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Fény és gyümölcs
ezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor a korai cseresznyével kezdôdik, azután jön a meggy, a kajszi és az ôszibarack, majd az alma és a körte. A nagy zöld levelek között pedig
duzzadnak, piroslanak a szôlôszemek.
A szôlôszem kicsiny gyümölcs, mégis hány száz és ezer napsugár érinti
meg, amíg megérik — figyelt fel rá Petôfi Sándor. És hány millió fénysugár szívódik bele a cseresznyébe, a meggybe, a barackba, az almába és
a körtébe, mielôtt az asztalunkra kerül, hogy rajta keresztül is élvezhessük a napfény ízét. A földbôl, a vízbôl és a levegôbôl, a gyümölcsfa
génjeibe kódolt parancsok irányítása mellett, a fény hatására táplálék
és zamat születik.
Kezdetben volt a fény. Legyen világosság! — mondta Isten a teremtés
elsô napján, és a világ megtette az elsô lépést az élet felé. Én vagyok a
világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem az övé
lesz az élet világossága — mondja Jézus ma is, és akik hallgatnak rá, azokban növekszik az élet. Mint a szôlôszemben az illat és a cukor, ami egy
jó pillanatban valakinek boldogságot fog ajándékozni.
Ellentmondásos, néha szélsôségesen szeszélyes évszak a nyár.
A korai hajnal és a hosszúra
nyúló délután között gyakran
szinte perzsel a nap heve, de el
is takarhatják az eget a viharfelhôk, hogy a gyümölcsüket
érlelô fákat meglepjék egy-egy
kiadós jégesôvel. A nyár átmenet az ígéret és a beteljesülés
között. Látjuk az aprócska, világoszöld gyümölcs-kezdeményeket, de még nem tudjuk,
mit fognak belôle megérlelni a
sugarak úgy, hogy közben a
gyümölcsfa ága is elbírja a terhét, és ne hulljon le a gyümölcs
éretlenül.
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Átmenet a nyár az ígéret és a beteljesülés között a mi személyes fejlôdésünk szempontjából is. Ilyenkor a diákok hosszú vakációra mennek,
és sok felnôtt is igyekszik legalább egy rövid idôre megszabadulni a
munkahelyétôl, hogy pihenjen és érlelôdjön. Nyáron könnyebben öltözködünk és félretesszük a kötelességeinket, hogy jobban kitehessük
magunkat a fény hatásának is. Mintha egy szem cseresznye vagy alma
lennénk, arra várunk, hogy a fény megérlelje bennünk mindazt a zamatot és értéket, ami a munkás hétköznapok során belénk épült. Most
félretesszük a munkát, és megfürdünk a fényben. Arcunkat a Világ Világossága felé fordítjuk. Hadd kerüljön napvilágra minden jó, ami bennünk lakozik!
Hogy mit hozott számunkra a nyár, ez a szeszélyes, átmeneti évszak,
abból valamit majd ôsszel fogunk tudni felmérni. Ha újra találkozunk az
iskola falai között, vagy ha nem itt, a város valamelyik pontján, és ki-ki
a csillogó szemével átad majd valamit abból, amit a nyári nap sugarai
megérleltek benne. Élmények, felismerések, elhatározások, letisztult
bölcsesség, visszanyert, vagy
újként megtapasztalt nyugalom — ki tudja ma, mi fog majd
csillogni a szeptemberi szemekben. Árad a napfény, megszólít a Világ Világossága, mi
pedig érlelôdhetünk — Isten dicsôségére, egymás javára, és a
magunk boldogságára.
Ha pedig a nyár során sötét
lesz, gyújtsunk villanyt, és
hagyjuk, hogy réges-régi napsugarak szabaduljanak ki az
anyag megtartó szerkezetébôl,
s legalább egy lépésnyi utat
megvilágítsanak elôttünk...
Dr. Csepregi András,
iskolalelkész

Dráma és kegyelem a focipályán
skolánk focicsapatának idén teljesült a régi álma: Gyôrben megnyerték a Péterfy focikupát. Nagyon készültek, nem is csalódtak, szépen játszottak, de többet kaptunk, mint amit vártunk. Szívet-lelket
megragadó élményt, mintha nemcsak a napsugár égette volna és a friss
szellô simogatta volna az arcunkat, hanem a kegyelem is megérintett
volna bennünket.
A mérkôzések során ugyanis igazi dráma bontakozott ki. Dráma a csapatok között, természetesen, hiszen többen is meg akarták nyerni a
kupát, és mindenki szeretett volna felkerülni a dobogóra. Barátságos
mérkôzéseket játszottak a csapatok, de közben komolyan is vették magukat, és nem engedték át egymásnak a lehetôségeket valamiféle a
sportversenyhez nem illô elôzékenység jegyében. Az a dráma viszont,
ami engem megragadott, a fasori gimnazisták szívében zajlott. A második mérkôzésük után ugyanis kialakult egy heves szóváltás, és az a ve-
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szély fenyegette ôket, hogy a játék során elszenvedett vélt vagy valós
sérelmek elragadják ôket. Elôttük volt még a torna hosszabb fele, négy
fontos mérkôzés. Ôk is pontosan tudták, hogy indulattal, esetleg megkérdôjelezhetô bírói döntéssel késôbb is találkozhatnak, meg kell születnie tehát bennük a védelemnek ezekkel szemben, hogy ne
ragadhassa el ôket az indulat. Rövid, komoly beszélgetés után léptek
ismét pályára, és onnantól fogva uralkodtak az indulataikon. Egymást is
támogatták ebben. Így küzdöttek végig, nemcsak — a szintén nagyon jól
játszó — ellenfelekkel, nemcsak fáradtsággal, nemcsak a nappal és a széllel, de saját magukkal is. Hagyták, hogy belülrôl megragadja, és formálja
ôket a kegyelem. Küzdöttek, és gyôztek.”
Dr. Csepregi András
(Részlet az Evangélikus Élet c. országos hetilapban megjelent cikkbôl.)
Fasori Hírmondó 2015. június
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Diákcsendesnap
ert amikor erôtlen vagyok, akkor vagyok erôs. (Kor. II., 12.,
10.) A március 30-án megrendezett diákcsendes napot ezzel
a bibliai idézettel tudnám legfôképpen jellemezni.
Az eseménysorozat hangulatát megalapozó templomi beszélgetés során
az erôsség — gyengeség, lelki állóképesség, motiváció viszonyáról beszélgettünk Csepregi András iskolalelkésszel. Az eszmecsere konklúziójává a pozitív emlékekbôl való erô merítése vált.
Majd ezt követte a - gondolatmenetet remekül folytató — fényképnézegetés. A fél órás fotógyûjteményt Ittzés Szilvia tanárnô állította össze,
amelyet együtt néztünk meg. Nosztalgikus érzések fogtak el mindnyájunkat, már-már feledésbe merült kedves emlékek köszöntek vissza a kivetítô képérôl, melyeket sokunk eltett napfényként az esôs idôkre.
Ezután a Mevisz-Bárka passiójátékának megtekintése következett.
A Mevisz-Bárka évrôl évre megrendezi azt a passiójátékot, amelyben
mozgássérült és ép testû fiatalok együtt játsszák el Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az elsô körút a 2003-ban elhunyt Andorka Eszter kezdeményezésére jött létre; azóta a Mevisz egyik legfontosabb és
legtöbbet emlegetett rendezvényévé vált.
A passiójáték kezdetén ambivalens érzések uralkodtak dísztermünkben,
melyet a helyzet szokatlansága, rendhagyósága indukált. Majd a krisztusi
szenvedéstörténettel szinkronban, a nézôtéren a kettôs érzelmek helyét
az empátia, az azonosulás vette át. A lebilincselô és megragadó elôadás-
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mód hatására mindenki számára világossá vált a hitelesség fogalma.
A passió végén egy emberként fejeztük ki empátiánkat a legtöbbet
mondó csönddel.
Lebanov Barbara 11.a
A diákcsendesnap alkalmával osztálytársammal, Szigeti Ágotával együtt
a 7.a-ban tarthattunk csoportfoglalkozást. Az „óra” témája a belsô energiaforrás volt.
Mivel felnôttként a tanári pályán szeretnék elhelyezkedni, így nagy lelkesedéssel vágtam neki a feladatnak. Ágotával elôtte órákat beszélgettünk a témával kapcsolatban, Szita Rita tanárnô pedig írásos segítséget
is nyújtott. Végül aznap reggel állt össze a terv, persze nagyon izgultunk,
vajon jól sikerül-e.
A másfél órás foglalkozásra bôségesen készültünk feladatokkal, jétékokkal. Szerencsére az osztály nagyon aktív volt, tele jó ötlettel. Közben
tartottunk két szünetet, illetve apró meglepetéssel is motváltuk ôket. A
végén munkánk jeléül közösen készítettünk egy plakátot, melyen a gyerekek gondolatai kapták a fôszerepet.
Összességében nagyon jó volt velük dolgozni, és megerôsített abban,
hogy helyes a pályaválasztási tervem. Köszönöm a lehetôséget!
Barcsay Csanád 11.b

Akire mindig lehet számítani
zeptember második csütörtökén mintegy húsz diáktársammal izgatottan ültünk be az elsô magyarfaktra. Talán elmondhatom, sokan közülünk, mint jómagam, nem azért választottuk az irodalmat, mert
olyan zseniálisnak éreztük magunkat ezen a területen. Egyszerûen csak érdekelt minket a dolog: többen úgy voltunk vele, hogy majd meglátjuk, mi
lesz ebbôl...
Mindezek ellenére már az elsô óra után éreztük, érdemes lesz erre
szánni az idônket, az ilyenkor természetesnek számító létszámcsökkenés helyett csak többen lettünk.
S ez bizony nem volt véletlen. Érfalvy tanárnô mindenkit „elvarázsolt”.
Nemcsak egyszerûen jól követhetôk voltak az órái, hanem számos érdekességgel is színesítette azokat, mindenkinek a véleményére kíváncsi volt,
senki nem félt (annyira) jelentkezni (mint a többi órán). Példaértékû jóindulatát és nagyvonalúságát pedig még meg sem említettem. Sosem kap-
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tunk megtorlást egy elfelejtett beadandóért, mindig megkaptunk a „második
esélyt”, ha hibáztunk. Jó pedagógiai érzékét dicséri, hogy bizony éltünk is vele.
Bár a tanárnô sokunkat csak egy évig tanított, nyugodtan mondhatom társaim
nevében is, hogy megszerettette velünk
az irodalmat, már nem elvégzendô feladatot, hanem lehetôséget látunk
egy még el nem olvasott könyvben. (Még ha kötelezô is!)
Ezúton is szeretném megköszönni az egész magyarfakt nevében a Tanárnô egész éves fáradozását, az egyre növekvô pocak ellenére is. Igazán hálásak vagyunk, jó egészséget és rengeteg boldog pillanatot
kívánunk a kisbabával.
A magyarfaktosok nevében: Fabiny Márton 11.c

Egy vendég Brazíliából
skolánk vendége volt néhány Iosi Szabó Sarah Sofia, nekünk Sári, aki
Brazíliába emigrált magyar szülôk unokája.
Mesélsz egy kicsit a családodról? Milyen kapcsolat fûz Magyarországhoz?
A nagyszüleim anyai ágról magyarok, ôk itt is születtek. A II. világháború
miatt kellett Argentínába vándorolniuk. Ez nagyon érdekes, mert ôk azidáig egyáltalán nem ismerték egymást, de életük hasonlóképpen alakult
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és találkoztak egymással, késôbb pedig Brazíliába költöztek. Anyukám
argentin, de felvette a brazil állampolgárságot, apukám pedig brazil. Ez
a mostani a 4. generációnk, aki kint él és a második, aki kint is született.
Hol laktál az itt-tartózkodásod idején?
Hétköznapokon a kollégiumban voltam, a Rózsák terén. A hétvégéket a
nagymamám unokatestvérénél töltöttem.
Mi volt az elsô benyomásod a magyar emberekrôl?

