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Kedves búcsúzó tizenkettedikesek, tisztelt Szülők,
kedves vendégeink, kedves kollégáim!

A

mostani végzős évfolyam számomra különleges abból a
szempontból, hogy munkájukat négy éven át, tehát végig a
nagygimnáziumi évek alatt figyelemmel követhettem, sőt, a
B osztályt tanítottam is. Nemcsak a magam, hanem a nevelőtestület
nevében is búcsúzom, ezért engedjék meg, hogy fölolvassak egy régi
imádságot, amely a szülői és pedagógusi felelősségről szól:
Uram, amikor Te egy gyermeket leküldesz a földre, atyai jókedvedben teszed.
Még útravalót is adsz neki. Így senki sem érkezik ide a földi életbe
üres kézzel, mindenki hoz magával egy titok-csomagot. Abban a
csomagban van minden szép és jó, amit ő majd embertársainak
adhat. Minden, amiért őt majd szeretni lehet. Minden, amiért érdemes volt megszületnie. Ám azt a csomagot ő nem képes egyedül kibontani.
Ezért adod Uram a szülőket, a jó tanítókat, tanárokat, lelki vezetőket.
Kedves ballagó diákok! Remélem, úgy hagyjátok itt ezt az iskolát,
hogy ezt a bizonyos csomagot most már ki tudjátok bontani, hiszen
szüleitek ebben segítenek Nektek, születésetek óta otthon, tanáraitok
pedig itt a diákéveitek alatt.
Visszatekintve az eltelt időre, gondolom elsősorban a szép, izgalmas,
kalandos élmények, kirándulások és egyéb iskolán kívüli közös programok jutnak eszetekbe.
Bennünk is elsősorban a jó marad meg veletek kapcsolatban.
A 12.A sokszínűsége, az iskolai programokban való aktív részvételetek, az, hogy szorgalmatoknak, tehetségeteknek
köszönhetően többen figyelemreméltó tanulmányi
eredményt értetek el, kiemelkedő a Papp testvérek
végig kitűnő bizonyítványa. Ők a Fodor Zoltán-ösztöndíjat is elnyerték ebben az évben. Többször is bizonyítottátok, hogy ki-ki a saját adottságait kamatoztatva, egy közösségként képes eredményeket elérni,
tud és akar egy-egy ügyet képviselni.
A B osztály - ahol nekem is volt szerencsém tanítani
– alig tudott elindulni 2012-ben a kezdeti alacsony
létszám miatt, ami aztán az évek alatt szépen gyarapodott. Egy összetartó, jó közösséget ismertem meg
bennetek, akik a tanulást is komolyan vettétek. Éveken át fontos résztvevői voltatok a sátorépítésnek,
és bontásnak, főszereplői a kutatók éjszakája bemutatóinak, adtatok játékosokat az iskolai foci- és a
gyeplabda csapatnak, rendszeres szereplői voltatok
a nürnbergi és svédországi utaknak. Emlékezetesek
maradnak a természettudományos táborok, a maratoni biológia fakultációk. Ti tudjátok a legjobban,
milyen kemények és kényelmetlenek a labor-székek.

