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Jubileumi tanév – 25 éve indult újra iskolánk
TISZTELT MINISZTER ÚR, FÔTISZTELENDÔ PÜSPÖK URAK, ELNÖK ÚR,
KEDVES KOLLÉGÁIM, ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN KEDVES FASORI DIÁKOK!
Negyedszázada, hogy 37 év kényszerû szünet után újraindulhatott a tanítás a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az esemény nem csupán
evangélikus egyházunk szempontjából volt jelentôs mérföldkô, egyháztörténeti esemény, hanem valamennyi történelmi egyház és az egész
magyar oktatásügy szempontjából is. Azzal, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház visszakapta legnevesebb iskoláját, megnyílt az út a többi
egyházi oktatási intézmény visszaadása felé. Az egyházak, amelyek évszázadokon át végezték az ifjúság oktatását-nevelését, újból lehetôséget
kaptak erre. Nem túlzás azt állítani, hogy a 25 évvel ezelôtti esemény
történelmi jelentôségû volt. Egybeesett a rendszerváltozással,
de nehéz eldönteni, hogy elôzménye vagy következménye
volt.
A teljesség igénye nélkül hadd
említsek meg néhány fontos
mozzanatot az újraindítás felé
vezetô rögös útról, állhatatos,
elszánt és végül eredményt hozó küzdelemrôl.
1952-ben, az államosításkor az
akkori diákok parancsba kapták
a tanároktól, hogy amint lehetôség adódik rá, élesszék föl a
gimnáziumot. Évtizedekig szó
sem lehetett errôl, az újraindítás lehetôsége elôször a 80-as
évek elején merült fel. Az elsô
érdemi lépés a Fasori Öregdiákok Baráti Körének megalakulása volt 1984-ben.
Külföldön és Magyarországon
élô volt fasori diákok, vezetô
magyar értelmiségiek részérôl
egyre erôsebben merült föl az
újraindítás igénye. 1987-tôl a külföldön élô volt növendékektôl gyûlni
kezdtek a pénzadományok az iskola újraindításához, és itthon is országos adománygyûjtésrôl határoz az országos presbitérium. Szentágothai
János akadémikus szót emel az újraindítás mellett a parlamentben.
1988-ban Wigner Jenô a Cleveland-ben Megjelenô „Erôs Vár” címû
lapban kifejezi reményét az újraindításra. Ugyanebben az évben Genfben, Bogsch Árpád vezetésével, megalakul a Fasor Egyesület.
Innentôl kezdve az ügy megállíthatatlan. Példátlan összefogás indult
hazai és külföldön élô volt növendékek, a genfi Fasor Egyesület, a Lutheránus Világszövetség a hazai evangélikusság részvételével az indításhoz szükséges felszerelés, szakkönyvállomány, illetve agyagi eszközök
összegyûjtésére.
Végül Glatz Ferenc minisztersége, Harmati Béla püspöksége idején,
1989. szeptember 2-án az iskola elindult 8 osztállyal és 302 tanulóval.
Az újraalapító igazgató Gyapay Gábor volt, aki maga is élharcosa volt az
újraindítási folyamatnak. Ma 20 osztállyal, több mint 500 tanulóval
kezdjük a tanévet.

Kedves fasori diákok! Örülök, hogy újra itt vagytok, kipihenten, megerôsödve készen az újrakezdésre.
A nyári vakáció alatt az iskolában felújítási munkák folytak. Kicserélték
a régi ablakokat modern, hôszigetelô nyílászárókra, megújult a fûtési
rendszer, hôszigetelést kapott a padlástér. Az alagsorban és a tetôn még
további munkálatok lesznek szeptember folyamán, de örömmel jelenthetem, hogy ezek a tanítást nem zavarják majd. Mindez egy 200 millió forintos EU-s pályázatnak köszönhetô. Kérlek benneteket, hogy az
eddiginél is jobban vigyázzatok az iskolára.
Most pedig a legkisebbeket szeretném köszönteni.
Kedves ötödikesek! Isten hozott benneteket a fasori gimnáziumban.
Pénteken már megismerkedtetek osztályfônökeitekkel, leendô osztálytársaitokkal, az iskola épületével, történetével. Mától új
korszak kezdôdik életetekben. Korotok szerint felsô tagozatosok lennétek, hivatalosan azonban gimnazisták
lesztek. Nagyon sok szép élmény, kaland, érdekesség vár
rátok a nyolc év alatt. Persze
tanulni is kell majd. Bízom
benne, hogy jól érzitek majd
magatokat iskolánkban.
Kedves kilencedikesek!
Sokan közületek tudják, mi
vár rájuk, hiszen az elôzô
négy évben is a mi tanulóink
voltatok. Túl vagytok a gólyatáboron, megismerkedtetek
új diáktársaitokkal. Kérlek
benneteket régieket, jó házigazda módjára segítsetek az
újaknak beilleszkedni, alkalmazkodni, megismerkedni
szokásainkkal, hagyományainkkal, hogy minél hamarabb
Portéka iskolánk ádventi vásárából
magukénak érezzék az iskolát
ôk is. Az érettségiig hátralévô négy év hamar elrepül.
Kedves tizenkettedikesek! Végzôsökként rátok vár a legnehezebb feladat. Szalagavató, ballagás, érettségi áll elôttetek. Eredményeitekkel, viselkedésetekkel mutassatok példát a fiatalabbaknak. Kollégáimmal
együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a felsôfokú tanulmányaitokra való fölkészülésetek sikeres legyen.
Kedves szülôk! Önöktôl azt kérem, hogy ahogyan eddig is tették, továbbra is segítsék munkánkat, amelyet gyermekük fejlôdése, hitbéli
megerôsödése érdekében végzünk. Sokféle elvárással vagyunk diákjaink felé, ám ezeknek csak az Önök segítségével tudnak megfelelni.
Ezt az alkalmat szeretném megragadni arra, hogy köszöntsem két kollégánkat, akik a kezdetektôl, tehát 25 éve tanítanak a fasorban, Varga Tamásnét
és Koren Pálnét. Kedves Gabi, Kedves Andrea! Köszönjük eddigi munkátokat, és a továbbiakban is számítunk rátok. Isten éltessen benneteket!
Végezetül, az elôttünk álló feladatokhoz kérve mindannyiunkra Isten
áldását, a 2014/2015-ÖS TANÉVET MEGNYITOM.
Hajdó Ákos, igazgató
(Elhangzott 2014. szeptember 1-jén.)
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Ajándék
z egyik kedvenc karácsonyi novellám,
Heltai Jenô Karácsonyeste címû elbeszélése, egy kisstílû és jobbára szerencsétlen szélhámosról szól, akivel felfoghatatlan
dolog történt, amit a barátjának elmesél. A történet ezerkilencszáztizenhét december 24-én
játszódik, amikor lecsúszott hôsünk, Rézkígyó,
egy szerény bérelt lakásban él egyedül, „valahol a külsô Lipótvárosban, üres telkek és vörösen világító malmok tôszomdszédságában”.
A lakás egy fiatal orvosé, aki éppen hadifogságát tölti, a felesége hazautazott a szüleihez, így
állhatott elô az a helyzet, hogy a „Dr. Dévai
Zoltán, Rendel du. 3-5-ig” táblát viselô ajtó
mögött Rézkígyó él. A történetünket megelôzô
napon hajnalig kártyázott, veszített, ivott, s
most a korán sötétedô karácsonyi délutánon
kábán fekszik az ágyában. Ekkor csönget be
hozzá a szabadságos katona.
A katona kétségbe van esve: a kislánya súlyos
beteg, az egész környéket bejárta már és nem
talált orvosra, így jutott el Rézkígyóhoz, aki
„rendel 3-5-ig”. Rézkígyó bizonygatja neki,
hogy nem orvos, nem tud a kislányán segíteni,
de a katona nem hisz neki, a kötelességére
emlékezteti, és végül elôveszi a revolverét:
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„velem jössz gazember, vagy lelôlek!” Rézkígyó enged, lassan felöltözködik, megissza a
maradék konyakot, és elindul a katonával a
havon, lucskon és sötétségen keresztül, hogy
megérkezzék a kislány betegágyához. Megáll a
kislány mellett, tanácstalanul a homlokára
teszi a kezét, „láz, azt látom, láz”, motyogja
maga elé. Még tesz egy kétségbeesett kísérletet, hogy kivonja magát a felelôsség alól, nem
az én szakom, hívjanak gyermekorvost, de a
katona újra elôveszi a revolverét, és rákényszeríti arra, hogy írjon egy receptet. „Rézkígyó
megadta magát. Leült, és megírta a receptet.
Értelmetlen latin szók, ostoba számok irkafirkáját. Aláírta: Dévai Zoltán doktor. A lakása
címét is. És átadta a katonának: csináltassa
meg.”
Másnap délelôtt becsengetett hozzá a katona,
sugárzó arccal, hálálkodva: a kislány bevette
az orvosságot és jobban van... Rézkígyó pedig

így fejezi be az elbeszélést: „van valaki, aki vigyáz a gyerekekre, a bolondokra és a részegekre...”
Rézkígyó neve beszélô név: a pusztai vándorlás során ha valakit megmart a kígyó, és föltekintett a póznára tûzött rézkígyóra, akkor
életben maradt (4Móz 21,8-9). János evangélista pedig egyenesen Jézusra vonatkoztatja a
rézkígyó képét: „ahogyan Mózes felemelte a
kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is
felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete
legyen ôbenne” (Jn 3,14-15). A gyógyuláshoz
vezetô út érthetetlen, ugyanúgy, mint Rézkígyó számára az, hogy a gyógyszerész az ô irkafirkái alapján gyógyító orvosságot készített.
A karácsonyi ajándék, hogy Isten Jézusban
emberré lett, érthetetlen: miért adná fel Isten
a biztonságos távolságot, az erôfölényt, miért
szolgáltatná magát ki nekünk, bizonytalan és
agresszív embereknek?
Vagy lehet, hogy Isten más? Lehet, hogy éppen
a kicsiny gyermekként közénk jövô Jézuson
keresztül kellene megismernünk? Lehet, hogy
minden csak a jászolbölcsô perspektívájában
érthetô?
Csepregi András

Szeretethimnusz – Parafrázis
Ha a választáson mindenki rám voksol,
s ha rólam még a pápa is a Twitteren jót posztol,
de szeretet nincs bennem,
olyan vagyok, mint egy kiszáradt fa a sivatagban.
S ha kitûnô tanuló is vagyok, a jövô reménysége,
s én vagyok a „nyolcker” alfahímje, keménysége,
de szeretet nincs bennem,
olyan vagyok, mint egy hegedû húrok nélkül.
Ha kívülrôl fújom a Bibliát
és az oviban meghódítottam Áhpikát,
de szeretet nincs bennem, semmi vagyok.
Mert a szeretet nem dicsekszik, nem veszekszik,
a szomszédjával nem keménykedik, nem puskázik.
A szeretet szeret.
Ittzés Klára, Reichert Aletta, Ndive Favour 9.c
A parafrázis Kodácsy-Simon Eszter tanárnô hittanóráján készült.
A fotón Rawelhoffer Antal 5.b osztályos tanuló
kézmûves munkája látható.