Az emberek nagyon szimpatikusak és segítôkészek, ugyanakkor nagyon
mások, mint a brazilok… Voltak olyanok, akik mikor hallották, hogy furcsán beszélem a nyelvet, rögtön átváltottak angolra, nekem pedig muszáj
volt mondanom, hogy „De hát értem én magyarul is!”.
Mit találtál nagyon szokatlannak?
Á, hát azt, hogy itt szabad hangosan orrot fújni! Brazíliában ez csúnya
dolog, furcsán néznek rád, ha zajosan csinálod. Mondjuk tény, hogy ott
az emberek nem is nagyon fáznak meg az éghajlat és idôjárás miatt.
Hogy tetszett az osztályközösségünk?
Nagyon tetszett az osztályod, aranyosak voltatok, rengeteget tudtam nevetni veletek.
A hagyományos ételeink közül mi ízlett a legjobban és mi a legkevésbé?
Az édességek és sütik mind nagyon finomak, különösen a kürtôskalács és
a túró rudi. Ami nem nagyon ízlett, az ilyen zselatinos húsleves, amit hidegen tálaltak (mint utóbb kiderült, Sári itt a kocsonyára gondolt J)
Tudsz valami párhuzamot vonni Brazília és Magyarország között?
Igen, van hasonlóság. Mindkét ország nagyon emberséges, és kedvesen
bánik az idegenekkel. Emellett a hangulat vidám, az embereket jókedv és
nevetés jellemzi.
Mi az, ami nagyon eltér a két ország között?
Ott sokkal többféle népet találhatsz. Van, aki félig japán, félig olasz, de
egyik nyelvet sem beszéli. Nem olyan erôs a hazaszeretet, mint a ma-

gyaroknál, talán épp azért, mert mindenki más helyrôl érkezett. Az emberek nálunk kritikusabbak, de jobban tolerálják a másságot.
Milyen tapasztalatokat szûrtél le ezekben a hónapokban?
Amikor kicsi voltam, összezavarodtam és nem tudtam, hogy mi vagyok.
Magyarországra azért jöttem, hogy megtaláljam önmagam (kissé romantikusan szólva). Úgy érzem, ez sikerült és megértettem, hogy mirôl is beszéltek a szüleim. Idejöttem, hogy hátranézzek és meglássam, mit hagytam
magam mögött. Rádöbbentem, hogy a két oldal bár nagyon különbözô,
mégis mindkettô hozzám tartozik. Itt, Magyarországon végig nagyon brazilul éreztem magam. Ez komplikált, nem gondoltam, hogy ez fog történni.
Amikor visszautazol Brazíliába, megkezdôdik az utolsó éved. Hogy
zajlik ez nálatok? Van-e szalagavató, érettségi?
A szalagavató nálunk egy kis buli, ahol a végzôsök kapnak egy papírkát,
ami bizonyítja, hogy az illetô befejezte a gimit. A fehér ruha nem kötelezô. Az érettségit nemzeti vizsgának hívják, amit megírhatsz attól függetlenül, hogy befejezted-e a gimit, vagy sem. Amennyiben 100-ból 70
pontot elérsz, véget érnek a gimnáziumi tanulmányaid.
Szívesen visszajössz ide máskor is?
Igen, nagyon szívesen. Terveim között szerepel, hogy egy évre idejövök
tanulni a Balassi Intézetbe. Az egyik unokatestvérem jelenleg is itt tanul,
tôle kaptam kedvet hozzá.
Edôcs Johanna 10.c

Experiences in Hungary
artha Lél, magyar szülôk gyermeke négy éves kora óta Kanadában
él. A tavasszal egy hónapot töltött iskolánkban, a 11.a osztályban,
hogy megismerkedjen a magyar iskolai élettel. Élményei alább olvashatók. (Az angol eredetibôl Máté Gabriella fordította.)
Az egyik legôrültebb dolog volt, amibe valaha belevágtam: elutazni egy
idegen országba, sôt, egy másik kontinensre teljesen egyedül. Be kell
vallanom, elôször kicsit féltem. Nem igazán tudtam, mire is vállalkozom, hogy mire számíthatok. Semmit sem tudtam az itteni szokásokról,
nem ismertem az itteni embereket, sôt, a még a nyelvet sem beszéltem
folyékonyan. És ha most visszatekintek, mégis azt kell mondjam, hogy
a világért sem hagytam volna ki. Egy olyan iskolába járhattam, ahol
remek a közösség és az emberek rendkívül kedvesek.
Egy teljesen másfajta oktatási rendszerbe nyertem itt betekintést. A magyar diákoknak sokkal több a kötelezô órájuk. A diákok itt sokkal több
nyelvet is tanulnak, mint Kanadában. Ott bárki beéri csupán az angollal. Még csak lehetôség sincs nagyon arra, hogy európai nyelveket tanuljunk a francián kívül. Persze a kanadai diákok fele otthon és az
iskolában más nyelvet beszél. Azt is észrevettem, mekkora itt a nyomás
mindenkin, hogy bekerüljön egy ösztöndíjas helyre az egyetemen. Ez
nálunk nem jellemzô, hiszen a kanadai felsôoktatás mindenképpen önköltséges. De a magyar diákok közül sokan halasztanak is egy-két évet
azért, hogy az egyetemre spóroljanak.
Sok dolog volt, amihez idô kellett, mire megszokottá vált. Hatalmas különbség Magyarország és Kanada között, hogy az emberek egészen másképp bánnak egymással. Egy magyar emberrôl rögtön világosan kiderül,
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ha nem kedvel, ellentétben a kanadaiak állandó udvariaskodásával. De
a barátok is sokkal közvetlenebbek itt egymással, mindennap kimutatják, mennyire nagyra értékelik egymást. Ahogy reggel találkoznak, a fiúk
kezet ráznak, a lányoknak pedig puszit adnak és megölelik egymást. Az
elején ez kifejezetten furcsának tûnt és néhány kellemetlen szituációhoz is vezetett. Ahogy telt az idô, egyre inkább hozzászoktam, sôt kifejezetten hiányzik most, hogy visszatértem Kanadába.
Felbecsülhetetlen élményekkel gazdagodtam, és úgy tervezem, hogy a
következô nyáron visszajövök. Rengeteg barátot szereztem, akik máris
hiányoznak. Tulajdonképpen, sokkal több barátot szereztem, mint ahányat hely lenne itt most megemlíteni, így csupán a két legelsô itteni barátomat, Fekete Zoltánt és Tamást emelném ki, akik mindig megtalálták
a módját, hogy bevonjanak az iskolai és iskolán kívüli programokba, és
hogy éreztessék, szívesen segítenek abban, hogy egy hónapra magyar
diákká váljak. Köszönöm mindenkinek, aki felejthetetlenné tette ezt az
élményt! Jövô nyáron találkozunk…

ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK

A holokauszt áldozatainak
emléknapja
FAHIDI ÉVA LÁTOGATÁSA ISKOLÁNKBAN
holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, április 16-án a halál- és
munkatáborokat túlélô Fahídi Éva volt iskolánk vendége, aki elôkészítésként
személyes beszélgetésre invitált néhány fasori diákot és tanárt Csepregi András iskolalelkész vezetésével. A március 3-án szerzett benyomásaikról Fabiny Márton, Jancsovics Rebeka, Szabó Levente és Veres Diána egymásnak adva a szót
számolt be a 11.C történelemóráján Sztókay Edit tanárnô kérésére:
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Én sokkos állapotban voltam, míg beszélt Éva néni. Borzalmas volt belegondolni azokba az élményekbe, amikrôl beszámolt. A korosztályunk
számára teljességgel érthetetlen és elképzelhetetlen az egész, és talán
ezért is annyira fontos, hogy beszéljünk róla, halljunk róla.
Engem nagyon megfogott, hogy Éva néni is 18 éves volt, amikor átélte
a koncentrációs tábor borzalmait — épp annyi, mint én most. Amikor
mesélt, éreztük, hogy igyekszik odafigyelni arra, hogy a mi szemszögünkbôl is láttassa az eseményeket.
Amikor elindultak, nem tudták, hogy hova mennek, és nem tudták,
hogy mit is kellene magukkal vinniük. Olyasmit pakoltak össze, amire
úgy gondolták, hogy szükségük lesz, de persze egész másként alakult
minden, amikor odaértek. Ezt sem tudjuk igazán elképzelni, hogy milyen érzés úgy elindulni, hogy teljes a bizonytalanság.
Sokat beszélt a szagokról, a szagok nagyon meghatározták az ottlétüket.
Amikor odaérkeztek, egybôl éreztek egy bizonyos furcsa és kellemetlen
szagot, amirôl késôbb kiderült, hogy a négy mûködô krematóriumból
áradt. Látta a füstöt, és csak késôbb fogta fel, hogy mit is látott.
Természetesen senkinek sem volt ott már neve, csak száma, de valójában
addig volt jó, amíg nem hallották a saját számukat. Ha valakit megszólítottak a számán, az már bajt jelentett. Jobb volt a teljes névtelenségben
maradni. A tisztekkel amúgy sem volt semmilyen kapcsolat, egyáltalán nem
lehetett pl. a szemükbe nézni. Nyílván így voltak képezve.
Kiderült az is, hogy nemcsak odamenni volt szörnyû, nemcsak ott lenni,
hanem hazajönni is. Nem volt hova menni, nem volt kihez. Éva néni
59 éven át nem volt képes beszélni az egész szörnyûségrôl. Ennyi idônek kellett eltelnie, hogy rájöjjön, hogy mégis csak muszáj beszélni az
egészrôl, éppen azért, hogy ne fordulhasson elô még egyszer. Hogy tanulni lehessen belôle.
Amikor beszélgettünk vele nem érzékenyült el, nem árult el az arca semmilyen dühöt, bosszúvágyat, vagy kétségbeesést. Nyílván már nagyon
sokszor elmondta a történetét, hiszen erre szánta az életét, hogy diákoknak és fiataloknak meséljen. Nemcsak Magyarországon, hanem Németországban is. A német gyerekeknek, diákoknak igyekszik abban
segíteni, hogy megértsék, hogy a múlt nem az ô felelôsségük, hanem
nagyszüleik generációjáé. De az, hogy mi lesz a jövôben, az már az övék.
Ócsai Dániel és Gerôffy Sámuel 11.a osztályos tanulók Ittzés tanárnôvel osztotta meg a hallottakat:
Azért jelentkeztem a látogatásra, mert érdekel a múltnak ez a szelete, és
nem igazán tudok róla sokat, mivel még nem tanultuk. Így inkább csak
filmekbôl, olvasmányokból tájékozódtam. Különös élmény volt, ahogyan
minden élménye egybevágott a filmekkel, pl. Schindler listája. Tudom,
hogy ez természetes, mégis nagy hatással volt rám, ahogy a szavai iga-