(Ez azért van így, hogy egy pillanatra se lankadjon a diákság figyelme,
ha valaki elalszik egy ilyen széken, nagyot eshet.) Biztosan maradandó
élményt jelentenek az osztálykirándulások, a biciklitúra, a szalagavató, vagy a nagysikerű március 15-i műsor.
Ebből az osztályból került ki tavaly az év diákja Barcsay Csanád személyében, ugyancsak tavaly Horváth András nyerte el egyházunk jó
tanuló, jó sportoló díját. Horváth Rita és Lóránd Gábor utazhattak az
elmúlt nyáron Kanadába, és többen részesülhettek ebben a tanévben
a Fodor Zoltán ösztöndíjban.
A C osztály is összetartó közösség, csapatként nagyon jól működtek.
Az órákon (például irodalom) a kooperációt igénylő feladatokban kifejezetten jól dolgoztatok. Kiválóan és szeretettel énekeltetek a csendes napokon, osztálykirándulásokon.
A lányok voltak az osztály motorjai, nehéz helyzetekben, feladatoknál mindig lehetett rájuk számítani.
Többen az iskolai diákönkormányzat életének is irányítói voltak Kerekes Dóri DÖK-elnök vezetésével. Rendszeresen vállaltatok iskolai
feladatokat (verébavatók, sátorépítés/bontás, teremdíszítés). Aktív
résztvevői voltatok a Comenius projekteknek, ahol kamatoztathattátok kiváló nyelvtudásotokat.
Ebben az osztályban is születtek szép eredmények, említést érdemel
Jancsovics Rebeka kitűnő bizonyítványa. Rebeka munkájával szintén
kiérdemelte a Fodor Zoltán-ösztöndíjat.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy a Fodor Zoltán-ösztöndíjat egy
Amerikába szakadt volt fasori diák alapította 2012-ben. Végzősök
kaphatják, és 1000 USD-nak megfelelő összeget jelent.)
A fiúk erőssége a C osztályban a sport, elsősorban
a foci, de volt, aki a testépítésben jeleskedett. Sok
örömet szereztetek kiváló eredményeitekkel a Péterfy-kupákon, Coca-Cola Kupán. Práth Dávid, Fabiny Marci, Schranz Ambrus, Pintér Dániel alkották
a csapat gerincét.
Ugyanakkor igen magabiztosan álltatok ki több
olyan országos versenyen, ahol az elméleti tudásotokat is meg kellett mutatni pl. történelem versenyek,
Riporter kerestetik verseny.
Kedves tizenkettedikesek!
Jó volt látni, megélni, hogy ennyi tehetséges diák van
köztetek. Az itt eltöltött idő alatt van, akinek sikerült
tehetségét kibontakoztatni, és van, aki majd ezután
fogja. Az előttetek álló egyetemi, főiskolai évek lehetőséget adnak erre. Aki pedig nem tanul tovább
felsőoktatási intézményben, választott szakmájában
emelkedhet a legjobbak közé, persze sok tanulással,
szorgalommal. Lehet, hogy van köztetek olyan, aki
még nem érzett rá a tanulás szépségére, hasznosságára. Ne keseredjen el, a lassabban érők is előbbutóbb beérnek.

ÜNNEPEK

Ha nem is tesz mindenki kitűnő, vagy jeles érettségi vizsgát, ha nem
is jut be mindenki elsőre a választott egyetemre, vagy főiskolára, ne
érezzétek úgy, hogy hiábavaló volt az itt eltöltött idő. Az itt kötött barátságok szerencsés esetben életre szólóak, talán még a szerelmek is
lehetnek azok. Az itt szerzett közös élmények, az itt kapott értékrend,
a megerősített hit, a tananyag, amit megtanultatok, a problémamegoldó-képesség örökre a tiétek marad. Érettségi után ne felejtsétek el
egymást, ha lehet, tanáraitokat, iskolátokat sem. Ha módotokban áll,
és úgy gondoljátok, hogy megérdemeljük, gyertek néha vissza, találkozzatok egymással, tanáraitokkal. Kapcsolódjatok be az öregdiákok
munkájába. Mindig szívesen látunk benneteket!
Tisztelt szülők! Köszönjük Önöknek a bizalmat, hogy 4, vagy 8 évvel
ezelőtt úgy döntöttek, hogy gyermeküket ránk bízzák, hogy a Luther
Márton által kijelölt úton, keresztyén szellemű nevelésben-oktatásban részesüljenek az iskolapadban is. Bízom abban, hogy ha most
esetleg nem is mindannyian gondolják így, az elkövetkező évek alatt
megbizonyosodnak arról, hogy annak idején jól döntöttek. Arra kérem Önöket, hogy ahogy eddig is tették, továbbra is álljanak lányaik,
fiaik mellett, buzdítsák, bátorítsák, lelkesítsék őket. Hisz gyermekeink
akármilyen nagyra is nőttek, akármennyire is önállóak, akárhány dip-

lomát is szereznek, számunkra, szülők és nevelők számára bizonyos
szempontból mindig gyerekek maradnak.
Kedves kollégáim! Szeretném Önöknek is megköszönni, hogy a kezük alá adott kisgyermekekből, vagy kamaszokból a műveltség felé
vezető úton elindított, a világ dolgaiban tájékozott, stabil értékrenddel bíró, egyházukhoz hű, ifjakat neveltek. Munkájuk eredménye
még nem teljesen érett be, erre még jó másfél hónapot várni kell, de
ez az idő nagyon hamar eljön.
Végül, kedves maturandusok, ismét hozzátok szólok. Remélem, mikor belenéztek abba a bizonyos titok-csomagba, amiről az elején beszéltem, azt találjátok benne, amire számítottatok.
További tanulmányaitokra, munkátokra, életetekre Isten áldását kérem.
Búcsúzóul Hamvas Béla szavait kölcsönzöm.
„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra
költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog
pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a
világ a tied!’’
Hajdó Ákos igazgató