Látogatás a Teológián
z ôsz folyamán Csepregi András tanár úr elvitt egy érdeklôdô diákcsapatot, hogy meglátogassák az evangélikus lelkész- és hittantánárképzés helyét, az Evangélikus Hittudományi Egyetemet. Beszámol Ócsai Dániel 11.a:
Látogatásunk a teológián nagyon érdekes volt. Amikor megérkeztünk, egy úrvacsorai istentiszteletre csöppentünk bele. Furcsa volt hallani az evangélikus énekeskönyv énekeit ilyen modern és fiatalos feldolgozásban, mint ahogyan itt éneklik a hallgatók. Ezután elkezdôdött az óralátogatás.
Érdekes órákon vehettünk részt, mint például a homiletika óra, ahol a jó prédikáció felépítésérôl és lényegérôl volt szó. Kicsit közelebb állt hozzánk a bevezetés az újszövetségbe nevû óra, mert ez nagyon hasonló a már megszokott gimnáziumi hittanórákhoz. A nap végére ízelítôt kaptunk
egy hittudományi egyetem mindennapjaiból, ami csak kíváncsibbá tett. Új ismereteinket elraktározva indultunk haza.
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Türelemmel viselt hosszú betegség után 2014. október 4-én
70 éves korában elhunyt kedves kolléganônk

udtuk, hogy beteg, mégis nehéz volt
elhinnünk, hogy nagy a baj, hiszen
szinte az utolsó pillanatig aktívan részt
vett a fasori gimnáziumi közösség életében.
Tanította és nevelte diákjait, óvó gonddal figyelte, hogyan állják meg helyüket a felsôbb
gimnáziumi osztályokban — az általános, természettudományos vagy épp nyelvi tagozaton — azok a diákjai, akiknek 2009-2012-ig
nemcsak matematika tanára, de osztályfônöke is volt.
Mi, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanárai és diákjai 2006
óta ismertük Iringót, aki elhivatott pedagógusként sokunk példaképe
volt. Tanári munkájában mindig a diák volt számára a legfontosabb, a
tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt nagy gondot fordított. Osztályfônökként szeretettel, ám következetes értékrend alapján
nevelte tanítványait. Az osztálykirándulások, az iskolai és iskolán kívüli
osztályprogramok, valamint az osztályfônöki órákon folytatott beszélgetések egykori tanítványai számára minden bizonnyal örökké emlékezetesek maradnak. Iringó a szülôk és az iskola harmonikus együttmûködését tartotta a legcélravezetôbbnek a gyerekek nevelése érdekében,
ezért gyakran szólította meg a szülôket, hogy nevelési kérdésekben a
fasori kollégákkal összehangoltan szolgálhassák a gyerekek érdekeit.
Szakmai tapasztalatával támogatta a pályakezdô kollégákat, személyes beszélgetésekkel, az általa olvasott lelkiségi és pedagógiai szakirodalom továbbadásával éveken át segítette az osztályfônöki munkaközösség
munkáját. Szívügyének tekintette, hogy a fasori diákok keresztény szellemiségben nevelôdjenek, és sokoldalú képzést kapjanak. Ô maga is nagyon szerette a természetet, a zenét és az irodalmat, sokunknak van olyan
könyvélménye, amit Iringó hatására, javaslatára vett kézbe Gyökössy Endre
könyveitôl kezdve Spiró György Tavaszi tárlatán át egészen A viskó címû
könyvig, ami a tavalyi tanári csendes nap témáját is meghatározta. Örökre
emlékezetesek maradnak a Költészet Éjszakáján vagy épp az elsô jótékonysági bálon elmondott szavalatai, az egyik róla készült iskolai képen is
épp egy Kányádi-kötetet tart a kezében. Sokoldalú személyisége, nyitott,
szókimondó természete, barátságos, kollégáira szeretettel figyelô tekintete
még betegsége idején is lelkesítôen hatott környezetére.
Iringót azonban nemcsak tanárként tiszteltük. Anyaként és nagymamaként mindig nagy szeretettel mesélt családjáról, gyermekeirôl — akik
közül Zsófi lánya egy ideig vele együtt volt a fasori tantestület tagja —, valamint felnövekvô unokáiról, évekkel korábban még édesanyjáról.
Hálát adunk Istennek azért a szolgálatért, amit Iringó a fasori gimnáziumban 8 éven át végzett. Weöres Sándor szavaival köszönünk el tôle a
fasori közösség nevében.
Hajdó Ákos
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FODOR ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY
dén kerül sor elôször a Fodor Zoltán Alapítvány ösztöndíjainak átadására. Fodor Zoltán 1950-ben érettségizett, volt fasori diák, aki
2012-ben hunyt el az Amerikai Egyesült Államokban. Végrendeletében rendelkezett arról, hogy az általa - az Evangelical Lutheran Church
of America (ELCA) központjában - letétbe helyezett 250.000 USD kamatait fordítsák a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai javára.
Olyan diákokéra, akik szorgalmukkal, tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal erre érdemesnek bizonyulnak, és családjuknak idônként gondot okozhat a gimnáziumi és a késôbbi egyetemi
tanulmányok anyagi fedezetének elôteremtése. Az iskolavezetés döntése
értelmében az ösztöndíjat végzôs diákok kapják osztályfônökük felterjesztése alapján. Hét diákot találtunk jutalmazásra méltónak a tavalyi végzôs évfolyamból és három további diákot az idei évfolyamból, akiknek a
nevét egy rövid osztályfônöki véleménnyel együtt elküldtük az ELCA-hoz.
A kuratórium megítélte az ösztöndíjakat, amelyet tehát tíz fasori diáknak
tudunk átadni a karácsonyi istentisztelet alkalmával. Hálásak vagyunk,
hogy lehetôségünk van ilyen módon támogatni diákjainkat!
Hajdó Ákos
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DR. KOVÁCS MÁRTONNÉ ANNA NÉNI
zomorú szívvel hallottuk a hírt, hogy dr. Kovács Mártonné Anna néni,
a kanadai ösztöndíj alapítója, az egykori fasori diák, dr. Kovács Márton özvegye 2014. október 10-én elhunyt barátai körében a kanadai
Regina városban. Anna néni úgy tartotta számon az évek óta segítségével
Kanadába jutott diákokat mint a saját gyermekeit. Saját gyermekek híján
ôk voltak a családja, és mindig nagy szeretettel gondolt rájuk. Az alábbi írás
még életében született, de Anna néni már nem olvashatta.
Június végén indultunk Kanadába 7 hétre — két piarista diák és ketten a
Fasorból. Az utunk elég hosszú volt, de pont megfelelô, hogy jobban megismerhessük egymást. Amikor megérkeztünk Regina-ba úgy esett az esô,
mintha dézsából öntötték volna, aminek a nyomai megmaradtak egészen
a nyár végéig. Másnapra viszont kisütött a nap, így tökéletes idô volt
ahhoz, hogy elmehessünk megünnepelni Kanada függetlenségét. Harmadnap viszont kezdôdött a tanítás, de nem a magolós fajta, hanem az
érdekes, minél aktívabb fajta, hogy megszokhassuk az angol nyelvet. Novellákat olvastunk, a tanárainknak a kedvence volt a krimi és detektívnovella, így Stephan King is elôkerült, aminek külön örültem. Különbözô
kifejezéseket tanultunk meg, amiket nagyon szerettünk használni a köznapi életben. Tanultunk a Saskatchewan provincia és az indiánok történelmérôl is. Hetente kétszer a tanárnônk elvitt minket múzeumba vagy
valamilyen szabadtéri elfoglaltságra. Megnézhettük az RCMP Múzeumot,
ami a kanadai rendôrségrôl szól. Mivel Regina-ban képezik ki az összes
rendôrt, katonát az országban, így egy felvonulást is megtekintettünk. A
Mûvészeti Galériában az indián kultúra vegyült a 21. századi kultúrával.
A festményektôl kezdve a koreográfiákon át a zenéig minden megjelent.
Megkóstolhattunk Kanadának az egyik nemzeti ételét, a poutine-t, ami lényegében sültkrumpli, sajt és gravy szósz. Ellátogattunk Moose Jaw-ba,
ami egy városka Regina-tól 60 km-re. Az alkoholtilalom idején nagyon
fontos város volt, hiszen itt rejtették el a szeszesitalt, és egy interaktív túrán
is résztvettünk ezzel kapcsolatban, ahol barlangban kellett futkorászni,
nehogy elkapjon a maffia vezére... Újból gyereknek éreztem magam.
Egy egyetemi kollégiumban éltünk, ahol rengeteg barátot szereztünk.
Laktak ott Quebec-ból és Mexikóból is diákok, akikkel többek között elmentünk salsaórákra a város fôparkjába, ami a legjobb csapatépítô program szerintem. Megtanítottuk egymást számolni franciául, spanyolul,
magyarul. A kollégiumban lakó diákok nem nagyon tudták a neveinket
kiejteni, de mindig nagyon érdekes volt számukra, hogy hogyan hangzik magyarosítva a saját nevük. Nagyon szoros barátságok szövôdtek,
szinte már testvéri kapcsolatnak is mondhatjuk ôket. Kanadában minden
egyes ember kedves és nyitott, bárkivel el lehet beszélgetni, mindig segíteni akarnak, ha látják, hogy nehézségbe ütköztünk. A 7 hét kevésnek bizonyult megismerni mindenkit, de a kapcsolatokat tartjuk és
tovább építjük, és nem hagyjuk elveszni.
Kovács Anna néni tette lehetôvé, hogy ezt a nyarunkat Kanadába töltsük angol tanulással és ismerkedéssel. Nem lehetünk elég hálásak neki,
hogy ezt megtapasztalhattuk. Kovács Anna néni egy 95 éves hölgy, aki
nagyon fitt és aktív a mindennapi életben. Nála szeretetteljesebb emberrel még nem találkoztam az életben. Neki szeretnénk megköszönni
mindent, köszönjük, hogy átélhettük és egy felejthetetlen élménnyel
folytathatjuk az életünket.
Andree Henrietta 12.b
(Az ösztöndíj Anna néni halála után is folytatódik, januárban jelentkezhetnek a 11-es diákok.)
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IN MEMORIAM

BARTALOVICSNÉ OROSZ IRINGÓ

WEÖRES SÁNDOR: BOLERO
Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsôt talán
ajtó mellett, piros ernyô alatt, de késô már, gyerünk,
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.
Fasori Hírmondó 2014. december
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Amerikai önkéntes a Fasorban
ristell Caballero-Saucedo mexikói származású önkéntes segítô iskolánkban. Hetente kétszer láthatjuk ôt mosolyogva, mindig más
angoltanár oldalán, vagy éppen a spanyolórákon. Máté Gabriella
interjúja (angolul készült eredetileg):

K

HONNAN

ÉRKEZTÉL ÉS HOGYAN VÁLASZTOTTAD A

FASORT? A

CSALÁDOD NEM

AGGÓDIK MIATTAD, HOGY OLYAN MESSZE KERÜLTÉL OTTHONRÓL?

