportfeladatokra, vagy
éppen az egyéni rátermettség bizonyítására szolgáló játékokra került
sor, hanem közös éneklésre és egy ifjúsági énekekkel teli délelôtti is-
tentiszteletre is. 

A DÖK természetesen idén is kitett magáért, minden kreativi-
tását bevetette, hogy kiderüljön, melyik osztály a legjobb kincsva-
dász, vagy ki az, aki a legkitartóbb a guggolva járásban vagy a
rizsszámlálásban. Sôt, kiderült az is, hogy vannak az új kilencedi-
kesek között, akik a csapatuk becsületéért képesek egy egész fej vö-
röshagymát megenni.

Volt foci, számháború és reggeli torna, és csak az az egy rejtély maradt megfejtetlen, hogy vajon az aszódi kollégisták hogyan védekeznek az
éjszakai cipôtolvajok ellen, ha egyszer az a szokás, hogy a kinti cipôket a szobaajtón kívül hagyják….

Jó látni, hogy a Gólyatábor hagyománya évrôl évre továbbél, hogy vannak régi, elmaradhatatlan elemei, de vannak mindig új, testre szabott
mókák is, és leginkább, hogy minden évfolyamból kerül 6-8 olyan diák, aki már most tudja, hogy jövôre a szervezôk között szeretne lenni, hogy
az utána következô évfolyamok is részesülhessenek a fasori hagyományokból. 

Bence Orsolya, iskolapszichológus
a Diákönkormányzat segítô tanára

GÓLYATÁBORI PILLANATOK

Az új kilencedikesek minden évben két lépésben válnak „teljes jogú fasori nagygimnazistává”: az elsô lépcsô a gólyatábor, ahol az ismerke-
désen, közösségkovácsoláson van a hangsúly, a második a verébavató, ahol már „komolyabb” feladatokon keresztül kell osztályként és egyén-
ként is megmutatnia az évfolyam tagjainak, hogy valóban rátermett fasori diákok! 

Idén ôsszel is megrendezésre került a hagyományos Verébavató. A kilencedikesek két, elôre megadott feladatot kaptak: készítsenek élôben elô-
adandó klipet osztályfônökük kedvenc számára, valamint azt, hogy aznap reggel szuperhôsnek öltözve jöjjenek iskolába. Meg kell, hogy mond-
jam, pazar látvány volt.

Délután, (sajnos) kicsit sem megszeppenve sorakoztak fel a tornateremben. A színvonalas elôadások után került sor a szokásos tanár-diák kví-
zekre. Kevés sikerrel… Ezek után ügyességi feladatokat kaptak a verebek, amiket viszolygással ugyan, de annál több nevetéssel, példásan vittek
véghez, végül a kviddics bajnokságon is remekül szerepeltek. Ezúton is szeretném megköszönni a kommentátorok közremûködését.

Végül a verébeskü után, melyben fogadalmat tettek számos fontos dologra, kihirdettük a csapatversenyek eredményeit. A gyôztesek a 9. C osz-
tály tanulói lettek, így idén ôk szervezhetik a felsôs Mikulást december 6-án.

Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát, a szervezôk és a résztvevôk is nagyszerûen dolgoztak. Gratulálok mindenkinek, szervezôknek és
résztvevôknek egyaránt, közremûködô tanárainknak — különösen az osztályfônököknek és helyettesüknek — pedig köszönjük a ránk fordított idôt
és energiát.

Veress András 11. A

A MÁSODIK LÉPCSÔ, A VERÉBAVATÓ
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2012. szeptember 28-30-a között a 8. B osztály tanulói Teleki András
osztályfônök és Palágyi Györgyné fizikatanár szervezésében és vezetésével
egy nagyon jó hangulatú, feladatokkal és érdekes természettudományos
kísérletekkel, esti „csillagtúrával”, változatos sportprogramokkal, késô ôszi
strandolással, esti csapatbeszámolókban és vetélkedôkben bôvelkedô
három napot töltöttek el a Balaton északi partján, Akarattyán. A tábor ide-
jén lehetôség nyílt arra is, hogy diákjaink részletesen megismerkedjenek a
kilencedikben induló tagozatok követelményeivel. Az alábbiakban néhány
tanulói gondolatot szeretnék idézni.

„Az osztály szeptember végén Balatonakarattyára ment kirándulni, ahol
már többször is voltunk, és mindig remekül éreztük magunkat. A tó még
nem volt túl hideg, így többször is megmártóztunk benne. Napközben
Teleki tanár úr és Palágyi tanárnô utasításai alapján végeztünk megfi-
gyeléseket és kísérleteket. Könnyû és érdekes dolgunk volt, mert a ter-
mészettudományos laborból nagyon sok és korszerû eszközt hoztunk
magunkkal, és a tanár úr által összeállított labori munkafüzetébe kellett a
mérési eredményeket beírni, majd a szempontokat figyelembe véve tovább-
haladni. A teljesség igénye nélkül néhány kísérlet és megfigyelés, amit elvégeztünk: átlagsebesség mérése kiránduláskor, a libikóka fizikai elvének
megfejtése, mérések a vízben és vízparton digitális és speciálisan kialakított  mérôeszközökkel, digitális barométer, digitális és kanalas szélmérôk
használata, idôjárási grafikon szerkesztése, a löszös talaj mésztartalmának és pH-jának vizsgálata.