EGY LÁTOGATÁS MARGÓJÁRA
Áprilisban különleges vendége volt iskolánknak; Fahidi Éva. Már a kora
is különleges és tiszteletre méltó, hiszen közel egy évszázad érint meg
a kézfogásával. Egy szörnyeteg évszázad, amely kegyetlen gonoszsággal sújtott le ôrá. És nem csak ôrá. Káin fiai ebben az évszázadban sem
tétlenkedtek, áldozatul estek örmények, zsidók, magyarok, lengyelek…
teljesség igénye nélkül, csak európai népeket sorolva.
Tartozunk nekik, s nem csak azzal, hogy megrendülten hallgatjuk történetüket, követve Évát stációról stációra szenvedései útján. Ez még
nem elég. Azzal is tartozunk, hogy megpróbálkozunk a mi életünkre
vonatkozó érvényességét megtalálni mindennek.
Minden népek szenvedései közül a hozzánk legközelebb állóké fáj leginkább. Legyenek a magyarok Délvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, zsidók az egész országból, akikkel összeköt nyelv, közös sors, ugyanaz a
kék ég borul fölénk, ugyanazt a földet tapossuk. Ebben van a mi legnagyobb felelôsségünk, hisz itt tehetünk vagy nem tehetünk igazán valamit.
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zolták a filmet. A szavai hatására még jobban átéreztem a nácizmus borzalmait, és sajnálom is, hogy nem tanulunk errôl korábban, csak 12-ben.
Hiszen ez az egész szinte most volt, nem pedig a középkorban.
Mi fogott meg a legjobban? Pl. amikor emberi égett szagot éreztek. Ez
hátborzongató. Vagy amikor valaki egy 14 éves lány helyett jelentkezett a gázkamrába. A szüleim is örültek, hogy jelentkeztem a látogató
csoportba, mert nekünk, fiataloknak kell felfognunk, hogy a demokrácia óvása mennyire fontos. Egy demokráciában elkerülhetô, hogy kialakuljon egy ilyen helyzet.
Petykó Csaba, 12.A-s diák így nyilatkozott:
Nekem valamennyire más volt Éva nénit hallgatni, mert én már tanultam
errôl a korszakról, nagyon sok az ismeretem róla. Inkább az volt érdekes,
hogy sok apró pontosítást, kisebb információt megtudtam, közvetlenül
egy személyes forrásból. Pl. nem tudtam, hogyan történt a szelekció a
munkaképesek és a munkára már képtelen között; vagy hogy volt egy elôgyûjtô, ahonnan küldték tovább a foglyokat. Érdekes volt azt is megtudni, hogy figyeltek a németek arra, nehogy kitörjön a pánik, hogyan
mûködjön olajozottan a borzalmas rendszer. A foglyok, mint megtudtam, németül beszéltek egymással, mert pl. ezen is sokszor gondolkodtam, hogy ez vajon hogy ment. Vagy pl. Birkenauról megtudtam, hogy
az egy kis semmi falucska volt, ahonnan kitoloncolták a lakókat, és az
elsô foglyoknak maguknak kellett megépíteniük a tábort a semmibôl.
Összességében az aprólékos, precíz beszámoló — noha ijesztô is volt —
mégis az eddig elvont tudásomat most élôvé, megfoghatóvá tette. Nagyon örültem, hogy részese lehettem egy ilyen különleges alkalomnak.
Deák Veronika április 16-án a dísztermi megemlékezésen hallotta elôször Éva néni emlékeire alapozott üzenetét:
Egy idôs hölgy látogatott el az iskolába, aki túlélôként számolt be az
ott töltött rettenetes idôszakról. Megdöbbentô történeteket mondott el
közvetlenül a holokausztot megelôzô idôrôl, a deportálásról, a koncentrációs táborban eltöltött napokról, egészen annak felszabadulásáig.
Elmondta, hogy milyen szörnyû körülmények között vitték ôket, és
mennyi megaláztatást kellett elszenvedniük. Sokan fel sem fogták, mi
zajlik körülöttük, és nem is tudták, hogy hova szállítják ôket. Képtelenség volt megszökni; vagy túlélték a haláltábort, vagy áldozattá lettek.
Fahidi Éva 1944-ben Auschwitz után átkerült Buchenwald altáborába, Münchmühlébe, ahol a robbanóanyagnyárban dolgoztatták.
1945-ben a 2. világháborúnak vége szakadt, és a szövetségesek felszabadították az összes tábort, így sikerült neki is kiszabadulnia. Ô az egyik
olyan élô szemtanú, aki napjainkban is be tud számolni az ottani rémtettekrôl. Mindazt, amit átélt, Anima Rerum — A Dolgok Lelke címû könyvében írta meg.
A kérdés csak az, hogy milyen lehetôsségeink vannak, hogyan találhatjuk meg a helyes cselekvés módját?
Minden szélsôséges helyzetben a legkevesebb, ami elvárható az az,
hogy ne ártsunk. Azután következik az együttérzés, a segítség különbözô formái egészen az önfeláldozásig, amikor valaki krisztusi módon
az életét adja másokért. Azt, hogy mikor melyiket tudjuk vállalni, sok tényezô határozza meg, kikért kell még felelôsséget vállalni, hol és hogyan tudunk leginkább segíteni…
És szükséges még bátorság, és egy olyan szilárd értékrend, világnézet,
amely akkor is biztos ítéletet mond jóról és rosszról, amikor a világ , törvény, nagyokosok mást mondanak. De hol keressünk ilyet?
Nemrégiben Gyapay Gábor tanár úr könyvében böngésztem iskolánk
történetének lapjai között, és itt találtam rá arra a beszédre, melyet a
fasori iskolaépület zárókövének elhelyezésekor, 1904-ben Góbi István,
akkori igazgató mondott. Csak három mondatot idéznék tôle: „S hallani
néha hangokat, melyek arra biztatják a középiskolát, hogy jobban simuljon hozzá a reális valósághoz, gyakorlati értékû ügyességekre neveljen, a kenyérkereset küzdelmeire vértezze föl tanítványait… ha van
kérdés, melynek megoldásában ötletek és jelszavak után indulni nem
szabad, ez a kérdés az… Azt hiszem, mentül nagyobb odakünn a nagyvilágban a reális érdekek harca, annál nagyobb szükség van olyan oltárokra, melyeken vallási, erkölcsi, emberségi és hazafias eszményeknek
áldoznak. Ha szükséges a testi erô, életrevalóság, a reális érdekek iránt
való fogékonyság; szükséges a testi, lelki, erkölcsi mivolta szerint összhangzatosan fejlôdött egyéniség, az öntudatos jellem és a szépért, jóért,
magasztosért lelkesedni tudó érzés is.”
Nem könnyû eligazodni a világban keresztény emberként, de egysze-

rûen jó emberként sem, még olyan hétköznapi helyzetekben, mint a
családi kapcsolatok, barátok, osztálytársak, munkatársak. Megállni,
hogy ne bántsunk, ne ártsunk a másiknak, idôt szakítani, hogy meghallgassuk és talán kicsit megértsük a másikat, segíteni neki…hajaj.
Nem könnyû, de nem is lehetetlen. Az elmúlt század két legszörnyûbb
és legembertelenebb diktatúrája épp ezt tagadta. Isten meghalt, tôle
nem kellett tartani. Az emberek pedig szörnyekké váltak. Azt hirdették,
az együttérzés gyengeség, a bajba jutott megsegítése ostobaság… Az
emberség idejétmúlt, lehetetlen vállalkozás.
Azt hiszem, remélem, gondolom, a fasori diákok régen képesek voltak
erre a lehetetlenre.
Ha a lehetetlenre vállalkozunk, kérdezzük meg az Ôsöket, mit véstek

fel az iskola virtuális kapujára. Minden bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Csak így láthatjuk meg kik is vagyunk valójában; gonoszságokra
képesek, de arra is, hogy ellene álljunk a gonosznak.
És bármennyire is fontosnak tartja a világ a méréseket, nyelvvizsgákat és
versenyeket, nekünk, szülôknek vagy tanároknak mégis legyen az a legfontosabb, hogy olyan lelki és szellemi tudáshoz jussanak gyermekeink,
mely képessé teszi ôket, hogy felismerjék, és ha kell, szembeszálljanak
az ostobasággal, az igazságtalansággal, az embertelenséggel, hogy kérdôre vonják a világot, ha az ilyet hirdet.
Adjon az Úr nekik mindehhez elég bátorságot is! Timor Domini principium scientie!
Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna

Wigner Jenô, a fasori diák
„ A tudomány sosem képes a természet rejtélyeit megoldani, mivel
a rejtélynek mi magunk is részesei vagyunk.” Max Planck
z Európai Fizikai Társaság (EPS) a Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnáziumot a volt tanítvány, Wigner Jenô emlékére 2015.
április 23-án fizikai emlékhellyé nyilvánította, Európában huszadikként. Az emlékhely avatási ünnepélyén, és az azt követô Wigner Konferencián köszöntôt mondott, illetve elôadást tartott többek
között Luisa Cifarelli az EPS elôzô elnöke, dr. Kroó Norbert akadémikus, az EPS tiszteletbeli tagja, iskolánk igazgatója, Hajdó Ákos, valamint jelenlétükkel megtisztelték az eseményt dr. Liptay György a
Budapesti Evangélikus Gimnázium Volt Növendékek Egyesületének
tiszteletbeli elnöke, az Egyesület más tagjai, Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere valamint iskolánk érdeklôdô tanárai és diákjai.
A sors különös kegye folytán abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy megemlékezhetem Wigner Jenôrôl, a tudósról, az emberrôl, a tanárról. Úgy döntöttem, nem törekszem a teljes életút, a
teljes munkásság bemutatására, hiszen ez megvalósíthatatlan. Csupán érzékeltetném a tudós életében bekövetkezett változásokat,
amelyek hatással voltak munkásságára, és kiemelném életmûvébôl
a tudomány alapvetô fundamentumait, amelyekbôl a modern fizika
építkezett, és építkezik a mai napig.
Ki is volt Wigner Jenô?
A New York Times szellemes megfogalmazása szerint Wigner egyike
volt azoknak a Budapesten született és nevelkedett tudósoknak, akik
azért mentek Nyugatra, hogy átalakítsák a modern fizikát. És valóban.
Wigner Jenô szerencsés ember volt. Abban a XX. században született, „a téridô egyik legalkalmasabb helyén”, Budapesten, amely a
fizika tudományát szédítô sebességgel emelte a magaslatokba.
Wigner Jenô 1902. november 17-én született Budapesten. A Király
utcai szülôházán emléktábla található. Abba a Fasori Gimnáziumba
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Meglepetésemberek
arga Tamásné Gabi néni, aki maga is személyes részese volt iskolánk újraindítás utáni 25 évének, a jubileumi sorozat részeként
a múltunk megismerésének egy különleges lehetôségére hívta a
mai diákságot. Minden osztály ismeretséget köthetett az elmúlt negyed
század meghatározott évfolyamának egykori tanulójával vagy tanárával,
hogy képet kapjon a korábbi Fasor életérôl egy valódi „túlélô” szemszögébôl.
A 10.c-ben a hat önként jelentkezôbôl álló „Meglepetésemberek” munkacsoport osztályfônökük segítségével elérték, majd irodájában felkeresték Rókusfalvy Gábor üzletembert, aki 1992-ben érettségizett. A
beszélgetést követôen a tanítás alól felmentett munkacsoport még