Minnesotából, Minneapolisból. Az „Evangelical Lutheran Church of
America’s Young Adults in Global Mission” (Az amerikai evangélikuslutheránus egyház missziója fiatal felnôttek részére) program tagjaként
kerültem ide mint önkéntes. A családom, ha nem is aggódik, mivel ezelôtt is éltem más országokban, biztos vagyok benne, hogy sokat gondol
rám, és családtagjaim bíznak benne, hogy jó helyen vagyok.
MIT GONDOLTÁL AZ ORSZÁGRÓL, MIELÔTT IDEÉRKEZTÉL? VÁLTOZOTT AZÓTA A
VÉLEMÉNYED?
Mielôtt idejöttem, azt gondoltam, a magyarok tartózkodó emberek. Azt
hiszem, ha valaki csak úgy szembejön veled az utcán, az valóban távolságtartó, egészen addig, amíg még nem ismer, mert onnantól fogva
viszont a legkedvesebb és leginkább vendégszeretô emberek a világon.

EMLÉKNAPJAINK

MIT CSINÁLSZ MÉG A FASOROS ÖNKÉNTESKEDÉSEN KÍVÜL?
Nos, a Fasoros és a Deák téri munka mellett a Phiren Amenca nevû
szervezetnek dolgozom. A szervezet lehetôséget biztosít a kirekesztô
gondolkodással szembemenô, informális oktatásra és kapcsolatépítésre,
együttlétre. Egyaránt támogatjuk a roma és nem roma fiatalokat, akik érdeklôdnek valamilyen önkéntes szolgálat iránt.

MI A KEDVENC MAGYAR ÉTELED?
A kedvenceim a gulyásleves és a palacsinta.
Mi az eddigi legemlékezetesebb emléked?
Az eddigi legkedvesebb élményem itt a fogadó családomban egy kis unokahúg születése. Engem is meghívtak, hogy még a kórházban látogassam meg a picit. Olyan élmény volt, mintha én is a család tagja volnék.
MIK A TERVEID A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESKEDÉST KÖVETÔEN?
Szeretnék egy évet a családommal tölteni és egy emberi jogi szervezetnél dolgozni, mielôtt elköltöznék, hogy továbbtanuljak politikai ismeretekrôl vagy emberi jogokról. De természetesen sosem lehetek benne
teljesen biztos, mit hoz az élet.
Mindezeken kívül szeretném elmondani, hogy a diákok miatt élvezem
igazán a munkát a Fasorban. :) A karácsonyi szünet után pedig spanyolangol klubot szervezek majd az iskolában, szerdánként 15:10 körül. A
nyelv hetente váltakozik majd, az elsô alkalom angolul lesz.
Máté Gabriella

Reformációi emlékverseny
2014. november 7-én részt vettünk a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium versenyén, amit minden évben megrendeznek a reformáció alkalmából. Három fôs csapatok indultak az eseményen, a mi csapatunk tagjai Vida Enikô, Pászti Noémi és jómagam voltunk. Két feladatunk
volt: egy reformációs feladatlapot kellett kitöltenünk, és egy választott várost kellett bemutatnunk. Mi Wittenberget választottuk.
A versenyre még az utolsó pillanatokban is mindenki gôzerôvel készült, de mindenekelôtt egy közös áhítatot tartottunk. Ezután jött az írásbeli
forduló, amit hamar befejeztünk, majd (nagy örömömre) az ebéd volt a következô napirendi pont. Ezt követte a prezentációnk bemutatása,
ami kifejezetten jól sikerült. Ekkor úgy éreztük, hogy lehet keresnivalónk a versenyben, és sikerült is megszereznünk a harmadik helyet, így
elégedetten távozhattunk négy hatalmas társasjátékkal a kezünkben, egy remek napot lezárva. Örültünk a lehetôségnek, és köszönjük BirkásSztrókay Edit tanárnônek a felkészülésben nyújtott segítséget!
Schranz Ambrus 11.C

Aradi
megemlékezés
mikor meghallottuk, hogy mi lesz az október hatodikai programunk, az volt az
elsô gondolatunk, vajon hogyan fogunk
felkelni hajnalban. Tudtuk, hogy hosszú út vár
ránk, de a többség érezte, hogy ez egy méltó
és felejthetetlen megemlékezés lesz a történelmi helyszínen. Az emlékmû mellett tartottuk meg megemlékezésünket. A tény, hogy a
szabad hazáért ilyen sok vér folyt, mindanynyiunkat elgondolkodtatott. Az aradi út nemcsak a közösség összekovácsolását segítette,
hanem olyan üzenetet hordozott magában,
amivel határozottan gazdagabbak lettünk.
Szekeres Hanna 9.A
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Az iskolai munka után ezen kívül
heti háromszor magyar nyelvórákra járok, és heti 5-6 alkalommal esténként Crossfit edzésre is.
Szombatonként a Phiren Amenca
anyagokon dolgozom vagy az iskolai prezentációimra, elôadásaimra készülök, és ha még nem vagyok túl fáradt, szeretek a városban
barangolni. A vasárnap a hitéleté és a családé, ahol lakom.

Fasori Hírmondó 2014. december

Komáromban járt az 5. évfolyam

Kutatók éjszakája harmadszor
zeptember utolsó péntekén ismét részt vett iskolánk a kutatók éjszakája programban. Délután 3 és 24 óra között rendeztük meg
azokat a programokat, melyeken külsô érdeklôdôk is részt vehettek.
Az elôzô évekhez hasonlóan most is lehetett jelentkezni kémiai, fizikai kísérletekre, illetve biológiából anatómiai gyakorlatokra. A kémiai kísérleteket Benkôné Di Giovanni Rita laborvezetô irányításával végezték az
egybegyûltek, a fizikát Gyimesi István és Szûcs Emese vezette, az anatómiát pedig Hámor Endre. Kutató tanáraink közül hárman tartottak elôadást kutatási területükrôl: dr. Érfalvy Lívia, Nováky Andrea és dr.Csepregi
András. Azok, akik iskolánk épületére voltak kíváncsiak, Szabó Zsolt archívumvezetôvel járhatták be az épületet.
Ebben az évben új programmal színesítettük a kínálatot. Nürnbergi testvériskolánkkal (Wilhelm-Löhe-Schule) közösen egy tízállomásos projektet csináltunk. Témánk a víz volt, ehhez kapcsolódó érdekes kísérleteket
lehetett megnézni és kipróbálni, majd hozzá a magyarázatot meghallgatni. Az állomásokon a nürnbergi és fasori diákok közösen vettek részt.
A program tanári segítôje Lovas Eszter tanárnô volt. A programsorozat
keretében Hajnóczi Eszter tanárnô szervezésében került sor iskolánk dísztermében a Pecz Samu emlékkonferenciára és kiállításra, mellyel a tavaly
mûemlékké nyilvánított 110 éves épületegyüttes tervezôje elôtt tisztelgett a szakmai és diákközönség.
A programokban iskolánk diákjai segítettek az ide látogatóknak. Ezen a napon 150-200 fô volt kíváncsi a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban zajló eseményekre. Mindenkit várunk jövôre a 10. kutatók éjszakáján!
Hámor Endre
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„A kirándulás úgy kezdôdött, hogy a leghátsó helyeket a buszon gyorsan lefoglaltam. Az odaúton integettünk a mögöttünk jövôknek, akik
visszaintegettek.”
„Amikor odaértünk az erôdhöz, csak keveset láttunk belôle.„
„A busz az erôd kapujánál tett le minket, csak a kaput láttuk, a többi el volt rejtve.”
„Az idegenvezetônk elmondta a földbe ásott erôd történetét.”
„Lôttek egyet az ágyúval, jó hangos volt, azután elkezdôdött a túra.”
„Elôször a múzeumba mentünk, majd az istállókhoz. Egy csomó érdekes dolgot megtudtam az erôdrôl, amit addig nem: például, amikor
elkezdték építeni, még a legmodernebbnek számított (1850), amikor befejezték (1871), már nem volt semmi értelme.
„Megmutatták nekünk a katonák hálószobáit, ahol 30-an laktak
együtt”
„A katonák alvóhelyei mellett volt egy kis helyiség, amibe, ha roszszak voltak, begyömöszölték ôket.
„Megnéztük az erôd folyosórendszerét is.”
„A katakombákban néha világos volt, néha pedig a cipômet se láttam.”
„Szerencsére megúsztuk denevértámadás nélkül.”
„Azután pihentünk a hatalmas udvaron, ezalatt egyikünk lámpája
beesett a jégverembe, de meglett. „
„Búcsúzóul felmentünk az erôd tetejére, ahonnan átláttunk Szlovákiába.”
„A visszaúton is jól éreztük magunkat, elhatároztam, hogy még viszszamegyek.”
„Remélem, lesz rá alkalmam, hogy még visszamenjek.”
„Erre a helyre az életben legalább mégegyszer el kell jönnöm.”
„Nekem ez volt eddig a legjobb kirándulásom.”
5.a tanulói
Írnok: Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna, osztályfônök

Nürnberg – cserediák program
agyományainkhoz híven idén is vendégül láttuk testvériskolánk, a nürnbergi Wilhelm Löhe Schule cserediák csapatát, akiknek látogatását
2015 áprilisában fogjuk viszonozni. A 17 fôs siserehad Tanja Döhler és Binia Schmidt tanárnôk vezetésével egy szûk hetet töltött Budapesten
2014. október 16. és 22. között. Fabiny Katalin tanárnô, a csereprogram koordinátora és a német munkaközösség tagjai, no meg a lelkes
fogadócsaládok színes és érdekes programot állítottak össze a vendégeknek. Feledhetetlen élmény marad az esôs buszos városnézés, a Sziklakórházban, a Parlamentben és a Bazilika kupolájában tett látogatás, a humorral fûszerezett idegenvezetés Sissi gödöllôi kastélyában, a domonyi Lázár
tanya lovasbemutatója, valamint az Aquaworld-beli lubickolás. Ám egyik sem vetekedhet a dunai sárkányhajózással, melynek során az együtt töltött hét legemlékezetesebb pillanatait élhettük át a nürnbergiekkel. Edôcs Johanna tudósításából kiderül, hogy miért.