Délutánonként, a foglalkozások után fürdôzéssel, kirándulásokkal töltöttük az idôt. Egyik legmaradandóbb élményünk az volt, amikor este
sötétben zseblámpák és telefonok fényénél felmentünk a kilátóba, ahonnan távcsövekkel figyelhettük meg a csillagokkal teli eget, az Északi Sark-
csillagot, és ahonnan Füred és Almádi távoli fényeiben is gyönyörködhettünk. Sokat beszélgettünk és nevetgéltünk odafenn. Másnap a Rákóczi-
fához kirándultunk. A helyet sajátos úton lehet megközelíteni, hisz a vonatalagút felett vezet az út. Állítólag az ittlévô szilfához kötötte ki lovát Rákóczi
az itt rendezett országgyûléskor. A parkban található erdei tornapálya kilenc feladatát kellett teljesítenünk. Fájó szívvel búcsúztunk a harmadik nap
délutánján kedvenc helyünktôl, ahol még elôzô este hosszan beszélgettünk. Bízunk benne, hogy tavasszal még elmegy együtt kirándulni az osztály,
mielôtt jövôre ki-ki az általa választott tagozatra fog járni. Az ilyen napokat mindenki a szívébe zárja”.

Szilvási Hanna, Sover Dóra, Horváth Tifani, Csáji Gergely és Csendes Márton 8. B osztályos tanulók 
élménybeszámolója alapján szerkesztette Teleki András.

BALATONI KIRÁNDULÁS

A12. A osztály tanulói idén decemberben is elvonultak a világ zajától,
hogy advent idején elcsendesedve Istenre, egymásra és önmagukra
figyelhessenek. Idén a hivatás témája köré szervezôdtek az elôadások,

beszélgetések és közös imádságok. Az elmélkedés díszletét a havas pilisc-
sabai táj adta, így a tavaly elôtti évhez hasonlóan újra megállapíthattuk,
hogy „áldó hatalmak oltalmában élünk”.

Péntek este Fabiny Tamás püspök úr volt a vendégünk, aki a bibliai el-
hívás-történeteken keresztül közelítette meg azt az összetett és szerteágazó
kérdéskört, amit a hivatás jelent. Az ószövetségi próféták, majd az apos-
tolok meghívásának történetén keresztül elôadónk arra világított rá, hogy
bármilyen hivatás csak akkor lehet hiteles, ha a kívülrôl jövô hívó szóhoz
belsô elkötelezôdés társul. Fabiny püspök úr Keken András evangélikus
lelkész életpéldáján keresztül mutatta meg az egybegyûlt fiataloknak, mit je-
lent közösségszervezôként, árvaház alapítójaként, zsidó családokat mentô
lelkészként, szónokként helytállni egy olyan idôszakban, amikor a
történelem vihara a hivatás gyakorlása ellen szól. Az elôadás után Fabiny
Katalin tanárnôt faggattuk arról, hogy feleségként, anyaként, tanárként és püspöknéként mit jelent számára a hivatás.
Szombat délután — az elmúlt évekhez hasonlóan, immáron harmadszor — Papp Zoltán, a Szent István Bazilika káplánja látogatott el hozzánk. Papi
hivatásának történetét már ismertük, így most arról beszélt a fiataloknak, hogy hivatásuk megválasztásakor merjenek elkötelezôdni és kitartani
amellett az életpálya mellett, amihez kedvük van, és amihez Istentôl tehetséget kaptak. A kedv és a talentum mellett tehát a harmadik — talán leg-
fontosabb tényezô — az elkötelezôdés és az ebbôl fakadó kitartás, küzdeni akarás. A világi hivatáson túlmenôen azonban Isten férfinak és nônek —
vagyis családapának és családanyának — teremtett minket, így már a foglalkozásunk megválasztásakor szem elôtt kell tartanunk azt, hogy a mai fel-
gyorsult és agyonhajszolt világunkban ezt a hivatásunkat is be tudjuk tölteni. Keresztény emberként emellett arra kaptunk meghívást, hogy „szen-
tek legyünk”, vagyis hogy keresztény hivatásunknak megfelelôen szeressük Istent és embertársainkat. Teljes emberré csak akkor válhatunk, ha
mindhárom hivatásunkat be tudjuk tölteni. Ehhez azonban komoly elkötelezôdésre van szükség, amitôl a mai kor embere fél.

Osztályfônökként bízom abban, hogy az együtt töltött hétvége a mai értékvesztett világban fogódzóul szolgál majd a rám bízottak számára az
elôttük álló döntések meghozatalában. 