V

LISTA
1989-1990 — 9.a — Koren Pálné
1990 — 10.c — Rókusfalvy Pál Gábor
1991 — 9.b — Kendeh Péter
1992 — 5.a, 5.b — Szabó Dániel
1993 — 7.b — Antal Katalin

járt (eredeti nevén Budapesti Ágostai Hitvallású
Evangélikus Fôgimnázium), amelyik akkor „Magyarország egyik legjobb iskolája” volt, ahogy Harsányi János Nobel-díjas tudósunk írta emlékirataiban.
(Talán a világon is az egyik legjobb.)
Wigner Jenô Neumann fölött járt egy évvel. Középiskolai tanulmányait követôen a Mûegyetemre iratkozott be, amely nem elégítette
ki egyre növekvô tudásvágyát. Édesapjával megbeszélve (aki szintén
fasori diák volt) 18 évesen a Berlini Mûszaki Egyetem hallgatója lett.
„Igen én, élni s hódítani fogok” írta Ady Endre az Ifjú szívekben élek
c. versében. Ez a törekvés jellemezte Wigner Jenôt is. Bár a Vegyészmérnöki Karra iratkozott be, érdeklôdése a fizika felé fordult. Következô kivételes szerencséje, hogy akkor Berlin volt a fizika
világközpontja. A Berlini Egyetemen tartotta heti üléseit a Német Fizikai Társulat, ahol egymás mellett ült Einstein, Max Planck, Heisenberg
és Pauli, hogy csak a legnagyobb neveket említsem. Itt ismerkedett
meg Szilárd Leóval, akihez élete végéig hû barátsággal kötôdött.
A berlini évek után Hitler hatalomra jutását nem várva meg barátaival együtt Amerikában telepedett le. Wigner néhány év kitérôvel
Princetonban élt és kutatott 1995. január 1-jén bekövetkezett haláláig. Még nyolcvanéves korában is a fizika több területén önálló tudományos kutatást folytatott. Munkásságát 61 éves korában,
1963-ban Nobel-díjjal jutalmazták.
Dr. Palágyi Györgyné
Folytatás a következô számban
aznap lelkesen mesélték el élményeiket az egész osztálynak a modernt,
ám barátságos irodaházról, a hivatásáért lelkesedô, sikeres rendezvényszervezôrôl és családszeretô apukáról, aki újra tinédzserré válva
önfeledten mesélt a Fasorban kapott örök értékekrôl és a gimnáziumi
éveket feledhetetlenné tevô diákcsínyekrôl.
A következô héten aztán a hangfelvételrôl legépelt és kinyomtatott riportot egy újabb hat önkéntesbôl álló dekoratôr csoport varázsolta plakáttá
saját rajzaik és internetrôl gyûjtött képek segítségével. A kézzelfogható
eredményt minden kedves olvasó megtekintheti az iskolába belépve a
földszinti aulában, ahol az összes osztály által elkészített tablóknak köszönhetôen sajátos módon elevenedik meg a Fasor elmúlt 25 éve.
A jelen diákjai pedig a közös tevékenységen keresztül maguk is erôsíthették osztályközösségeiket és talán felismerhették, hogy érdemes megragadniuk minden lehetôséget, amit a gimnázium kínál számukra.
Sztrókay Edit

1994 —11.c — Ásztai Bálint
1997 — 7.a — Kuklis Éva, Kölcsei Zsuzsa
1998 — 10.a — Schlosser Katalin
1999 — 11.b — Schneller János
2000 — 6.b — Peternák Anna

2001 — 9.c — Csordás-Lengyel Mónika
2003 — 6.a — Göllner Balázs
2005 — 10.b — Bakó Tamás
2007 — 12.a — A ’12-ben érettségizett 13.e
2009 — Tóth Máté Bence
Fasori Hírmondó 2015. június
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Március 15. kicsit másképp...
zt hiszem kijelenthetjük, hogy megkapni egy március 15-ei mûsor
megszervezését nem a legkönnyebb és sokszor nem is a leghálásabb feladat. Tisztában voltunk vele, hogy a diákok figyelmét
felkelteni nem lesz egyszerû, ezért az elôadás tartalmi összeállítása
során fontosnak tartottuk, hogy idén valami mást, a megszokottól életerôt hozzunk létre. Az igazat megvallva, a felkészülés kezdeti idôszakában csak osztályfônökünk kitartó lelkesedése volt észlelhetô, ám
hamar rá kellett jönnünk hogy, az ünnephez méltó elôadás csak az osztály együttmûködésével valósulhat meg. Természetesen a próbák során

A

HOGYAN LÁTJA EZT AZ
OSZTÁLYFŐNÖK?
mikor jelentkeztem erre a projektre, a legfôbb szempont számomra a feladat közösségformáló ereje volt. Szerettem volna,
hogy a diákoknak lehetôsége nyíljon arra, hogy természettudományos érdeklôdésük mellett, megmutathassák, mennyire fogékonyak
és sikeresek az irodalom, történelem és zene területén is.
Az osztály nem volt egybôl maradéktalanul lelkes, de idôvel ráálltak a feladatra, és érezték benne a kihívást és a munka közösségformáló erejét.
A forgatókönyvet én írtam meg otthon, aztán elküldtem a gyerekeknek,
és hagytam, hogy ismerkedjenek vele, hasson rájuk a szöveg. Mi azt a
feladatot kaptuk, hogy a nagyoknak, felsôsöknek idézzük fel ’48 emlékét, és mivel ôk már magukat az eseményeket jól ismerik a sok korábbi
mûsorból, inkább a hangulatát akartuk visszaadni azoknak a napoknak.
Úgy válogattam a verseket, szövegeket, hogy azoknak a segítségével átérezzék ’48 dicsôségét és tragédiáját, és érezzék a versekben megfo
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akadtak kritikus pontok például az osztályunktól távol álló éneklés tökéletesítése, illetve a toborzó koreográfiájának betanulása. Utólag viszszanézve azonban, mindenképp megérte a velük való bajlódás.
Termeszettudományos osztályként különösen meghatározó élmény volt
számunkra, hogy átadhattuk érzéseinket és gondolatainkat arról, mit
is jelent nekünk március 15.-e. A mûsor megszerzésének lehetôségét
tehát ezúton is szeretném megköszönni osztályunk nevében.
Kufcsák Anna 11.b

galmazott gondolatok aktualitását, illetve a szövegek mondanivalójának
idôtálló értékét.
Visszatérve a közös készüléshez, egy hét barátkozás után elosztották a
szerepeket, tartottunk egy felolvasó próbát a Díszteremben, és onnantól fogva már lényegében önállósodott az osztály. Köztük voltam mindig, de ôk vitték színpadra és nagyon igyekeztem, hogy az ô ötleteik
érvényesüljenek. A rendezôi munkát átvette két diák: Bálint Szonja és
Nagy Laura, a késôbbiekben velük konzultáltam, ôk közvetítették észrevételeimet és tanácsaimat az osztály felé.
Persze így is voltak súrlódások, hiszen eleinte inkább ellenálltak annak,
hogy megmutassák az osztályban rejlô értékeket. Azt sem tartották jó ötletnek, hogy énekeljenek a színpadon, vagy táncoljanak, de végül az
eredmény láttán valószínû mindenki úgy gondolta utólag, hogy érdemes
volt. Nem bánták meg, hogy vállalták a szavalást, harsonázást, zongorázást, gitározás, éneklést, táncolást, mert sok elismerést kaptak a tanáraiktól és — ami a legjobban számít — a diákoktól is. Már csak ezért is
érdemes volt.
Szűcs Emese gondolatait lejegyezte: -isz-

Föld napja
jubileumi év emlékezetesebbé tételére gondoltuk, hogy a Föld
napján az egész iskola a tanítás helyett a természetben mozgással töltse az idôt. Elôször az vetôdött fel, hogy a 25 éves újraindulásra emlékezve 25 km-es túrát szervezzünk, ezt azonban nem
mindenki tudta volna végiggyalogolni. Ezért végül 3 rövidebb útvonal
lett kijelölve, amelyek együttes hossza 25 km volt. A három útvonal különbözô kiindulópontról egy közös végállomáson, a Hûvösvölgyi Nagyréten találkozott. Itt pedig, hogy valóban emlékezetes maradjon a
kirándulás, mindenki kapott egy Föld napi pólót, amelyen a dátum, az
össztáv (25 km) és a jubileumi 25 év szerepel. A póló költségeire egy sikeres minisztériumi pályázat jóvoltából volt lehetôségünk.
Hámor Endre
A(z egyik) tízkilométeres távról:
Solymárról indultunk a 10 km-es túrán a 11.c-vel együtt. A távot rövid
pihenôkkel, kb. 3 óra alatt teljesítettük is. A túra közben figyeltük és
vizsgáltuk a tanult növényeket. Kisebb, 4-5 fôs csoportokra oszlottunk
és beszélgettünk, amíg elértünk a Nagyrétre.

A
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A túra remek alkalom volt arra, hogy az iskolapadokon és az iskola falain kívül kicsit jobban megismerhessük egymást és épüljön az osztályközösség.
Pintér Bence 9.b

várni a többieket. Pár embernek kibicsaklott a bokája, ezért lassítottunk, aztán a kibicsaklott bokások jobban lettek, megint gyorsítottunk.
Egyszerre kiértünk egy rétre. A rét óriási volt, tele sárga virággal. Pólót
kaptunk az iskola címerével, és mi kaptunk elôször!
Megrohamoztuk a rét másik felét, és jót játszottunk.
Szép nap volt!
Az 5.a osztály élményeit lejegyezte: Mocskónyi Zsuzsanna

Szent-Györgyi Albert természettudományi verseny
z idén ötödszörre megrendezett Szent-Györgyi verseny egy olyan természettudományos verseny biológia és kémia tantárgyakból, melyet kétévente rendeznek meg az
evangélikus iskolák számára. Idén a jubileumi év alkalmából a mi iskolánkat kérték fel
házigazdának, így a kémia tantárgy országos tantárgygondozója, Gyôryné Tímár Henrietta vezetése alatt mi bonyolítottuk le a szervezést.
A verseny a 7 — 11. évfolyam diákjait célozza meg a két tantárgyból, minden iskolából tantárgyanként és évfolyamonként egy-egy fô nevezhet. A résztvevôk tekintetében minden eddiginél nagyobb volt az érdeklôdés: 19 iskolából tantárgyanként 60-60 diák jelentkezett,
akiket 25 tanár kísért. Így elmondhatjuk, hogy nem csak tartalmilag, hanem logisztikailag is
igen nagy kihívást jelentett számunkra a verseny lebonyolítása.
A szervezô iskola ilyenkor nem csak a regisztrációt, ebédeltetést, terembiztosítást,
díjak beszerzést vállalja, hanem a feladatlapok megírását, azok javítását, valamint a versenykísérô programok megszervezését is. Ez adta az alkalom igazi
tartalmát, és ez az oldala volt az, ami számunkra tartalmilag is izgalmassá
tette ezt a napot.
A verseny egy óra elméleti feladatot és 30 perc gyakorlati feladatot jelentett. A verseny szakmai szervezôje Csernus Rita volt, a feladatlapok megírásában és a kísérletek megtervezésében, lebonyolításában pedig a
következô tanárokat illeti köszönet: Antal Katalin, Bödör Lajos, Csernus Rita,
DiGiovanni Rita, Hámor Endre és Lovas Eszter.
Mivel fontos volt, hogy a feladatlapok kijavítása alatt se legyen holt idô a diákoknak és tanáraiknak, különbözô ún. workshopokat kínáltunk fel a résztvevôknek,
bízva abban, hogy hasznosnak és mégis szórakoztatónak találják majd a programokat.
Itt külön köszönetet mondok azoknak a nemszakos kollégáknak, Hajnóczi Eszternek és Jernei Anikónak, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy az ideérkezô diákok jó élményeket vigyenek haza. Kiemelt dicséretet érdemel a 9.b és a 10.b osztály, akik a verseny alatt végig a
rendezôk segítségére voltak.
Ezalatt a tanároknak is biztosítottunk programot: dr. Bartha Tibor egyetemi professzor, aki
egyben a fasori gyülekezet felügyelôje is, tartott színes, érdekes elôadást az Állatorvosi Egyetemen folyó oktató munkáról.
Az egésznapos verseny végén a résztvevôknek ki kellett tölteniük egy visszajelzô lapot, amelyben értékelhették a feladatlapok minôségét
és a rendezvény lebonyolításának színvonalát is. A visszajelzésekbôl ítélve — de a saját tapasztalataim alapján is — elmondhatom, hogy alapvetôen egy jó hangulatú, hasznos, tartalmas napot tölthettünk együtt. A verseny megrendezése nagy kihívást és komoly munkát jelentett
számunkra, de hála a jólmûködô csapatnak, úgy érzem, sikeresen zárhattuk a napot. Köszönet ezért minden - már említett — kollégának,
valamint a titkárnôknek az adminisztrációban való segédkezésért, az igazgatóhelyetteseknek, valamint az egész iskolának a türelmes hozzáállásért. Külön öröm volt, hogy az összesítésben iskolánk 4. lett a 19 iskola között.
Büszke lehettem iskolánkra, az itt dolgozókra és a diákjainkra egyaránt!
Hajdó Ákos igazgató