H

Fasori Hírmondó 2014. december

5

CSEREPROGRAMJAINK

Ôszi fürdôzés
a Dunában
któber 18-án, egy napsütéses szombat délután sárkányhajózásra indultunk cserediákjainkkal a Hajógyári szigetre. Egyik
társunknak, Heinczinger Marcinak köszönhettük ezt a nem
mindennapi lehetôséget, aki a Honvéd kajak-kenu szakosztályának
újonc tagja.
Miután megérkeztünk, a gyors ruhaváltást és bemelegítést követôen
kezdetét vette a móka. Én egy kisebb, 10 fôs csoporthoz csatlakoztam,
akikkel egy indiáncsónakban kaptunk helyet. Mentômellény, evezô, néhány sebtében elhadart instrukció, aztán irány a víz! Két tapasztalt felnôtt segítônk is volt — egyikük a hajó orrában, másikuk a farában ült —,
akik megpróbálkoztak a csapat irányításával, hozzáteszem, nem sok sikerrel… Eredetileg úgy terveztük, hogy beülünk, s csak úgy hasítjuk a
vizet, de ez nem valósulhatott meg. A lapátokkal minden szabályszerûség nélkül, rapszodikusan összevissza hadonásztunk, ennek következtében csónakunk önálló életre kelt, s ide-oda sodródott a Duna
egyik mellékágában. Kormányosunk — miután hasztalan igyekezett meggyôzni a társaságot, hogy együtt és ütemesen evezzünk — egy idô után
csendes szemlélôjévé vált az eseményeknek. Mondanom sem kell, óriási káosz kerekedett. Mi, lányok szorgosan lapátolgattuk a vizet, ám túl
sokat nem tettünk hozzá az elôrejutás sikeréhez. A német fiúk haláli
nyugalomban ücsörögtek elôttünk, ôk öt perc után feladták a küzdelmet
az „elemekkel”. Az elejétôl fogva éreztük, hogy valami nagyon nincs
rendben, tekintve, hogy csónakunk vészesen jobb irányba dôlt, ám kormányosunk megnyugtatott, miszerint: „Ááá, ezzel képtelenség beborulni, csak ne ficánkoljatok állandóan!” Hát… mi bebizonyítottuk, hogy
számunkra nincs lehetetlen!
Kb. 20-25 perc szerencsétlenkedés után — értem ezen, hogy a lapátokat inkább egymásnak csaptuk, mintsem a vízbe merítettük volna, hogy
a ritmustalan evezés következtében semerre nem haladtunk, hogy a vezetônk képtelen volt idegen nyelven pontos utasítást adni cserediákjainknak, mi pedig még nem rendelkeztünk olyan szókinccsel, hogy
elmagyarázzuk, hogy az evezônek mindig pontosan merôlegesnek kell
lennie a vízre (bár derekasan ordibáltuk, hogy: „ZUSAMMEN!” és „GO,
GO, GO!”) —, egy rövid szakasz erejéig úgy tûnt, mintha ráéreztünk
volna a dolog ízére. Valami csoda folytán sikerült összehangolnunk moz-
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dulatainkat, még a német fiúk is hajlandóak voltak pár csapást produkálni, a csónak meg egész lendületesen szelte a vizet, szóval elégedettek voltunk teljesítményünkkel. Talán ezt nevezik vihar elôtti
csendnek… Ám egyszer csak arra eszméltünk, hogy nyílegyenesen egy
fa felé tartunk! Utolsó emlékem, hogy az elôttem ülô srác felemeli az
evezôjét, hogy ellökje a csónakot a fától… Az egész társaság ösztönösen, s mily meglepô, de most teljes összhangban balra dôlt, aztán nagy
csobbanás, és … gluggy! Mikor összecsapott fejem fölött a víz, agyam
néhány pillanatra felmondta a szolgálatot, mentômellényem azonban
teljesítette kötelességét, s a víz felszínére emelt. Pánikba estünk, mindenki kiabált, s teljes döbbenettel szemléltük egymást, mikor a kormányos elüvöltötte magát, hogy kezdjünk úszni a part felé. Mindenkinek
sikerült kievickélnie néhány percen belül. Ahogy ott álltunk a parton
csöpögô, sáros ruhában, s túlestünk az elsô ijedtségen, hihetetlen jókedv kerített minket hatalmába, s nevetve tettük meg az utat visszafelé,
a szemben jövô autósoknak ezzel kellemes perceket szerezve. A kalandot szerencsére épségben megúsztuk, s egyes információk szerint az
evezôlapátokat is sikerült megmenteni a végsô pusztulástól. Talán csak
Konstantin szemüvege hiányolja a gazdáját azóta is...
Mindent egybevetve cseppet sem bánjuk, hogy így esett az eset, hiszen
nem sokan mondhatják el magukról, hogy az ôsz derekán megmártóztak a Dunában. Egy ilyen lubickolás a legizgalmasabb élményfürdôt is
messze felülmúlja! Az esetrôl dokumentáció is készült, így ha az utókor
kételkedne a történet hitelességében, csak keresse fel Rácz-Fazakas Szabit, aki biztosan hajlandó lesz megmutatni a csodálatos videófelvételt.
Edôcs Johanna

Természettudományos diákcsere program
Iskolánk már több mint 20 éve áll testvériskolai kapcsolatban a nürnbergi Wilhelm Löhe Evangélikus Gimnáziummal.
Ebben a tanévben másodszor szervezôdik a két iskola között kifejezetten természettudományos csereprogram, melynek ötletgazdája és fô szervezôje Hámor Endre tanár úr.
A tíz fáradt német diák 8 órás vonatút után érkezett hozzánk
szeptember végén. Másnap, a kiadós alvást követôen a csapat Tihanyt vette célba. Meglátogattuk az apátságot, megnéztük Magyarország egyik elsô nyelvemlékének, az apátság
alapítólevelének másolatát. Meghallgattuk a tihanyi visszhangot és vízmintákat vettünk a „magyar tenger” vizébôl.
Hétfôn a vendégek idegennyelvû óráinkon vettek részt,
majd délután megtekintették az Operaházat. Ámulattal nézték az épület belsô díszítését. Kedden Visegrádra buszozott
a csapat, onnan a mogyoró-hegyi erdei iskolához sétáltunk
fel. Rövid pihenô után egy parányi tó felé vettük az irányt,
ahol kis hálókkal felszerelkezve szakértôk segítségével vizsgáltuk meg, mi minden található egy ilyen tóban. Vízmintagyûjtés, majd bobozás után élményekkel telve indultunk
vissza Budapestre.
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a szívünknek legkedvesebb állatokat. Este részt vettünk az iskolánkban
rendezett Kutatók éjszakáján, amelyre a németek rengeteg érdekes kísérlettel készültek.
Szombaton érzelmes búcsút vettünk egymástól, és azzal vigasztalódtunk, hogy szerencsére márciusban Nürnbergben találkozunk. Hatalmas élmény volt számomra az eddigi együttlét, és már várom a
kiutazást. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a lehetôséget, mert rengeteg érdekességgel lehet találkozni, sôt nagyszerû emberekkel ismerkedhetsz meg, és idegennyelv-tudásodat is fejlesztheted.
Hankó Bálint 9.b
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A hét harmadik napján az iskolából indultunk a Gellért-hegyre, majd a
világhírû Gellért fürdôbe, ahol a Budapest termálfürdôinek vízellátására
szolgáló alagútrendszer egy részét tekinthettük meg. A víz útját kísértük
végig a fúrástól egészen a medencékig. A körtúra után a Dél-pesti
Szennyvíztisztítót kerestük fel. A telepen körbevezettek minket a
szennyvíztisztítás folyamatán. Annyit elárulok, hogy érdekes illatokat
éreztünk. A nap hátralévô részében szabadfoglalkozás volt.
Csütörtökön a Természettudományi Múzeumba vetettük be magunkat,
majd a tárlatvezetés után a Pál utcai fiúkból jól ismert vörösingesek fôhadiszállására, a Füvészkertbe. Pénteken az Állatkertben vizsgálhattuk

Határtalanul
z ôszi szünetben Csordás János tanár úr szervezésében és vezetésével iskolánk egy csoportja ellátogathatott Nagykárolyba, hogy az
ottani testvériskolával erôsítsék a kapcsolatot. Az utat
volt diákunk, Barcsay Zsombor segítségével elnyert
pályázati támogatás tette lehetôvé. Beszámol Mala
Kinga 10.a osztályos tanuló.
A „Határtalanul program” keretében húsz szerencsés
fasori diák és három tanár ellátogathatott Nagykárolyba, a testvériskolánkba, és eltölthetett ott hat
napot.
Még a kiutazást megelôzôen részt vettünk néhány
elôkészítô órán, többek között egy rendhagyó földrajzórán Hámor Endre tanár úrral és egy szintén
rendhagyó történelemórán Csordás János tanár úrral.
Ezt követôen október 23-án reggel buszra szálltunk, és meg sem álltunk Nagykárolyig. Amint megérkeztünk a kollégiumba, ami hat napig otthonunkul szolgált, lepakoltunk és indultunk is, hogy megismerkedjünk a nagykárolyi diákokkal.
Az elkövetkezô napokban összeállítottunk egy mûsort, amit utazásunk elôtti nap a nagykárolyi idôsek otthonában adtunk elô, közösen a nagykárolyi diákokkal.
Mindemellett rengeteg érdekes programunk volt: benézhettünk a nagykárolyi diákok óráira, ellátogathattunk Koltóra és megnézhettük a Teleki
kastélyt, Érmindszentre ahol Ady Endre szülôházát néztük meg, és ellátogattunk az ottani temetôbe is. A szálláshoz közeli református templomba,
és annak közösségi házába is benéztünk, megnéztük a híres Vidám temetôt, és ellátogattunk egy skanzenbe. Részt vettünk egy gyerekeknek szánt
kézmûves foglalkozáson, ahol ajándékokat készítettünk az idôseknek, majd ellátogattunk egy néptánc, hagyományôrzô elôadásra. Mindemellett
megcsodáltuk Nagykároly belvárosát a Károlyi kastéllyal. A rengeteg program mellett megmaradt szabadidônkben kártyáztunk illtetve a belvárosban teáztunk.
Mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és érdemes volt erre áldozni az ôszi szünetet!