Köszönet az Evangélikus Gimnázium Alapítványnak, amiért anyagi támogatásával hozzájárult a program megvalósításához.

Érfalvy Lívia osztályfônök

ADVENTI CSENDES HÉTVÉGE
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Atanév befejezése után a nyár legperzselôbb napjaiban (június 18-22.
között) az iskola pincéjének hûvösébe húzódva 18-20 diák Jernei

Anikó tanárnô vezetésével kerámiatábort tartott. Kitartóan dolgoztak
egész héten. Egyiptomi tematikájú mûveiket a lépcsôházban kiállítva
csodálhattuk meg mi is.

Szeptember 26-án délután Parragh Dávid és Schallinger Artúr
kezdeményezésére szervezôdött kis csoport Taizé-délutánt, éneklést

tartott. Kis közösségben, bensôséges hangulatban csendültek fel a dísz-
teremben a taizéi énekek-imák, betöltve a résztvevôk szívét-lelkét.  

Októberben iskolánkba látogatott a Magyarországon tartózkodó nor-
vég evangélikus egyházi kórus Jan Roshol vezetésével. A Bergen-

bôl érkezô kórus mosolyt csalt a diákok arcára élénk, jókedvû, erôs
északias stílusú, gyakran zongorával vagy gitárral kísért dallamaival.

Atudomány ünnepe 2012. október 6-án volt, melynek alkalmából
Palágyi tanárnô szervezésével és kíséretében több diákunk látoga-

tott el a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol az érdeklôdôk Freund
Tamás Az agy belsô kábítószere vagyis az endokannabinoidok szerepe a
tanulásban és az epilepszia kórfolyamataiban címû elôadását hallgatták
meg.

Október 31. — A reformáció ünnepe. Az egyház megújulásáért, Isten
gondviselô munkájáért adtunk hálát ünnepi istentisztelet keretein

belül Csepregi András iskolalelkészünk vezetésével. 

Iskolánkba látogatott és bemutató órákat tartott a fiatal dán angoltanár,
Mark Fabricius, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram

Alapítványtól, akinek dédapja Hittrich Ödön, nyelvi tantermünk né-
vadója. Szórakoztató, érdekes angolóráival kedvet kívánt csinálni diák-
jainknak ahhoz, hogy részt vegyenek az egész világot átívelô csere-
diákprogramjukban. 

A10. B osztály és a 12. évfolyam kémia fakultásai az BME-n jártak
egy rendkívüli kémiaóra keretén belül, ahol titrálási laborgyakorla-

ton vehettek részt kísérô tanáraik, Benkôné Di Giovanni Rita és Cser-
nus Rita vezetésével.

November 30-án Jernei Anikó tanárnô vezetésével újra megvalósult
és jó hangulatban lezajlott iskolánk hagyományos Ádventi vására.

Kisebb-nagyobb diákok számtalan kreatív ötlettel készültek, és tették
színessé a folyosót és vidámmá a délutánt.

Iskolánk természettudományi csapatversenyt szervez 8. osztályos tanu-
lóknak.  A döntô január 12-én lesz. Részletes versenyleírás az iskola

honlapján olvasható. Szervezô: Benkôné Di Giovanni Rita és a termé-
szettudományi munkaközösség.

Iskolánk a Támop pályázat keretén belül Konferenciát szervezett a ter-
mészettudományos oktatásról.

Atöbb évtizedes hagyományt folytatva a Budapesti Diáksport Szövet-
ség idén is jutalmazta a fôvárosi iskolák és diákok diákolimpiákon

elért kiemelkedô eredményét. Iskolánkból Gazsi Sára (13. E) részesült
díjazásban az atlétikában elért szép eredményeiért. Gratulálunk neki!

Börzsei Péter (12. B) A kémia és a vegyipar szerepe a ma és a jövô
társadalmának alakításában címû pályázata a VDSZ Vegyész Alapít-

vány által meghirdetett versenyen az elsô 10 közé került. Gratulálunk
neki és tanárának Benkôné Di Giovanni Ritának.

AMária Rádió által meghirdetett I. Kárpát-medencei versmondó
versenyen diákjaink is részt vettek, gratulálunk nekik és köszönjük

a felkészítô tanárok, kollégák munkáját. Bízunk benne, hogy ez a kezde-
ményezés szép hagyománnyá fogja kinôni magát.

OKTV-lázban égett az iskola egész ôsszel, 79 diákunk mérete meg
magát, sokuk több tantárgyban is. Gratulálunk minden jelentke-

zônek, a továbbjutottaknak pedig sikeres felkészülést és szép eredmé-
nyeket kívánunk.

Minden csütörtökön a 9. órában tanári bibliaórára hivogatunk min-
denkit, ahol Istentôl, önmagunkról beszélgetünk.

Összeállította: 
Pál Beáta
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