A
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Az ötkilométeres távra így emlékeznek az ötödikesek:
Amikor az iskola elôl elindultunk, még nem is tudtuk, mi vár ránk. Felszálltunk a földalattira, és találgattuk, hová is megyünk. Metróval, villamossal utaztunk. Leszálltunk az állomásnál, és elindultunk gyalog Szép
lassan elértünk az erdô szélére, és rátértünk egy földútra. Sokat beszélgettünk. Késôbb libasorban haladtunk, jó néhányan lemaradtak virágokat fotózni. Mások a smaragdszínû erdôt fotózták. Azután néhányan
elôre futottak, de nem tudták, merre menjenek tovább, ezért be kellett

Fizika-Fizika-Fizika
PALÁGYI TANÁRNÔ FIZIKÁJA
Mindenki rohan haza, de mi a fizika szakkörre megyünk!
Októberben indult a Legkisebb Fizikusok Baráti Köre nevezetû fizikaszakkör. A szakkör minden héten pénteken van, és amint a címben
írtuk, mindenki rohan haza az utolsó óra után, de mi a fizika szakkörre
sietünk!
Akik részt vesznek ezen az összejövetelen, néhány tonna tudománnyal
többel mennek haza. A tanárnô mindig új kísérletekkel vár minket, aminek nagyon örülünk. Hadd említsek meg néhányat: homorú és domború tükör, erôtani kísérlet, villámgerjesztô, mozgástan, Mikibubi
(Mikola-csô). Ezen kívül beszéltünk nagy tudósok életérôl is, pl. Wigner

Jenô, Einstein, Neumann János, Nikola Tesla, Mikola Sándor.
Az órarendünkben még nincs fizika óra, de reméljük, minél hamarabb
lesz. Addig is alig várjuk a következô fizika szakkört!
Jajecnik Marcell és Rawelhoffer Antal 5.b
A fizika nagyon fontos tantárgy, hozzátartozik a mindennapi élethez.
Egy héten kétszer van fizika óránk. Hogy milyen egy óra? Elôször is rengeteget kísérletezünk, ami azért fontos, hogy jobban megértsük a tanult
anyagot, és persze egy kis színt visz az órákba. Tanárunk idônként megengedi, hogy akár mi is tartsunk órát, amihez persze nagy fegyelem kell,
Fasori Hírmondó 2015. június
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nehogy valakinek baja essen. Néha olyan fontos információt is megtudunk, ami nincs benne
a tananyagban. Megfigyeljük, ha van valamilyen természeti jelenség, mint pl. a Napfogyatkozás. Hallottunk a Rosetta ûrszondáról, és azt is megtudtuk , hogy a 2015 a fény éve volt.
Ehhez jön még az a sok minden, amit a délutáni fizikaszakkörön ismerhetünk meg. Ott sok
új jelenséggel találkozunk, de eljutunk még a Planetáriumba és más konferenciákra is, sôt, a
csillagászattal is megismerkedhetünk.
A Fasorban igazán könnyen meg lehet ismerkedni a fizikával!
Türkösi Éva 7.a
Ahhoz, hogy megírjam ezt a cikket, elôvettem az elmúlt két év hírmondóit, hogy felelevenítsem, mi minden érdekeset csináltunk Fizika szakkörön. Sok kísérletet végeztünk, feladatot oldottunk meg és törvényeket vezettünk le. Számos programon vettünk részt, a Csillagászati
szakkörrel társulva, pl. számtalanszor jártunk a TIT Budapesti Planetáriumban, az ELTE Lágymányosi Planetáriumában, Ógyallán. A TIT Budapesti Planetáriumban több elôadáson voltunk pl.: Csodálatos univerzum, A világûr meghódítása, Idôvándor és nem utolsóként
mondanám, hogy ott voltunk a Rosetta ûrszonda 67P/Csurjumov—Geraszimenko üstökösre
való leszállásának sajtótájékoztatóján. Természetesen ott voltunk iskolánk fizikai emlékhellyé
nyilvánításakor is. Tanév végén még készülünk az osztállyal egy nagy dobásra.
Czapek Áron 8.b

Nürnbergi cserediákprogram, avagy egy
kalandos hét, kalandos életû családokkal...
prilis 16-ától 23-áig felejthetetlen élményben volt
részünk. Egy hetet töltöttünk el Nürnbergben, a már jól
ismert (legalábbis mi gondoltuk
így) cserediáknál. Szinte mindenki számára derültek ki kisebbnagyobb történetek, és/vagy
családi hátterek... Nem mondom, izgalmassá tették egyhangú
hétköznapjainkat! Ennek ellenére
jól szórakoztunk, csodaszép helyeket láttunk és amennyire csak
tôlünk tellett - kapcsolatokat építettünk és fantasztikusan éreztük
magunkat.
Ezt az utat csak ajánlani tudom
mindenkinek! Ha angolul, ha németül (vagy mindkét nyelven)
tudsz, és megteheted, jelentkezz!
Ha unalmas partnert fogsz is ki,
próbáld meg nyelvgyakorlási útnak felfogni (még ha nem is beszél veled a partner...fagyit még kérhetsz németül ;) ) Csodás élmény lehet
egy teljesen más család életébe, szokásaiba és hagyományaiba betekinteni, még ha azt is érzed abban a pillanatban, hogy szívesebben futnál egy
Szigetkört... Tapasztalat. Türelem. Tolerancia. Csak gondolj ezekre.
Az ottani iskola, a Wilhelm Löhe Schule mûködése teljesen szokatlan
volt. Az intézmény három iskolarészre oszlik, szinte három iskolára,
amelyek különbözô szintû képzést adnak. Csak a gimnázium tart 18

éves korig, a többinek elôbb vége.
Külön érdekesség, hogy alsó tagozatosok és huszonévesek egyaránt
járnak ide.
Az órák beosztása is más volt. Az
elsô két óra között nincs szünet,
hanem csak annyi idôd van, hogy
egyik órádról a másikra átrohanjál. A második óra után van egy
20 perces szünet, amikor a diákok
el tudnak menni büfébe, kanapékra leülni, a tanárok kávézni,
stb. Külön van egy „szünet aula“,
ahol van falmászás, csocsó, pingpong, és ülôalkalmatosságok. Ha
valaki nem akar nagy hangzavarban ülni, elmehet egy külön kis
szobába, ahova (persze tanári felügyelettel és szervezett idôpontban, szakkörszerûen) visszavonulhat meditálni, imádkozni, halk
zenét hallgatni, olvasni, esetleg
halkan beszélgetni. A nagyoknak
(kb. 11.-tôl felfele) külön, a kicsiktôl elkerített helyiségben ülhetnek és
uzsonnázhatnak csöndben, mondom CSÖNDBEN.
Ezek alapján már megállapíthatja minden Kedves Olvasó, hogy egy, a mi
iskolánktól és országunktól teljesen eltérô, idegen, részben ismeretlen
kultúrát ismerhettünk meg.
Heinczinger Márton 8.A
(Thimo Kriegbaum cserediákja)

TUDÓSÍTÁS NÜRNBERGBÔL
Ismét egy felejthetetlen hetet tölthettünk Nürnbergben április közepén.
Kinek pozitív, kinek kevésbé pozitív szempontból volt felejthetetlen ez
a hét nap, de mindnyájan elmondhatjuk, hogy sok új élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk.
Már az odafele úton is adódtak váratlan helyzetek, de végül mindenki
épségben és biztonságban megérkezett a cserediákja családjához.
Ezt a hetet különösen köszönjük kísérôtanárainknak, Ittzés Szilvia és
Szathmáry Adrienn tanárnôknek, valamint a német szervezôknek, akik
a programokat szereztek.

A heti programok közül elôkelô helyet kapott népszerûségben a DokuZentrumban és a Dürer-házban hallott vezetés, valamint a würzburgi
városnézés. Abszolút külön- és közönségdíjas a Germanisches Nationalmuseum XIX. századból ittragadt szigorú nevelônôje, aki múzeumvezetôként próbált minket megnevelni.
Összességében megfáradva bár, de törve nem jöttünk haza egy tavaszi
délután a Keleti pályaudvarra.
Sivák Veronika 10.c
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Határtalanul - testvériskolai látogatás
árcius 27-én érkeztek meg Budapestre a Nagykárolyi Elméleti Líceum diákjai, hogy a Határtalanul! program keretében látogatást
tegyenek iskolánkban A testvériskolai kapcsolat 2011-re nyúlik
vissza, a kezdeti kiscsoportos látogatás idôtartama az évek alatt már ötnapossá nôtt. Tavaly a partiumi intézmény fogadta a budapesti fiatalokat,
most 23 diák és kísérôtanárai részvételével programok sokasága színesítette a szerdáig tartó együttlétet. A programfelelôs Csordás János fasori
történelemtanár, a háttérmunkában és szervezésben Barcsay Zsombor koordinálta a rendezvényeket, a nagykárolyi intézmény oldaláról pedig Mentiu Gabriela tanárnô együttmûködésével valósulhatott meg a találkozó.
Pénteken iskolánkkal ismerkedtünk, szombat délelôtt pedig elindultunk
a kollégiumtól, hogy a nagykárolyi diákok is megcsodálhassák hazánk
egy kis részét. Utunk elôször Szentendrére, a Skanzenbe vezetett. A második állomás Visegrád volt, ahol megcsodálhattuk Mátyás király udvarát,
és nejének a fürdôjét. Végül elértünk utunk végére, Székesfehérvárra,
ahol megtekintettük a koronázási templomot. A visszaúton, a kimerültség ellenére nem alvással, hanem közös énekléssel töltöttük el az idôt.
Kedd reggel, az iskolában gyülekeztünk, hogy az elôzô délutáni betanult
mûsorunkat
elôadhassuk a Sarepta szeretetotthonban, ahol az idôsek nagy szeretettel vártak bennünket. Mindannyian éreztük, hogy nagy örömet tudtunk szerezni nekik.
Vasárnap táncházzal zárult a hétvége. A hétfôi nap különlegességei közé
tartozott, hogy a nagykárolyi diákok közös faültetéssel erôsítették meg
a testvéri kapcsolatot.