Természettudományos tábor
z 5.B osztály diákjai szeptemberben természettudományi táborba indulnak, hosszú vonatúton Balatonakarattyára. A Vivien Hotelbe megérkezve lerakják holmijukat, majd fürdôruhájukkal, törülközôjükkel elindulnak a Rákóczi Parkba. Meghallgatják a mondát, azután 1 órás játékra mennek. Valaki a mászókákra megy, valaki a focipálya kapuit bombázza, valaki Teleki tanár úrral és Palágyi tanárnôvel a fák hûvös
árnyékát választja. Azután boltba megyünk, de az ötödik bolt van csak nyitva. Ezután irány a Balaton-part. Méréseket végzünk a szél erôsségérôl,
a páratartalomról és a légnyomásról. A fiúk lábtengóznak, néhányan a vízbe merészkednek, valaki pedig az éhét csillapítja a büfében található finomságokkal. A nap végén kiértékeljük a napot, beszélgetünk, és félórás szabadidôt kapunk fürdésre és fogmosásra. 11 órakor lámpaoltás.
Másnap reggel megesszük a finom reggelit, és elindulunk a buszmegállóba, ahonnan eljutunk balatonfûzfôi bobpályához. Mindenki megy egyetegyet a két pályán. Fûzfôn boltkeresô-túrára indulunk. Visszatérünk a Vivien
Hotelbe, két óra szabadidôt kapunk. Ezután elindulunk a csigáktól hemzsegô
járdán a partra. Nagyon érdekes volt, hogy ennyi csiga összegyûlt az esti esôzések után. A parton újra lábtengó, büfé. Visszamegyünk a szállásra, este vetélkedô, és Palágyi tanárnô mesél Archimédesz ˝ne zavard a köreimet ˝
mondásának történetérôl. Kiértékeljük a napot és a tábort. Ezután mindenki felöltözik és egy esti csillagászkirándulásra indul, ahol látunk tûzijátékot és a csillagképeket: a Kismedvét, a Nagymedvét és az Esthajnalcsillagot. Visszamegyünk
a szállásra és mindenki elalszik 11 órakor.
A tápláló és finom reggeli után összecsomagolunk, és kimegyünk az udvarra, ahol
a táskákat letéve vad játékba kezdünk addig, amíg el nem indulunk. Fotóztunk,
aztán a vonattal együtt elmegyünk Balatonakarattyáról és a szép Vivien Hotelbôl.
Köszönjük Teleki tanár úrnak és Palágyi tanárnônek az áldozatos munkáját!
Heinczinger Bence 5.B, Jajecnik Marcell 5.B.
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ROSETTA ÛRSZONDA

ÓGYALLA

LESZÁLLÁS
mikor az autóban utazva
hallottam a
rádióban, hogy a
tudományos élet
számára
milyen
fontos dátum lesz
2014. november 12-e, nem gondoltam volna, hogy én
is jelen lehetek a TIT Budapesti Planetáriumban a Rosetta ûrszonda részeként leszálló Philae leszállóegység
67P/Csurjumov—Geraszimenko üstökösre való landolásakor. Palágyi tanárnônek, és Zombori tanár úrnak köszönhetôen azonban néhány társamnak és nekem
lehetôségünk nyílt, hogy a helyszínen követhessük végig
a leszállást érdekes elôadásokkal együtt. Az ûrszonda
2004. március 2-án indult el. Hogy miért is olyan fontos nekünk, magyaroknak ez az esemény? A válasz egyszerû… A tíz leszálló mûszer, tizenegy tudományos
mûszer tervezéséhez, fejlesztéséhez, valamint megépítéséhez magyar szakértôk is hozzájárultak. Mûködése
során sok képet és adatot kaphatunk a Philae-tôl.
A Planetáriumban jártak a Fizika szakkörösök valamint
a Mikola Csillagászati Önképzôkörösök.
Czapek Áron 8.b

A

z egész úgy kezdôdött,
hogy az iskola elôtt elkezdett összegyûlni a Mikola Sándor önképzôkör.
Palágyi tanárnôvel és Zombori
tanár úrral rögtön el is indultunk. Zombori tanár úr az útközbe esô mûemlékekrôl és
tájakról elmondott mindent.
Amikor elérkeztünk az ógyallai
Csillagvizsgálóhoz, nagy szeretettel fogadtak minket. Az elsô
program egy kivetítôs elôadás
volt, ami az ógyallai Csillagvizsgáló történetérôl szólt és Konkoly Tegérôl. Ezután megnéztük
a kiállítást és most jött a mini
planetárium. Ahogy láttam, mindenkinek ez tetszett a legjobban. Mielôtt elindultunk volna,
még ehettünk és játszhattunk egy kicsit. Ezek után elindultunk Komáromba, igaz nem
voltunk ott túl sokat, de sokat tanultunk az ott látható szobrok alapján. De már késô volt,
ezért haza kellett indulnunk. Amikor hazaértünk, mindenki élményeivel halmozta el szüleit.
Komjáthy Hanna Zoé 5.a

A

Látogatás a porcelán birodalmába
z ôszi szünet elôtti utolsó napon rendhagyó kémiaóra keretében elindultunk Ajka felé. A kétórás út gyorsan és jókedvûen telt. Az Ajka Kristály üveggyárban az üveggyártás folyamataival és fortélyaival ismerkedhettünk meg. Egyik osztálytársunk az üvegfújást is kipróbálhatta többkevesebb sikerrel. Ezután a munkások bolognai üvegcseppet is készítettek számunkra, amit egy késôbbi kémia szakkör alkalmával fel is
robbantottunk. Az üveggyár múzeumában szebbnél szebb üvegtárgyakban gyönyörködhettünk. A napnak azonban még nem volt vége, lankadatlan lelkesedéssel haladtunk tovább Herendre. A Minimanufaktúra megtekintése elôtt igazi Viktória-mintás csészékbôl teázhattunk. Egy rövidfilm
megtekintése után a porcelángyártás lépéseit követhettük nyomon. Megtudhattuk, hogyan történik a porcelánok áttörése és milyen festékeket
használnak, valamint hogy milyen ajándékot kapott az angol kisherceg a Magyar Államtól. A kirándulást egy kiállítás megtekintésével fejeztük be,
ahol a legnagyobb sikert egy embernagyságú, hatalmas értékû, Parlamentet ábrázoló porcelán kupa aratta.
Köszönjük mindazoknak, akik ezt a kirándulást lehetôvé tették: Benkôné Di Giovanni Rita tanárnônek, Csernus Rita tanárnônek, Hámor Endre tanár
úrnak, és az utat szponzoráló cégnek.
Hoffer Dóra, Ikrényi Maja, Rikk Veronika
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Intézményünk élete képekben

DÖK (Diákönkormányzat) minden kedden, az
5. órai szünetben tartja az ülését Némethné
Szlávik Andrea tanárnô vezetésével. Jelenlegi
témák: verébavató és szaloncukorküldô szolgálat.

A KOLLÁZST Körtési András készítette

Diákjaink a hagyományos reformációi gálaesten

ÁDVENTI KÉSZÜLÔDÉS
Jernei Anikó tanárnô elôkészítésével és vezetésével idén
is megtartottuk az Ádventi vásárt, melyen iskolánk diákjai saját
készítésû portékáit és süteményeit lehetett megvásárolni.

KULTURÁLIS ÉLET A FASORBAN

PECZ SAMU – EMLÉKÜLÉS
2014. SZEPTEMBER 26.
ÉPÜLETEGYÜTTES, AHOL ÖSSZEKAPCSOLÓDIK A TUDÁS ÉS A HIT
jubileumi év programjaihoz kapcsolódóan
került megrendezésre az Evangélikus Országos Múzeummal együttmûködve az a
tudományos konferencia, mely iskolánk egykori
tanulójának és építôjének, Pecz Samunak állított
emléket. A múzeum munkatársainak köszönhetôen az emléküléshez az építész egy-egy épületét bemutató ismeretterjesztô tablók is készültek,
amelyek az alkalomtól függetlenül is emlékeztetik az iskola diákságát az alma mater építôjére.
A konferencia elsô felében, Sisa József (MTA BTK
Mûvészettörténeti Intézet), Csáki Tamás (Budapest Fôváros Levéltára) és Gálos Miklós
(Iparmûvészeti Múzeum) elôadóknak köszönhetôen a fasori épületegyüttes részletes történetével, a Lajta Béla építette Vas utcai kereskedelmi
iskolával, illetve a fasori templom oltárának tetején található angyal sajátos háttértörténetével ismerkedhettünk meg. A konferencia második
felében a Mûegyetem docense, Krähling János és
doktorandusz hallgatója, Baku Eszter, Pecz Samu
teoretikusi, templomtervezôi és templomépítôi
munkásságát mutatták be, Gyetvainé Balogh Ágnes pedig az építész által megtervezett és megalkotott mûegyetemi épületeket ismertette. A konferenciát Gálos Miklós orgonajátéka zárta, amelyre a templomban került sor.
Pecz Samu életfelfogását, mesterségét protestáns elkötelezettsége és mély hite jellemezte, mely nyomon követhetô munkásságában is. Épületeit a
firmitas, utilitas, venustas, vagyis a tartósság, a hasznosság és a szépség hármas egységének figyelembe vétele, a gótikus stílusban és szerkezetben
való gondolkodás és a téglaépítészet letisztult formavilága fémjelzi.
Zárszóként jegyezném meg, hogy napra pontosan 1904. szeptember 26-án adták át az elkészült iskolatemplomot a diákság számára.