M

Az udvaron elültetett magnólia választása nem véletlen, hiszen az Elméleti Líceum bejáratánál is ezek a fák sorakoznak. „A testvériskolai
kapcsolat […] a magnóliához hasonlóan több gondoskodást igényel.
Csak akkor maradhat fent, ha együtt gondoskodunk róla, ha a fasori és
nagykárolyi diákok, tanárok azonos szorgalommal, lelkesedéssel ápoljuk a kapcsolatunkat. A fa a fejlôdését szimbolizálja, a közös jövôt, a
jövendô nemzedéket, a nemzedékben való hitet.”- hangzott az ültetést
megelôzô köszöntô beszédben.
A nagykárolyi és fasori kapcsolat szimbóluma a fa: bizalom a jövô nemzedékében, a magyarság egységében, összefogásában, megmaradásában.
Cziczka Katalin és Bánszky Norbert 10.a

Cseh - magyar barátság
seh diákok érkeztek 2015 áprilisában egy hétvégére Magyarországra, hogy megtekintsék a látványosságokat és a testvériskolájukat, a Fasort. Mi csillogó szemekkel és színes prezentációkkal
fogadtuk ôket. A bábeli zûrzavar elkerülése végett a közös nyelv az
angol és a német volt. Külön kis csoportokban jártuk be a fôvárost. Pazar
napot tölthettünk együtt Budapest szívében a kapott feladatok kitöltése
és egymás megértése közben. Remekül szórakoztunk és új barátokra
leltünk. Nem utolsó sorban tanultunk néhány cseh szót, amit bár szinte
lehetetlen volt kimondani, mi mégis lelkesen próbálkoztunk.
Buzás Eszter 10.c

C

amint a két náció tagjai éppen az ismereteiket cserélik egymás közt.
Angolul, „természetesen”.
Szervezôtanárok: Császárné Szathmáry Adrienn, Ittzés Szilvia, Tóth Lilla

BALLAGÁS

A 9.c osztály angolosai különbözô magyar vonatkozású témákkal készültek a cseh diákok látogatására. Puskás Ferenc, Túró Rudi, Sziget
Fesztivál, Aranycsapat, Rubik-kocka, Palvin Barbi, Radics Gigi és Benedek Tibor, csak hogy néhányat említsünk. A csehek hasonlóan készültek a találkozásra saját jellegzetesen cseh témáikkal. A képen látható,

Uram, Te megvizsgálsz, és ismersz engem.
/Zsolt 139.1/
KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK! KEDVES ISKOLÁNK!
(Részletek a ballagási beszédekbôl)
… Mit adott, mit jelentett és jelent most számotokra az elmúlt négy,
vagy több év? Mit kaptatok az idô során, esetleg mit veszítettek? Milyen emberekké váltatok? Mennyit változtatok ennyi idô alatt, mind külsôleg, mind belsôleg? Hány új barátot, örökké szóló kapcsolatot, tán
szerelmet kaptatok? Felnôttetek-e a továbblépéshez, az érettségihez, az
Élethez? Felkészültetek-e kellôképpen az elkövetkezendô, várható nehézségekre és a nem várt eseményekre, a véletlenekre? Kaptatok-e elég
hitet, megerôsítést, szeretet és reményt ahhoz, hogy meg tudjátok állni
a helyeteket, hogy tudjatok helyesen és bölcsen dönteni? És végül,
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mindezért mennyi mindent köszönhettek osztályfônökötöknek, tanáraitoknak, iskola- és évfolyamtársaitoknak, de legfôképp családotoknak
és önmagatoknak? Erre a sok-sok kérdésre, mind a saját szívetekben találtok választ, de az egész osztály nevében mondhatom, reméljük, hogy
az összes eldöntendô kérdésre egy egyszerû igen lesz a válasz. …
Hiányozni fogtok, még ha nem is gondoljátok. Szerintem nyugodtan
mondhatom mindenki nevében, hogy sokkal üresebb lesz nélkületek az
iskola. Végül pedig az egész osztály nevében köszönjük, hogy itt voltatok!
Bálint Szonja 11.b

…Éveken át együtt töltöttünk minden napot, hozzászoktunk egymás
modorához, kedélyéhez és humorához, és talán fel sem fogtuk még,
hogy ez az állapot most véget ér, hogy az imént utoljára jártuk végig
együtt, osztályként a kórházzöld folyosókat.
A középiskola fogalma innen visszatekintve valahogy így körvonalazódik most: az a közösség, amelyben senki sem nélkülözhetô, ahol okosabb leszel, hiszen megtudod, mi a kozmikus idôstruktúra, eszik avagy
isszák a relatív permeábilitást, és hogy a Langerhans-szigetek bizony
nem a Földközi-tenger turistaparadicsoma, de a sok hasznos vagy kevésbé hasznos ismeret mellett felépül bennünk egy értékrend is, ahol ha
akarod, ha nem, de ember lesz belôled.
Köszönettel tartozunk ezért tanárainknak, akik idôt és fáradságot nem
kímélve terelgettek, tanítottak bennünket, kitartásuk és elhivatottságuk

pedig útravalót adott nekünk. Külön köszönet jár osztályfônökünknek,
Sárai-Szabó Lindának, aki mindig menteni igyekezett a menthetôt, sôt,
sokszor a menthetetlent is, aki nem csak tanításunkat, de nevelésünket
is szívén viselte. …Úgy ballagok el a Fasorból, hogy hálát adok azokért,
akiket itt megismertem. Gondolok persze tanáraimra, de elsôsorban
mégis inkább az osztálytársaimra. Kívánok nektek boldog, sikeres, áldással kísért éveket. Egytôl egyig csodálatos emberek vagytok, és ha sokszor másképp tûnt is, visszatekintve ajándék volt veletek minden nap.
Máté Gabriella 12.b
… Komolyra fordítva a szót, tényleg köszönünk mindent. Leginkább az
osztályfônökünknek, Szabados Lilla tanárnônek a rengeteg szervezését,
a felejthetetlen kirándulásokat, a közös fôzéseket, a számháborúkat és
azokat a csudajó matekpéldákat, amikkel mindig boldogított minket.
Tudom, hogy nagyon elavult ilyenkor egy érzelgôs beszédet tartani,
azonban én nagyon örülök, hogy négy évvel ezelôtt ezt az iskolát választottam és soha nem fogom elfeledni az itt töltött idôt. Örökre szívembe zártam a tanárainkat, az órákat, a termeket, a folyosókat és
mindent, amit az iskola adott. Azt hiszem, elmondhatom, hogy nem a
mi osztályunk volt a legeredményesebb az iskola történetében, de mi
vagyunk az az osztály, amelyik családdá vált. S bár most sokan felnônek,
biztos lesz olyan, aki arra lényszerül, hogy egyetem helyett dolgozni
menjen, de szerintem örökre egy nagy család maradunk. És mi mindig
ott leszünk egymásnak támaszul, s annak ellenére, hogy most kénytelenek vagyunk végleg elhagyni a Fasort és végleg itt hagyni a falakat.
Szarvas Bulcsú 12.c

Elôadás az önkénteskedésrôl
árcius 10-én délelôtt az iskola 11-12.-es diákjaival együtt
részt vettünk egy angol nyelvû elôadáson amelynek témája
az önkénteskedés volt. Az elôadás szervezôje Kristell volt,
aki az iskolánkban végez önkéntes szolgálatot. Örültünk a lehetôségnek mert így egy kicsit kiléphettünk a hétköznapok monotonitásából és kaptunk egy úgymond „szabadnapot“. Amikor valóban
elkezdôdött a program tapasztaltuk, hogy egy nem mindennapi elôadásnak nézünk elébe. Az elsô szakaszban volt egy kis „brainstorming“, amikor elmondhattuk, hogy mi mit gondolunk általában az
önkéntes munkáról, mit adhatunk általa másoknak és miben elônyös számunkra. A rövid szünetet követôen 4 önkéntes szervezet,
az AFS (American Field Service), az Amnesty International, az EVS
(European Voluntary Service) és a BAGÁZS mutatkozott be. A beszámolókból megtudhattuk, hogy az AFS cserediákprogramok lebonyolításával foglalkozik világszerte, amelynek keretében a
gyerekek életre szóló barátságokat köthetnek, az EVS lehetôséget
nyújt a fiataloknak arra, hogy egy idegen országban kipróbálhassák
magukat non-profit tevékenységekben és nem utolsó sorban idegennyelv-elsajátítására is alkalmas. Az Amnesty International az emberi jogok elismertetéséért küzd szerte a világon és Mgayarországon,
a BAGázs pedig egy közhasznú egyesület ami célul tûzte ki a szegény sorsú roma gyerekek felzárkóztatását.

M

Mindegyik szervezettôl tapasztalt önkéntesek jöttek (köztük iskolánk tanulója Fabiny Marci, a BAGázs-os élményeirôl mesélt),akik
maguk is részt vettek vagy részt vesznek a programokban. Az élménybeszámolóikat hallva szerintem, még az is kedvet kapott a dologhoz, aki amúgy csak a „lógás“ miatt jött el. Összességében egy
igen hasznos és inspiráló nap volt és a program végén szerintem a
legtöbben tele tettvággyal és elszántsággal jöttünk ki a Díszterembôl.
Szilvágyi Bíborka 10.c

KÖZÖSSÉGI ÉLET

… Új, de számunkra bizonytalan utak várnak ránk, ismeretlen környezetbe kerülünk, de a gimnázium megadta a megfelelô lelki hátteret
ahhoz, hogy legyôzzük az akadályokat. Számos döntést hoztunk és készek vagyunk új utakra lépni, új kapcsolatokat kialakítani, de a régi kapcsolatok természetesen megmaradnak, hogy az igazi barátságok örökké
tartanak. A 12.a osztály nevében szeretnék köszönetet mondani osztályfônökünknek, Galamb-Nagy Ágnes tanárnônek és tanárainknak, akik
lelkiismeretesen és odaadóan igyekeztek tudásuk legjavát adni nekünk.
Hálával tartozunk szüleink támogatásáért, türelméért és a belénk vetett
hitükért, melyet a sok év alatt kaptunk tôlük.
Kívánok minden diáktársamnak álmokat, elegendô erôt és energiát, önbizalmat, boldogságot, kitartást és sikeres érettségi vizsgát!
Kereskedô Fanni 12.a

ÖNKÉNTESSÉG
Amint azt tudjátok, a 2012/13-as évtôl kezdve kötelezô 50 óra önkéntes közösségi szolgálat. Ezt tavaly nyáron én a kerületemben lévô
Református Idôsek otthonában töltöttem el. Számomra ez egy rendkívüli élmény volt, amelyet remélem, még többször átélhetek
életem során. Az idôsek otthonában a fizikai teendôk mellett lelki
része is volt a munkámnak. Megismerkedhettem nagyszerû idôs emberekkel, akikkel rengeteg szép percet töltöttem együtt, és nem csak
ôk tették szebbé a napomat, de tudtom nélkül én is mosolyt csaltam az övékre. Mindenkinek csak ajánlani tudom az ilyesfajta munkát, hiszen csodálatos ajándék, hogy ebben a rohanó világban jót
oszthatunk meg egymással.
Földi Dóra 11.c
Fasori Hírmondó 2015. június
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Milánó
Két 12.b-s diák, Heczeg Miklós és Ónodi-Jánoskúti Kristóf valamint Hámor Endre szervezésében egy emeletes busznyi diáknak lehetôsége volt egy
hosszú hétvégére Milanóba utazni áprilisban.
Március utolsó napjaiban körülbelül 60 fasoros diák, volt diákok és néhány külsôs ismerôs Milánó szép városát látogattuk meg. Az út 12 órás volt, ezért
este utaztunk, hogy tudjunk aludni és gyorsabban teljenek az órák.
Másnap reggel értünk oda. Egy kötelezô program volt, hogy megnézzük a gyönyörû és hatalmas dómot. Ezután a szállásra mentünk, ahol a kipakolás után újra bementünk a városba. Itt a szabadprogram jó ötlet volt, hisz barátainkkal, ismerôsinkkel közösen nézhettük meg ezt a gyönyörû várost. Érdekes volt látni pl. a rengeteg ruhaboltot, de hát nem véletlen, hogy Milánó a divat városa is. Az egész város boldognak tûnt, talán attól,
hogy az olaszok gyorsan és hangosan beszélnek, és szinte mindig mosolyognak. Jól lehetett érezni a város pezsgését, ahogy zajlik az élet.
Este ismét visszatértünk a szállásunkra, ami esti kivilágítással még szebb volt. A hotel rendes és tiszta volt, rendezett, mágneskártyával záródó szobákkal, TV-vel, hûtôvel. A kényelmes ágyakban végigaludtuk az estét. Másnap finom reggelit kaptunk, mindenki azt vett, amit megkívánt a sok mûzli,
péksütemény, felvágott és sajtból. Aznap is szabadon bejárhattuk a várost, és három óra tájban még benéztünk egy hatalmas plázába, ami kétszer
akkora volt, mint otthon szokásos. A hazafele utat megint este tettük meg.
Másnap reggelre éppen akkor értünk az iskola elé, amikor diáktársaink a Csendesnapon a templomból sétáltak át az iskolába, így rögtön elmondhattuk otthon maradt barátainknak friss élményeinket.
Köszönjük a szervezôknek, hogy lehetôvé tették nekünk, hogy kifizethetô áron, barátainkkal együtt kicsit világot láthassunk.
Varga Máté 9.c

ÉS AMIT MÉG AZ OLASZTANÁR HOZZÁFÛZ
Annyit tennék még hozzá, hogy vasárnap a vár megtekintésével kezdôdött a városnézés, ahol megyéket bemutató vásár volt, s lehetôség nyílt arra,
hogy a tartományok tipikus ételeit, italait megkóstolhassuk. Ezt követôen ismét szabadprogram volt délután háromig.
Valamint, hogy az út alkalmat adott arra, hogy az olaszosok gyakorolják a nyelvet. Lelkesen mesélték nekem, hogy megértették az eladókat az üzletekben, és hogy ôk is meg tudták magukat értetni!
Mindkét diáknak hálásan köszönöm a sok szervezést: a buszt, szállást, biztosítást és mindent!
Hajnóczi Eszter

Munkában a DÖK
DÖK-nek ebben az évben sok mindent sikerült elérnie abból,
amit az idei tanév szeptemberében tûzött ki célul. A tervek végrehajtását nyár végén kezdtük el a Gólyatáborban. Az idei évben
segítségünkre volt a három 9.-es osztályfônök, Csepregi tanár úr és Szlávik Andrea tanárnô valamint Szita Rita és Tóth Lilla tanárnô is, mellett.
A kétnapos tábor alatt az osztályok kellôen összeismerkedtek a „szivatós” feladatok megpróbáltatásai alatt. Pedig ez még csak a kezdet volt,
hiszen november végén egy újabb adagot kaptak a 9.-esek a Verébavatón, így az eskütétel után ôk is igazi fasori diákká válhattak. Nem sokkal késôbb a DÖK -ös Mikulás látogatta meg az osztályokat, ahol az
osztályfônökök segítségével a kiemelkedô diákok csokimikulást, a roszszabbak virgácsot is kaphattak a megszokott szaloncukor mellé. Ezután
folytattuk a Szaloncukorküldô Szolgálattal, ahol a DÖK -ös csapat nagyon szorgalmasan szállította ki az apró ajándékokat.

A
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A tél zordságából fellélegezve a Valentin-napi cukorka küldés adta meg
a lendületet a második félévhez, ami ebben az évben annyira népszerû
volt, hogy még a SPAR-ból is elfogytak a cukorkák, így a végén már csokival kellett helyettesítenünk azokat. Jelenleg pedig a tanároknak segítünk a Diák-nap lebonyolításában. A „DÖK -ös terem” tervünk viszont
sajnos az idei évben sem haladt elôre, így még mindig a Díszteremben
tartjuk a gyûléseket. Ami valóban nagyon szép, de a kellékeink tárolására nem alkalmas. Reméljük, jövôre már lesz lehetôségünk ezen változtatni és találni egy termet, ahol mindez megoldható lesz.
Összességében egy egészen tevékeny és kellemes évet hagyhatunk magunk mögött. Köszönjük szépen Szlávik tanárnônek és a tanároknak a
sok támogatást, valamint köszönöm a munkáját az egész DÖK-nek! Szuperek vagytok!
Kerekes Dóra 11.c

Cserkészélet
cserkészet, mint ifjúsági mozgalom iskolánkban is megtalálható. Mi a 16-os csapat vagyunk, sok programunk van egész évben. Vannak táborok, portyák, túrák, lelki programok, filmklub, csapat programok, de a legfontosabb az ôrsgyûlés. Azonos nemû és korosztályú cserkészeket ôrsökbe osztják be táborokban, és az ôrs a csapaton belül egy erôsebb közösséget alkot. Ôszi táboraink általában
pár naposak, házakban alszunk, és itt van lehetôség a szeptemberben jött új cserkészekkel ismerkedni. Téli táborokon kirándulunk és beltéri közösségi játékok, programok vannak. Tavasszal eljön
a próbák ideje, mert a cserkészetben különbözô rangok
vannak, mindenkinek megvan a maga nyakkendôje, jelvénye, ami jelképezi a tudását és a tapasztalatait, amiket
próbákon lehet kiérdemelni. Nyári táborban hét napot
töltünk el a természetben, sátorokban, kótákban. A tábort
mi építjük fel fából, és az év során tanult csomókkal kötjük össze az ágakat és építjük fel a táborunkat. Ha szeretsz túrázni, hasznos csomókat tanulni vagy éppen azt,
hogy hogyan kell hét napot a természetben eltölteni úgy,
hogy mindent mi építünk, akkor csatlakozz hozzánk!
Bábel Balázs 7.a

A

Cseh Tamás koncert
prilis 9-én, a költészet napja alkalmából a díszteremben a Vers és dal
címet viselô Cseh Tamás emlékkoncertet hallhattuk. A délután egy színpadi
beszélgetéssel kezdôdött, melyet Fabiny
tanárnô vezetett. Kérdéseire Mucsi Zoltán
színmûvész, Cseh András (Cseh Tamás fia),
Regôs Mátyás volt fasori diák és barátja,
Vértesi Ferenc válaszolt. A félórás beszélgetés alatt azok is megismerhették Cseh
Tamás életét, akik azelôtt esetleg nem tudtak róla sokat. Talán nem csak a magam
nevében mondhatom, hogy nagy élmény
volt Mucsi Zoltánt élôben látni és hallgatni.
Miután a vendégek minden kérdésre válaszoltak, a színpadon a Vértesi-Regôs duó
maradt, hogy megszólaltassák Cseh Tamás
dalait. Az énekes pályafutásának legismertebb, legfontosabb szerzeményeit hallhattuk, Matyi énekelt, Feri pedig gitáron kísérte. A legnagyobb sikert talán a Budapest címû dal aratta, melyben a „Felismer Tanár úr, vagy tán elfelejtett
már?” sort Matyi a nézôtéren helyet foglaló volt osztályfônökének, Halász Tamás tanár úrnak énekelte. A kb. egyórás mûsor után a publikum ráadásképp még egyszer meghallgathatta ezt a méltán híres mûvet.
Regôs László 12.a
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Anyám tyúkja
z Arany János Kör színházlátogatást szervezett az Örkény Színház elô-adására. Kötelezô iskolai verseket hallhattunk, amelyeket mindenki ismer, de így biztosan nem hallottuk még ôket.
Különbözô elôadásmódban, különféle értelmezésben kaptunk mintegy
60 verset kiváló színészektôl rendkívüli alakítással.
Volt romantikus, vicces, meghökkentô, dühös, ôszinte érzelem versekben
elmondva, és így még inkább hiteles, megható volt. Sokszor volt komoly,

A

és sokszor késztetett nevetésre (nem csak minket). Ráadásul, ha mindez
nem lenne elég, híres színészeket láthattunk, hallhattunk (Csuja Imre,
Für Anikó, Pogány Judit…). Az egész társulat, élén a színházigazgatóval
részt vett az elôadásban. A közönség pedig hosszú percekig tapsolt.
Remek volt, megnéznénk még egyszer!
Lámfalussy Szafira és Schuszter Blanka 8.a
Fasori Hírmondó 2015. június
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VERSENYEK

USA verseny
25. jubileumi év alkalmából az angoltanárok — Császárné Szathmáry Adrienn
munkaközösség vezetô vezetésével —
nagyszabású országismereti versennyel készültek a környezô iskolák 7. és 8. osztályosai
számára. A verseny témája az Amerikai Egyesült Államok volt, ezt az egyszerre ismerôs és
ismeretlen országot kellett komoly és tréfás feladatok formájában feldolgozniuk a benevezett
csapatoknak.
A 14 háromfôs csapat a legkülönbözôbb általános iskolákból jött, és beugróként egy plakátot hozott magával, amelyet a Díszteremben
állítottunk ki, és amelyet amerikai önkéntesünk, Kristell zsûrizett és értékelt. A plakát témája: „Az USA, ahogyan én látom.” A
személyes látásmód sok érdekességet és meglepetést hozott ki a készítôkbôl.
A plakátok bemutatását követte az ún. „akadályverseny”, ahol a csapatok teremrôl teremre járva oldották meg a feladatokat és
gyûjtötték a pontokat. Filmtörténeti totótól
labda-ügyességi játékon át a legkülönbözôbb
témák kerültek elô: amerikai emlékkönyvek,
dolgozatok és bizonyítványok böngészése,
angol és amerikai angol összehasonlítása,
amerikai kóstoló, valamint pontgyûjtés Amerikában híressé vált magyarok és amerikai ünnepek témakörökben.
A csapatok igazán jól helytálltak, mindemel-

A

lett sikerült olyan kérdéssorokat és feladatokat
összeállítanunk nekik, ami nem volt sem túl
könnyû, sem túl nehéz, így igazi versennyé
vált az amúgy is szórakoztató együttlét. A kísérôtanárok közben egy prezentációt hallgathattak meg Kristelltôl, aki amerikai és mexikói
élményeirôl tartott vetítettképes beszámolót
A verseny igazi különlegessége számunkra, fasori tanárok számára azonban az volt, ahogyan
a szervezôcsapat, vagyis a 8.b osztály helytállt
tanáruk, Fabiny Katalin támogatásával. Komolyan vették a feladatukat, és köszönhetôen az
odaadó munkájuknak, a péntek délután flottul és gördülékenyen ment. Ôk voltak az elôkészítôk, a helyszínt és büfét biztosítók, a

plakátkészítôk, a feliratozók, és ami a legfontosabb: maguk az állomások, ahol kiadták a
feladatokat, elmagyarázták, levezényelték,
majd lepontozták az eredményt. Mint egy
igazi STAFF csapat, ahogyan a egyenpólójuk is
hirdette róluk!
Az, hogy a különbözô iskolákból érkezett versenyzôkre jó benyomást tettek, akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a januári felvételi
beszélgetéseken hallottuk: „Azért jelentkeztem ebbe az iskolába, mert részt vettem az
USA-versenyen, és nagyon tetszett!” Hát ezért
érdemes volt vállalni a nagy munkát — nyolcadikosoknak és angoltanároknak egyaránt!
Ittzés Szilvia

Latinverseny
skolánkban híresen nagy hagyománya van a latin nyelvi képzésnek. Múlt héten
pénteken, május 15-én diákjaink ismét tovább öregbítették alma materünk e
téren szerzett hírnevét, ugyanis ekkor került sor az idei Országos Ábel Jenô Latin
fordítási versenydíjkiosztójára, ahol Kovordányi Anna (8b) 3., Szilvágyi Lilla (8a) 4.,
Orbán Emese (8a) pedig korcsoportja 8. helyezettjeként tanáruk, Calligaris-Horváth Erika kíséretében képviselték a Fasori Gimnáziumot.
Külön öröm számunkra, hogy az idei díjkiosztón az elmúlt évek legtöbb fasori diákneve hangzott el. A díjazottak, értékes könyvjutalmat vehettek át. Dáné Bernadett (8b), aki 5. helyezésrt ért el, sajnos nem tudta személyesen átvenni
megérdemelt jutalmát.
A fent nevezett diákok mellet saját korcsoportjukban igen szép eredményt értek el,
és kiemelt dícséretben részesültek Edôcs Johanna(10c), Hoffer Dóra(10b), és Végh
Zsófia(8b). Ôk könyvjutalmukat az évzárón vehetik majd át.
Valamint dicséretben részesültek Gurabi Anna (8a), Jancsovics Janka (8a) és Tüzes
Ágoston(10c).
Felkészítô tanáraik Tasnádi Zsuzsanna és Calligaris-Horváth Erika