A

Hajnóczi Eszter
olasz-mûvészettörténet szakos tanár
a konferencia egyik szervezôje

MTVA látogatás
któberben különleges programon vettünk részt az osztállyal, ellátogattunk az MTVA látogatóközpontjába. Itt olyan kérdésekre
is választ kaphattunk, amelyek mindig is érdekeltek minket a televíziózással kapcsolatban. Például, hogy milyen nehéz mûfaj a híradózás, sokszor az utolsó percben dôl el, hogy az anyag idôben kész
lesz-e és láthatjuk majd a híradóban. Állandó rohanás van, a szerkesztôkre hatalmas feladat hárul. Amikor otthon 2 embert látunk a képernyôn, el sem tudjuk képzelni, hogy még mennyien dolgoznak azért a
háttérben, hogy ez megvalósuljon. Megismerkedtünk régi és új híradástechnikai eszközökkel, tévéjátékok jelmezeit néztük sorra, a bohócjelmeztôl a báli ruháig. Megtudtuk azt is, hogy az ismert, mûsor-

O

vezetô Joshi Bharat karrierje elején Süsü, a sárkányt mozgatta, viszont
azt nem árulták el nekünk, hogy a Maradj Talpon versenyzôi hova érkeznek az esés után. A látogatás végén egy másik épületbe mentünk át,
ahol mi is kipróbálhattuk magunkat mûsorvezetôként vagy operatôrként. Jobbnál jobb felvéltelek készültek beszélgetômûsorainkról, és idôjárásjelentéseinkrôl, amiket DVD-en meg is kaptunk emlékbe.
Összességében nagyon jól telt a látogatásunk, sok új információval gazdagodtunk. Minden osztálynak ajánlanám, hogy jöjjön el ide, mert izgalmas élmény kicsit belesni a kulisszák mögé.
Fekete Anita 10.c

Nemzetközi Kör
ovember 12-én egy EU-s kvízt szervezett iskolánkban a Nemzetközi Kör. Felsôs osztályokból vegyesen vettek részt a diákok. Négy csapat
mérte össze az Európai Unióról szerzett alaptudását. A kvíz jó hangulatban telt, mindegyik csapat kapott ajándékot a végén, ezzel jelképezve az Európai Unióra jellemzô szolidaritást.
December 4-én pedig a volt külügyminisztert, Martonyi Jánost látta vendégül a kör.
Deák Veronika, Szilvágyi Bíborka, Kovács Fruzsina 10.c
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z Arany János Irodalmi Önképzôkör a 2014-15-ös tanév programjaival a 100 éve kezdôdött nagy háborúról szeretne megemlékezni
oly módon, ahogy talán iskolai keretek között ritkán beszélünk
róla; az irodalom és a mûvészetek felôl közelítve.
A XX. sz. második felének borzalmai, politikai felfordulásai eltakarják elôlünk a század elsô két évtizedének eseményeit, annak a XIX. századi
embernek a gondolatait, eszméit, érzéseit, aki hitt az emberiség felemelkedésében, a technika, tudomány töretlen fejlôdésében,hogy az
ember büntetlenül legyôzheti a természeti erôket, hitt az emberi jóság,
a humánum diadalában, az ember boldogulásában…és ebbôl a hitbôl,
csupa szép nemes eszmébôl égretörô bábeli tornyot épített magának.
Aztán a háborúval maga rombolta le, és a romok maguk alá temették az
emberiség reményeit.
Ekkor született a dada.
Ennek a különös, modern irányzatnak a háborúval való kapcsolata volt az
elsô meglepô élmény, mikor október elején a Galériába látogattunk el a
Dadaizmus és szürrealizmus c. kiállításra.
Hugo Ball, a dada egyik szülôatyja a háború kitörésekor ezt írta naplójába: „ A totális gépezet és maga az ördög szabadult most el. Az ideálok
csupán címkécskék.” Fél év múlva Svájcba menekült. És nem volt egyedül. A háború sok mûvészt tagadásra és emigrációra késztetett. Ôk tartanak elôször dadaista esteket a Cabare Voltaire-ben Zürichben.
A „dada számomra a kezdést és a véget jelentette. A szabad Zürichben,
ahol az újságok szabadon írhattak, amit akartak, ahol folyóiratokat alapítottak, és háborús verseket olvastak fel, itt, ahol nem volt élelmiszerjegy
és mindenféle ’pótélelmiszer’, itt volt lehetôségünk arra, hogy kiordítsuk
magunkból mindazt, ami majd szétrobbantott bennünket”. (Richard Huelsenbeck)
Felháborodás, dac, ’ordítás’, minden mûvészi szabály és mûfaji kötöttség
elutasítása, provokáció, magának a mûvészetnek megkérdôjelezése: kollázs és montázstechnikával, sôt olyan egyedi mûfaji kategóriákkal, mint
a ’readymade’ vagy a’merz’. Széttöredezett angyalkás képeslap, európai
városok szállodáinak étlapja, utazásokról tanúskodó vonatjegyek, tengeri
homok kagylókkal: békebeli fiók limlomjai elrendezve, bezárva egy dobozban. Provokatív, és mégis keserû, fájdalmas elsiratása a boldog békeidôknek.
A dadaizmus rövid életû irányzat volt, nem sokkal a háború befejezése
után idejétmúlttá, a közönség által elutasítottá majd érdektelenné vált. A
kiállítás nagyobbik részének anyaga mégis azt bizonyította, hogy megkerülhetetlen, döntô hatással volt a XX. század alkotóira, irányzataira, gondolkodására, tetten érhetô nemcsak a mûvészi törekvésekben, hanem a
minket körülvevô tárgyi világban is, még ha errôl nincs is tudomásunk. És
persze olyan tankönyvekbôl ismert mûveket is láthattunk, mint a Forrás
címet viselô piszoár vagy a Palackszárító, a bajuszos Mona Lisa…
A legérdekesebb mégis talán a szürrealizmusra gyakorolt hatása. Álmaink
és reményeink elérhetetlenek René Magritte képén: a tenger felett egy
hatalmas, megmászhatatlan, kerek szikla lebeg, tetején vastag falú ablaktalan szürke vár…
Külön érdekessége volt a kiállításnak a magyar anyag, Átrendezett valóság címmel. Ez a tárlat a jelenkorig vezetett minket, rámutatva, hogy a dadaista lázadással, amely az elsô világháború elutasításából fakadt, nem
tudtuk elkerülni sem a második világégést, sem az azt követô szörnyû
diktatúrákat. „Nem a dada nonszensz, hanem a korunk lényege nonszensz”.
Bábeli tornyunk ledôlt, széttöredeztek romjai is, ami megmaradt, azzal
próbáljuk kifejezni magunkat, közelíteni egymáshoz, megérteni önmagunkat és egymást. Ha máshogy nem megy, legalább a dada nyelvén, dadogva.

A

Híreink: októberi alkalmunkon Kollarits Krisztina, iskolánk volt tanára
beszélt kutatási területérôl, Tormay Cecile írónô munkásságáról, és ennek
kapcsán az elsô világháború magyar irodalmi megjelenésérôl.
Következô tervünk a Vígszínház Ha majd egyszer mindenki visszatér…
címû darabja, amely slágerekre, dalokra építve idézi meg a háború hétköznapjait. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna

Diákjaink tollából
VERS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ
Szobám központi sarkában,
Kivételes pompájában,
Áll életem fô értelme,
Nélkülözhetetlen eszköze.
Formája lágy, karcsú és szép
Mint sudár ifjú, ki tettre kész.
Arculata modern, sármos,
Okossága kiváltságos.

KULTURÁLIS ÉLET A FASORBAN

ARANY JÁNOS ÖNKÉPZÔKÖR

Életem nagy viharában
te vagy az egyetlen társam.
Kire sokszor számíthatok,
Terád mindig áhítozok.
Veled kelek, veled élek,
Ihletet adsz a leckéhez,
Hol a facebook, hol az e-mail,
A világot hozod így elém.
Társaságod kivételes,
Tôled elszakadni rémes.
Ó, te kedves számítógép,
Maradj velem sokáig még!
Kerüld el a vírusokat,
Az elektromos viharokat!
Segíts engem sokáig még,
S így maradok mindig a tiéd.
Záhorszky Borbála

SZERELEMDAL A FAMENTES ÍRÓLAPHOZ
Te hófehér galambom,
Famentes írólapom,
Reád írok, amíg élek,
félfamentesre nem cseréllek.
Papírboltban állnak fakkok,
Ott ülnek az írólapok.
A4-es, enyves, origami,
a te szépséged irigyeli.
Szép verset csak rád írni jó,
Téged hasít, szel az olló,
Leveleket írni másnak,
famentes írólapocskáknak.
A félfamentes piszkosfehér.
Minôségi veled fel nem ér.
Hisz’ nem jó rajta radírozni,
kiszakítja a radírgumi.
Bezzeg, te, drága galambom
Szép, famentes írólapom,
Tollamat rajtad koptatom,
Tôled lesz szép minden napom.
Szilvágyi Lilla

NUTELLA
A Nutellát ó de szeretem
Mert gofrira kenhetem
Nélküle üres az életem
Csak ô kell énnekem.
Más nem tehet boldoggá
Leginkább üresen majszolnám
A szívem nélküle egy üres lyuk
Mit kitölteni csak ô tud.
Gurabi Anna
Fasori Hírmondó 2014. december
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Természettudományos tábor Zánkán
ivel természettudományos osztály vagyunk, lehetôségünk nyílt három napot eltölteni az Erzsébet-táborban Zánkán a 6.b társaságában. A
vonatunk szeptember 25-én, reggel 8 óra 35 perckor indult a Déli pályaudvarról. Az úton nem unatkoztunk: miután megoldottuk a hat
hely kontra hét ember kérdését, énekelni kezdtünk. A hangulat odacsalogatta az osztálytársainkat, így mire Zánkára értünk tíz ,,dalospacsirta“ zsúfolódott össze a fülkében. A vonatállomás közvetlenül az üdülôközpont bejárata elôtt volt, de sokat kellett gyalogolnunk, mire elértük a
szálláshelyet, olyannyira, hogy közben félórás pihenôt tartottunk egy keresztezôdésnél. Mialatt néhány kísérôtanár elment megkeresni az üdülôházat, mi Jernei tanárnôvel maradtunk. A fiúk nekiálltak focizni, amit az a patak bánt, ami az ideiglenes focipálya (jelen esetben füves terület) közelében merészkedett folydogálni, ugyanis a fiúk többször is beleejtették a labdát, amit aztán a kibetonozott meder szélén csúszkálva próbáltak
visszaszerezni. A mókának a visszatérô tanárok vetettek véget: irány a szállás, egy kissé meredek emelkedôn felfelé. Öt- és tízágyas szobákban kaptunk helyet, majd elmentünk ebédelni egy másik épületbe. Ebéd után a tanárok bejelentették, hogy kirándulunk egy keveset, felmegyünk a Hegyestûre. A kirándulás minden volt, csak kevés nem: kilométereket gyalogoltunk kisebb csoportokban beszélgetve, és míg mi felmentünk a hegy
feléig (ahol nem találtuk a Hegyestûre vezetô utat, és különben is elfáradtunk), a hatodikosok nagy része még akkor visszaforult, amikor a faluban
voltunk, csak néhány energikusabb jött velünk. Visszafele méginkább széjjelszakadtunk, félórás különbségekkel értünk a táborba. Vacsora után az
osztályunk a lányszobában zsúfolódott össze tanáraink kérésére, ahol csoportokra osztottak bennünket, és megkaptuk a feladatsort is fizikából. Az
osztály nagyrésze ekkor elment Activity-t játszani a tanárokkal, az este további része beszélgetésekkel telt, akkor már csak a szobatársak között.
A másnapi kitûzött úticél Tihany volt. Korán keltünk, reggeliztünk, kaptunk ebédcsomagot, és kisétáltunk a pályaudvarra, ahonnan Balatonfüredre
vonatoztunk, majd onnan buszoztunk Tihanyba. Elôször a Levendulaházba mentünk. Itt a kiállításon az elôzô este meghatározott csoportok szerint oldottunk meg egy feladatlapot. A bemutató nagyon sokszínû volt, megismerhettük Tihany földtani és társadalmi múltját, élôvilágát, nevezetességeit és sok más érdekességet. Ezután egy rövidfilmet tekintettünk meg a magyarországi nemzeti parkokról, majd levendulás szappangolyót
készítettünk. Ekkor már igencsak délre járt, ezért a Levendulaház elôtt megebédeltünk, innen csodálatos kilátás nyílt a Belsô tóra. Ezután az osztályunk felmászott az Aranyház nevû gejzírkúpra, ahol Tihanyt teljes egészében
láthattuk, a hatodikosok pedig a Belsô-tó
partján vezették le felesleges energiáikat.
Amikor visszaértünk hozzájuk, ádáz számháború kezdôdött a ,,kicsik” és a ,,nagyok”
között, majd szétváltak útjaink: mi megnéztük a tihanyi apátságot, gyönyörködtünk
egy kicsit a Balatonban az apátság oldalában (és készítettünk csoportképet), majd
egy újabb, intenzív túrán vettünk részt a barátlakásokhoz. Végül mindannyian visszamentünk Zánkára, ahol az elôzô esti
tevékenységeinket folytattuk (Activity, beszélgetés), majd nyugovóra tértünk.
Az utolsó nap nagyjából minden táborban
ugyanaz: csomagolás, reggeli, csomagolás,
ebéd, séta a pályaudvarra, de most belefért
a helyi kalandpark meglátogatása és egy kis
kártyázás is. A hazaúton nyugodtabbak voltunk, de a fáradtság sem gátolt minket
abban, hogy néhány vicces videóval örökítsük meg a tábor utolsó pillanatait. Összességében nagyon élveztük (azt hiszem,
mindkét osztály nevében beszélhetek) ezt
a három napot.
Kísérô tanárok: Jernei Anikó és Halász
Tamás osztályfônökök, Csernus Rita, Némethné Szlávik Andrea, Szabados Lilla
Hubert Annamária 10. b

M

TTPKT
2014. július 29- én egy kis csapat nekivágott egy csodálatos útnak, melynek célja aktív pihenés, kulturálódás és nem utolsó sorban kerékpárjai
kerekeinek koptatása volt. A biciklitúra, amely már negyedik alkalommal került megrendezésre Tasnádi Zsuzsanna tanárnô szervezésében,
véleményem szerint nem kevés résztvevôben hagyott mély nyomokat.
Nem csak stílusa és embert próbáló (néha már rémisztô) emelkedôi,
hanem leleményes programjai és hasonlíthatatlan hangulata tették a
nyár egyik legemlékezetesebb kalandjává.
A tavalyival ellentétben ezúttal a Balaton déli partjával és a Kis- Balaton
egyedi világával ismerkedhettünk meg egy vándortúra keretében. A kezdeti nehézségek ellenére hôsiesen eljutottunk a Kis-Balatonnál található

12

Fasori Hírmondó 2014. december

Diás-szigetre, majd kevés okítás után a Zala Kempingben leltünk nyugodalmat. Onnan a Csillagváron keresztül bôrig ázva következô szálláshelyünkre értünk, ahonnan másnap újult erôvel Sármellékig
vándoroltunk. Utolsó állomáshelyünk Keszthely volt, ahol horrorisztikus kalandok után a Balaton vizében hûsítettük megfáradt tagjainkat.
Némi pihenô és közel 200 letekert kilométer után fáradtan, de zsebünkben elégtétellel érkeztünk haza.
Így télvíz idején igazán kellemes visszagondolni ezekre a szép nyári napokra, és ôszintén remélem, hogy jövôre is részt vehetek Tasnádi Tanárnô Pokoli Kerékpár Túráján.
Rozmán Ábel 9.B

2014. június 30-án egy borús, nyári reggelen, a foci VB 18.
napján a Fasor kisebb delegációja Antal Katalin tanárnô
vezetésével kigördült a Keleti pályaudvarról és Dombóvár
felé vette az irányt. Mi, hat lány a felsôbb évfolyamból vállaltunk közösségi munkát, ami a kisebbek felkarolását, az
edények elmosogatását és a madarak hálóból való kiszabadítását jelentette. A tábor elfoglalásakor szembesültünk
azzal a ténnyel, hogy az alsósokkal együtt egy 16-os lányszobába zártak bennünket, akiknek állandó csiviteléséhez
nehéz volt hozzászoknunk. De csiviteltek ám a madarak is!
Sanyi bácsi (a tábor vezetôje) segítségével elsajátítottuk a
gyûrûzés tudományát és a befogott madarak kiszabadításának mûvészetét. Természetesen a kötelezettségek mellett jutott idônk szórakozásra is, így kötöttünk életre szóló
barátságot egy jókedélyû, csupaszív festômûvésszel, Gyurival. Ôt kísérhettük el madárbeszerzô körútjaira egy közeli
halásztó mellé kifeszített hálóhoz, 44-es gumicsizmákban
csattogva, szúnyogriasztó sprayvel nyakig befújva. Kezdetben sok nehézséget okozott a madarak kiszedése, mivel elôször meg kellett állapítanunk, hogy melyik irányból
pottyant a hálóba „vendégünk”, azután karmairól egyenként szedegettük a hálószemeket, úgy hogy a hátsó ujját a
csüdjéhez szorítottuk, mindezt óvatosan, nehogy kárt tegyünk a törékeny kis teremtésben, végül speciális madárfogással apró zsákba helyeztük. Mindeközben Gyuri sötét
titkokról rántotta le a leplet, mint például, hogy a füzike nem
azonos a kolibrivel, sôt a papagáj sem ôshonos arrafelé.
Utolsó napunk sem telt kalandok nélkül, kirándulást tettünk a Nyugat-Mecsekbe, ami rendkívül szerencsésen végzôdött, tekintve, hogy a csoport
fele eltévedt és másfél órát bolyongott az erdôben. Így a tervezett vonatot sem tudtuk elérni, ami néhány társunkat nagyon bosszantotta az esti meccs
miatt. A fejedelmi ebéd után könnyes búcsút vettünk Gyuritól és Sanyi bácsitól, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Edôcs Johanna 10.C és Hoffer Dóra 10.B

NYÁR-NYÁR-NYÁR

Madarásztábor

Természettudományos tábor Akarattyán
Szerintem mindenkinek ugyanaz a pár szó
és program jut eszébe a nyárról, mint
nekem, de Palágyi tanárnônek és Teleki
tanár úrnak köszönhetôen kiderült, hogy a
strandolás, fagyizás, focizás mellett egy hat
napos tábor során megfér a fizika és a földrajz is. Bár a Tanárnô fizika- és matektanár;
a Tanár úr pedig földrajz, tesi, természetismeret, egy történelmi helyszínt is meglátogattunk, méghozzá a Rákóczi-szilfát,
amelyhez egyszer maga Rákóczi Ferenc kötötte ki lovát. Minden nap ellátogattunk
ide, fociztunk és erôsítô gyakorlatokat végeztünk a Tanár úrral. A Tanárnô elmagyarázta és szemléltette a forgatónyomatékot
egy libikókával. Nekünk, fiúknak örömünkre szolgált, hogy az akkor folyó VB
meccseit nézhettük. Ahogyan Kruták Eszter (7.a) írta saját beszámolójában, a lányoknak is jutott öröm, mivel a Tanárnô
tanított nekik egy tánckoreográfiát, amit
végül elôadhattak.
Reméljük, lesz még lehetôségünk itt táborozni, és ezúton a táborozók és a saját nevemben szeretném megköszönni a
Tanárnônek és a Tanár úrnak azt a felejthetetlen hetet, amit együtt tölthettünk.
Czapek Áron 8.b
Fasori Hírmondó 2014. december
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Gólyatábor Piliscsabán

KÖZÖSSÉGI ÉLET A FASORBAN

Az idei augusztus vége számomra egyszerre volt élménydús, vidám, tartalmas, és
egyben sokkoló is. Különösen, amikor a
liszt megkötött a vizes arcunkon vagy az
ecetes teát kellett átlyukasztott szívószál segítségével mihamarabb eltûntetnünk. Bár
azért más fején tojást szétverni, az már élvezetes volt!
Ekkor kezdôdött el mindaz, ami mostanra
igazán jóvá érett: a gólyatáborbeli bizalmas
beszélgetések, a túrázások, a rizsszemek
számlálgatása és a honfoglalózás is mindmind egy jó évfolyam kialakulását elôlegezték meg!
Akik nélkül pedig nem lett volna tábor, vagyis a szervezôk és segítôk: Dávid Lászlóné, Gyimesi István és Lovas Eszter 9-es osztályfônökök; Szita Rita, Szlávik Andrea és Tóth Lilla tanárok;
Kerekes Dóra DÖK diákvezetô és kilenc diák a DÖK-bôl.
Zászkaliczky Judit 9.a

Közösségi szolgálat
A 2012. évi rendelet óta az érettséi bizonyítvány kiadásának feltétele 50
óra közösségi szolgálat teljesítése, melyet oktatási, kulturális, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, sport és hasonló területeken lehet elvégezni. Ez jelenthet óvodát, állatmenhelyet, sportegyesületet,
adománygyûjtôhelyet, de különösen is gyülekezeti vagy más intézményhez kapcsolódó nyári tábort. Gyakran adódik iskolánkban is lehetôség az elszámolható önkéntességre a könyvtárban, a sátorépítéskor,
iskolai versenyek és rendezvények bonyolításában, vagy hasonló volt a
nyelvi terem közös festése. Iskolánk jelenleg több mint 20 egyesülettel

vagy intézménnyel áll szerzôdésben, így a 9., 10. és 11. évfolyamosoknak van lehetôségük a választásra. Külön, névre szóló „Közösségi szolgálati napló”-ban kell vezetni a ledolgozott órákat, mely a részletesebb
tudnivalókat is tartalmazza. Plakátjainkon és az osztályfônökökön keresztül rendszeresen hirdetjük az újabb és újabb lehetôségeket, biztatjuk diákjainkat, hogy éljenek velük, ne halasszák az 50 órát az utolsó
percre!
Gabi néni (Varga Tamásné),
közösségi szolgálatért felelôs tanár

Teremdíszítés
gy októberi kedden a latin-neolatin
munkaközösség két lelkes tanára, Szalai Ildikó és Tasnádi Zsuzsanna nekiállt,
hogy a munkaközösség tantermét (110) kidíszítse. 18 diákkal 7 órán át festették, díszítették a termet, a végeredmény a latin-,
francia-, olasz és spanyolórákon élvezhetô!