I

Groz-díj
Dr. Edgar Groz Emlékalapítvány komoly anyagi elismeréssel járó díját idén Somogyvári Júlia 10.c, Szabó Eszter 12.a, Reichert Dávid 12.a, Bálint
Szonja 11.b és Rodriguez Sabrina 9.c nyerte el a Groz-versenyen elért helyezésükért. Szívbôl gratulálunk nekik!
A verseny, amely minden évben megrendezésre derül, két fordulóból áll, és komoly megmérettetést jelent a résztvevôknek. Az írásbeli részben B2
illetve C1 nehézségû feladatokat kell sikeresen megoldaniuk a diákoknak, a szóbelire pedig egy hosszabb vagy két rövidebb német novellát kell
elolvasniuk, értelmezniük és az író(k) életrajzából felkészülniük.
A szóbeli fordulón az irodalmi mûvekrôl folyik beszélgetés, az egyes diákok és a versenyeztetô tanárok között.
A német munkaközösség tagjai boldogok, hogy minden évben vannak lelkes pályázók, versenyezni vágyók, akik ezen alkalommal összemérhetik
tudásukat, és megmutathatják a német nyelv iránti elhivatottságukat.
A verseny fôszervezôje: Galamb-Nagy Ágnes

A
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dén is jól szerepelt iskolánk az Országos Gyeplabda Diákolimpián. A vártnál
jobb eredményekkel tudtunk távozni,
és a jövôre nézve is hasonló terveket szövögetünk.
A VI. korcsoportban (11-12.), kimagasló
teljesítménnyel végeztek a fiúk. Az elmúlt
években hatodik helynél szebb eredményt
sajnos nem tudtunk elérni, de idén két
csapatunk is a döntôbe jutott. Sôt, közülük
a Fasor3-as csapata - Fábián Márk 10.b,
Kaliczka Péter 11.b, Tamássy András 8.b
és Vikol Márton 10.b — dobogós, 3. helyet
is elért, ami plusz 10 pontot jelent majd
késôbbiekben az egyetemi felvételinél. A
lányok csakugyan szépen helytálltak, bár
a sorsolás alkalmával nehéz csoportkörbe
kerültek, így a döntôbe jutás lehetetlenné
vált. Mégis hôsiesen küzdöttek, a náluknál
sokkal idôsebb lányok ellen.
Az V. korcsoport (9-10.) eredményei sem szégyenteljesek. Büszkék vagyunk a Fasor1-es csapatára, akik csoportelsôként játszottak a döntôbe jutásért, de végül döntetlent követôen büntetôkkel kikaptak. A lányok csakugyan szépen teljesítettek, hisz a Fasor2-es összeállítás - Domokos Zsófia
Odett 10.b, Felföldi Anna 9.b, Orbók Réka 9.b és Tóth Zsuzsanna 9.b - 3. helyezése érmet is hozott iskolánknak. Különösen azért szép ez az eredmény, mert a csapat nagyobbik része idén kezdett gyeplabdázni, és mégis fel tudták venni a versenyt a többi iskola tapasztaltabb játékosaival. Az
V. korcsoportban Domokos Zsófia Odett 10. B osztályos tanuló elnyerte a gólkirálynô címet. Hajrá Fasor!
Domokos Zsófia Odett 10.b
Ezúton is szeretnénk mindenkinek gratulálni, és a jövôben hasonló vagy ennél jobb eredményeket kívánni!

I

SPORTÉLET

Gyeplabda

Vivicitta
asnádi Zsuzsa tanárnô szervezésével április 19-én részt vettünk a
Vivicitta vársovédô futáson. 7 km-t futottunk a Margit-szigetrôl elindulva, az Árpád hídon át a pesti rakpartra, és onnan a Margit
hídon visszafutottunk a szigetre. A futás után pedig rengeteg program
várt még a versenyzôkre.
Ez a futás remek csapatépítô program volt, mindenki nagyon jól teljesített, és sikeresen lefutotta a távot. Nagyon élvezte minden résztvevô, és
reméljük, a jövô évben is lesz rá lehetôség, hogy indulhassunk a futóversenyen. 2016-ban várunk minden lelkes futót, nem érdemes kihagyni! Ezt üzeni minden kedves olvasónak a két legfullosabb arc a
9.c-bôl!
Boros Virág és Kovács Fülöp

T

Hírek
skolánk pályázatot nyújtott be a VII. kerület önkormányzatához, melyben támogatást kér az iskolaudvar, azon belül a focipálya teljes körû
felújításához. A pályázat eredménye a tanév végén derül ki.

I

z Emberi Erôforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelôs Államtitkársága az „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatásá”-ra 2000000 forint
vissza nem térítendô támogatást biztosít iskolánk Dísztermének fényés hangtechnikai fejlesztésére. A támogatási kérelem kezdeményezôje
és intézôje Barcsay Zsombor, iskolánk volt növendéke, a Martin
György Kulturális Egyesület elnöke, valamint a MEGINT országos népzenei találkozók vezetôje.

A

Gimnázium alapításának 110., újraindításának 25. évfordulójára és
a Fény Nemzetközi Évének emlékére 2015. április 23-án kisebb fel-

A

újítás történt iskolánk külsô falán látható napóráján, amelynek szervezôje Zombori Ottó csillagász, tanár volt, kivitelezôje pedig Marton
Géza napórakészítô. Ekkor újra elhelyezésre került az idôegyenlítés grafikonját ábrázoló réztábla is.
Mezzofanti országos nyelvi verseny Kalocsán megrendezett döntôjében Babai Dezsô 8.a német B1 szinten 1. helyezést ért el (tanára
Dávid Lászlóné), valamint Szebegyinszki Blanka 8.b angol B1 szinten
2. helyezést ért el (tanára Fabiny Katalin).

A

ttzés Klára 9.c a Mûvészetek Palotájában fôszerepet énekelt a
Macska címû gyerekoperában. A szereplésére ellátogatott az egész
osztály.

I

skolánk újraindításának 25. valamint az épület átadásának 110. évfordulója alkalmából a földszinti aulában felavattuk az egykori neves
diákjaink emlékére állított márványtáblát. A megvalósítást támogatta
a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyar Tudományos Akadémia
és a Volt Növendékek Egyesülete.

I
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endégünk volt Boros G. László professzor (UCLA, Kalifornia Egyetem, Los Angeles), aki a „Szentírás a tudomány szemszögébôl” címmel tartott elôadást a Díszteremben a diákoknak.

V

tavaszi szünetben tizenöt fôs csoport tett egyhetes utazást Londonba Tóth Lilla tanárnô kíséretében a Student Lines diákutazási
iroda szervezésében. A diákok az utazási iroda által biztosított vendéglátó családoknál laktak és busszal közlekedtek.

A

smét iskolánkban került megrendezésre — Érfalvy Lívia vezetésével, aki
a plenáris ülésen is elôadott — a Kutató Tanárok Országos Konferenciája, mely az evangélikus egyház tudományos munkát végzô pedagógusait gyûjti egybe, hogy egymás kutatási területeit és eredményeit
megismerhessék. Iskolánkból is számos tanár adott elô a délutáni mûhelyekben.

I

kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján iskolánk vendége
volt id. Harmati Béla és Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkészek.

A

Kettôs gyôzelem a focipályán
TELJESÜLT A RÉGI ÁLOM!
Fasor focicsapata Práth Dávid kapitány vezetésével és Teleki András tanár úr felügyelete mellett péntekenként készült szeptember óta az évvégi dupla megmérettetésre. A hét iskolát
megmozgató Péterfy kupa, ahol az evangélikus gimnáziumok mérik
össze évrôl évre erejüket, valamint a Coca Cola Cup budapesti döntôje,
melyen 75 csapat indult állandó célként lebegett a játékosok elôtt egész
évben. Ráadásul a csapat kisebbik fele idén végzôs diák, vagyis a CCC
országos döntôje után a jelenlegi csapat nem áll fel többet.
A rendkívül izgalmas Péterfy meccsrôl két beszámolót is olvashatunk:
Csepregi András mint iskolalelkész kísérte a csapatot, és drukkolta , izgulta végig velük a játékot. Regôs Imre pedig mint apa (és egykori sportoló) szurkolt a lelátón a fiúknak.
Ittzés Szilvia

A

Aranycsapat
A Fasor kiemelkedô sikereket elért futballcsapatának sikereirôl egy lelkes
focirajongó szülô beszámolóját olvashatjátok.
Másodszor jártam Gyôrben az evangélikus gimnáziumok focitornáján, a
Péterfy Kupán. Tavaly döbbenten láttam, milyen kemény küzdelem folyik a pályán. Én nagyon szerettem focizni — nem annyira a játékért, mint
a hajtásért, a küzdelemért. De amit ezek a mai fiúk csinálnak, ez a gladiátorok csatája, harc a javából, amit a kis pálya, a közelség nagyon felerôsít. „A sport a háború morális ekvivalense” — olvastam valahol
gyerekkoromban, és bár az ekvivalens szót nem ismertem, értettem a
lényeget. A versenysportban is hatalmas erôk, szenvedélyek feszülnek
egymásnak, de itt a sok a pozitív tartalom célja nem embertelen. Szenvedélyes játék, akarat, kitartás, küzdôképesség, csapatszellem, az ellenfél tisztelete; hosszan sorolhatnánk, mi mindent ad, fejleszt a versengés.
Még az agresszió kérdésében is fontos szerepe van; ha már ebbôl is szorult belénk több-kevesebb, jó, ha játékban, sportban vezetjük le.
Az ideit torna erkölcsi gyôztese (is) a Fasor volt. Tavaly néha még
hangoskodtak, veszekedtek a fiúk, de idén egy példás szellemben küzdô
csapatot láttam. Voltak kínlódó meccseik, volt két szárnyaló örömfoci,

volt egy — a végén bekapott — fölösleges gól, és volt a hatalmas küzdelem a soproni Berzsenyi ellen, ahol kellett volna a gyôzelem, de nem
bírt egymással a két csapat (0:0). Ekkor mindenki úgy érezte, elveszett
az arany. Az utolsó meccseket sajnos nem láttam, a vonaton hessegettem el magamtól a gondolatot: de jó lenne egy kis csoda — a Berzsenyi
is játszhatna egy döntetlent! Mert a mi csapatunk megérdemelné a sikert, hiszen összességében a Fasor volt „A legjobb Csapat.”
És lám, megtörtént a csoda: Berzsenyi—Péterfy 1:1. Egy aforizma
szerint: „Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk.” Ez a tíz fiú csodálatos egységben, együttmûködésben megszerezte az aranyérmet. (Játékosedzô: Práth Dávid!)
Két nap múlva kora reggel Laca fiam focizni indult. Lelkes a gyerek
— gondoltam mosolyogva. Délben hívott fel örömtôl repesô hangon,
hogy megnyerték a budapesti középiskolák focitornáját (pl. a Trefort, a
Fazekas ellen harcolva). Ôk is alig hitték, mert reggel még fájós tagokkal, különösebb remények nélkül találkoztak. És most: készülnek az országos döntôre!
Hogy mire számíthatunk…?
Regôs Imre

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a CCC országos döntôjében a Fasor csapata ezüst érmet szerzett! Gratulálunk!
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