E

Szerintem nagyon jó volt, mivel így megtapasztalhattam az emberek és a nyelvek
sokszínûségét. KF
Nekem nagyon tetszett ez az ötlet, mert
így lett egy egyedi termünk. Sz.B.
Jó volt falra festeni. Ilyet korábban még
nem csináltam. K.A.
Jó érzés volt, hogy közösen csinálhattunk valami hasznosat, ezután sokkal jobb szívvel mehetünk majd be a terembe tanulni. Ó.B.
Jó ötletnek tartottam, hogy kifestenek egy termet, és segíteni szerettem volna. B.A.
Mert fontosnak tartom, hogy tanulás közben ne a szürke, unalmas falak nézzenek ránk, ezzel is fokozva a tanulási kedvet és vidámmá teszi az órákat. K.M.
Azért jöttem el, mert gondoltam, jó lesz a közösség és hát jó is volt! K.F.
Sokat dolgoztunk vele, de megérte a fáradságot, azóta is jó látni az eredményt, és jók a visszajelzések is. K.M.
Számomra élvezet volt, mert egy jó társaság gyûlt össze, és rengeteget nevettünk. Bátran kinyilvánítottuk véleményünket, amikbôl sokszor poénok
születtek. A tanárok egy kellemes meglepetéssel szolgáltak: pizzát rendeltek nekünk, amit mindenki szívesen fogadott és fogyasztott. Én voltam ott
a legkisebb kis festô, de nagyon jó volt pingálni a falra. Jó visszagondolni azokra a pillanatokra, amiket a festés közben átéltünk. B.B.
Örülök, hogy segítettem feldobni a terem hangulatát, és a festés és rajzolás mindig is közel állt hozzám. B.D.
Fantasztikus hangulat, zseniális végeredmény. F.M.
Szép munkák születtek, fôleg Xavi lett kiváló, de azért a többi is fantasztikus! S.A.
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Sátorépítés
ekünk, 10. évfolyamosoknak Illés László tanár úr tette fel a kérdést testnevelésórán, hogy akarunk-e segíteni a sátorépítésben.
Elônyben részesítette azokat, akik már részt vettek ebben, és
mivel én már 8-ban voltam, jelentkeztem. Felhívta a figyelmünket arra,
hogy hozzunk munkásruhát, mert koszos munkát fogunk végezni. Másnap rögtön az elsô órában kezdtünk. Az udvaron már vártak minket az
iskola gondnokai, és egy sátorépítô szakember. Elsô feladatunk a lámpák kihordása volt az udvarra, aztán széthajtogattuk a sátrat. Mihelyst
minden a helyére került, csoportokra oszlottunk, és elkezdtük összecsavarozni az elemeket. Én két tizenegyedikessel és az egyik évfolyamtársammal dolgoztam az elsô és a középsô rész összeszerelésében. Ez
nagyon sokáig tartott, mert nehezen tudtuk a csavarokat a helyükre
tenni, de szerencsére segítségünkre volt egy akkumotoros csavarbehajtó.

N

Amíg mi a sátor összeállításán dolgoztunk, addig néhányan a földhöz
erôsítették a talpat. Egy óra körül volt ebédszünet, de mi még egy páran
maradtunk, hogy befejezzük a munkát. Ebéd után a kapu következett,
amire fel kellett szerelni a ponyvát. Én ebbôl kimaradtam, mert nem
fértem oda. Amint ezzel végeztek, elkezdtük levegôvel felfújni a sátrat,
de csak keveset fújtak bele, épp annyit, hogy beférjünk alá, mert még
fel kellett szerelni a világítást. Szépen sorban behordtuk a lámpákat, és
a rajtuk lévô számok segítségével sorban elhelyeztük ôket a földön,
aztán felszereltük ôket. Ez néhol nehéz volt, néha le kellett húzni a sátrat egy kis kilógó sáv segítségével, hol pedig a fejünket toltuk fel, mert
alig fértünk alá, de végül sikerült befejezni a munkát.
Másnap pedig már készen is állt a sátor a téli testnevelésórákra.
László András 10.a

SPORTÉLET A FASORBAN

Foci
Iskolánk labdarúgó csapata októberben újabb sikert aratott a Coca Cola CUP torna ôszi féléves döntôjén.
Három meccsükbôl mind a hármat megnyerték, a cél a júniusi országos döntô, ahol a megyei gyôztesek mérik össze erejüket.
A csapatról és a tervekrôl a csapatkapitányt, Práth Dávid 11.c osztályos tanulót kérdezi Ittzés Szilvia.
- KIKBÔL ÁLL A CSAPATOD?
- A csapat az a 16 lelkes és elkötelezett fasori focista diák, akikkel minden pénteken itt edzünk az udvari pályán egy órán át.
- MI A TE FELADATOD?
- Vezetem az edzéseket, intézem a pályát, az idôpontokat, a nevezéseket, nyilatkozom a sajtónak!
- MI AZ A COCA COLA CUP?
- Ez a Coca Cola és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös szervezésben egy olyan amatôr kispályás focitorna, amelyen középiskolás csapatok
játszhatnak. Egyre népszerûbb, idén már 770 csapat közel 7500 játékossal nevezett a versenyre. Az elsô, ôszi fordulón jó légkörû játékon vehettünk részt, jó játékvezetéssel, és hát nem titkolt célunk volt a gyôzelem. De a további fordulók még hátravannak.
- MILYEN MÁS TORNÁN VAGY BAJNOKSÁGON SZOKTATOK RÉSZT VENNI?
- Jelentôs esemény még a
Péterfy Kupa, amelyet Gyôr
szervez az evangélikus középiskolák számára. Tavaly fantasztikus szurkolás mellett másodikak lettünk. Idén tavasszal
is készülünk, és természetesen
a gyôzelem a cél!
- A FASORI CSAPAT JÓ NÉHÁNY
TAGJA IDÉN 12-ES.
MI A JÖVÔ?
MEGLESZ AZ UTÁNPÓTLÁS?
- Igen, nagyon örülünk, hogy
csatlakoztak fiatalabbak is a
kerethez! És várjuk azokat a jó
erônlétû, focizni tudó fiúkat,
akik oda tudják tenni magukat. A megfelelô erôs fizikum
mellett a legfontosabb, hogy
ez egy csapatsport. Csak akkor
tudunk sikeresek lenni, és a játékot is csak akkor tudjuk élvezni, ha mindenki hajlandó —
magamat is természetesen beleértve — a saját egyéni szempontjait a csapat érdeke alá
rendelni. Ahogy a jelszavunk is
mondja: „Egységben az erô!”
- Köszönöm a beszélgetést, és
kívánok további sikereket és
igazi csapatot!
Fasori Hírmondó 2014. december

15

HÍREK

z idei kerámiatábor témája: India, Kína és Japán mûvészete
volt. A diákok Jernei Anikó tanárnô vezetésével megnézték
a Ráth György Kelet-ázsiai Múzeum mûvészeti emlékeit. Sárkányokat, elefántokat, edényformákat és mintákat rajzoltak. A
mûhelyben pedig agyagból elkészítették és megfestették a tárgyakat .A táborban készült alkotások november végéig díszítették iskolánkat a folyosógalérián.

A

merikai önkéntesünk, Kristell Cabalero-Saucedo a karácsonyi szünet után spanyol-angol klubot szervez szerdánként
15:10 körül. A nyelv hetente váltakozik majd, az elsô alkalom
angolul lesz.

A

zarvas Bulcsú 12.a osztályos tanuló az Országos Ökölvívó Bajnokságon III. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez!

S

Schola Nostra történelmi versenyen (versenyszervezô: Birkás-Sztrókay Edit), melyen evangélikus iskolák saját iskolájukról és az evangélikus oktatásról szóló prezentációval illetve
kisfilmmel pályázhattak, a Fasori csapat II. helyezést nyert. Rend-

A

kívül színvonalas kivitelezésû valamint tartalmilag is gazdag kisfilmjük egyben iskolánk reklámfilmje is lesz, mely a honlapon
lesz majd megtekinthetô. A film készítôi: Andree Henrietta, Gál
Karolina és Máté Gabriella 12.b osztályos tanulók, támogatótanáruk Sára-Szabó Linda osztályfônök.
Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Ösztöndíját
idén két 11. A osztályos diákunk nyerte el: Gálik Antónia Laura
és Széll János Dániel, mentoruk Cziczka Katalin. Mindkettôjük
munkájához sok erôt és további szép eredményeket kívánunk!

A

hagyományoknak megfelelôen 2014. október 19-én megtartották a Budapest Uránia Nemzeti Filmszínházban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT)
szervezésében a reformációi gálaestet, melyben a mûsor második részében iskolánk diákjainak szolgálatát hallgathatták meg.
Az est bevételét idén iskolánk támogatására fordította a szervezô
bizottság. A Fasori mûsor szervezôje Nováky Andrea. Elôadók:
Lakatos Tamás 11. B — zongora, Gál Karolina 12. B — szavalat (felkészítô tanár Sárai-Szabó Linda), az iskolakórus — vezényelt
Nováky Andrea.
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