„Zarándokok kiskátéja
Aki zarándokol, nem rohan.
Aki zarándokol, nem menekül.
Aki zarándokol, nem menetel.
Aki zarándokol, nem túrázik.
Aki zarándokol, nem kirándul.
Aki zarándokol, nem sétál.
Aki zarándokol, nem bóklászik.
Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé tesz.
Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.”
Ismeretlen forrásból kapta és a ballagáson továbbadta:
Dr. Csepregi András iskolalelkész

Március 15-i ünnepség iskolánkban

I

dén is, mint minden évben, megrendezésre került iskolánk Dísztermében a forradalmunk ünnepére való megemlékezés. Idén dr. Palágyi
Györgyné tanárnő szervezte a műsort. Ő szólt minden osztályában, hogy aki szeretne szerepelni benne, az jelezze, és kerít neki valami
hozzáillő szerepet. Sokan jelentkeztek, különböző osztályokból. 8-12. évfolyamos tanulók voltak a szereplők között, amiből jól látszott, hogy
sokunk érdeklődését felkeltette. Én egyből jelentkeztem, és én lettem az egyik narrátor. Rengeteg szerep közül lehetett válogatni: narrátor,
szavaló, énekes, táncos, színjátszó, zenész, vagyis minden szereplésre vágyó embernek akadt valami.
A megemlékezést dr.Kroó Norbert fizikus professzor úr nyitotta meg, aki vendégünk volt. A műsor alatt elhangzottak híres költőink forradalmi versei és gyönyörű zenei darabok is, amik igazán színessé tették az egészet. Bepillantást nyerhettünk az akkori kor öltözékeibe,
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Kántoraink

I

nterjúsorozatunk második részében a cserkészek után most iskolánk kántorait kérdeztük, akik bepillantást engednek az orgonálás
és kántorizálás világába.
A riporter: Sivák Veronika 11. c
Válaszadók: Bakos Bence 11. c, Tüzes Ágoston 11. c és Vikol Márton 11. b
Mikor kezdtetek orgonálni? Most hogyan tevékenykedtek e hangszer világában?
Ágoston: 2006-ban kezdtem zongorázni. A testvérem inspirált, aki
szintén zongorázott, valamint a felmenőim között is több kántor, illetve kántortanító volt. 2009-ben a bátyám elment a fóti kántorképzőbe – ekkor ő már orgonált – és az ő példáját követve 2011-ben
én is elkezdtem orgonálni dr. Finta Gergelynél, majd bekerültem az
Evangélikus Kántorképző nyári tanfolyamára kántorképzőbe Fótra,
ahova azóta is járok. Nagyjából ezek után kezdtem el a gyülekezetünkben, a rákoscsabai katolikus templomban orgonán játszani. Az
ottani kántor, Szabó L. Ferencné vett szárnyai alá. Tavaly óta pedig a
hétfői áhítatokon teljesítek kántori szolgálatot.
Bence: 2008-ban kezdtem zongorázni, 2013-ban azonban abbahagytam, mert nem volt rá időm. 11 éves korom óta aktívan kísérem zongorán az énekeket a gyülekezetünkben. 2014 januárjától
teljesítek kántori szolgálatot az áhítatokon. Ez úgy kezdődött, hogy
megkerestem Nováky Andrea tanárnőt, hogy nem kellene-e még egy
orgonista Marci mellé. A tanárnő elfogadta a jelentkezésemet, de
hátrányt jelentett, hogy még sosem orgonáltam. Így először magamtól tanultam orgonálni, és csak 2015 szeptemberében kezdtem el
tanárhoz járni, mégpedig szintén dr. Finta Gergelyhez. Most nyáron
fogok először a fóti kántorképzőbe menni.
Marci: 2010-ben kezdtem harmóniumon tanulni a fóti Evangélikus
Kántorképzőben, és 2013-ban váltam hivatalosan is orgonistává.
2014 óta vagyok Németh Csaba növendéke. Az iskolában ugyanebben az évben kezdtem el a kántori szolgálatomat. Emellett sok
gyülekezetben kántorizálok, többek között a zuglói, a ferencvárosi,
a cinkotai és a budagyöngyei templomban. Egy vasárnap általában
2 helyen szolgálok. Cinkotán kezdtem, mert ott voltam ifis, a többi
gyülekezetben pedig felkértek a szolgálatra.

valy meghívott, hogy Marcival heti rendszerességgel kántorizáljunk
a Gyarmat utcai gyülekezetben. Ott azóta teljesítünk kántori szolgálatot, valamint a saját gyülekezetemben is rendszeresen orgonálok.
A kántorizálást alapjában véve nagyon szeretem. Megtisztelő érzés,
hogy te vezetheted a gyülekezet éneklését.
Marci: Egyelőre azt gondolom, hogy a kántorizálás megmarad hobbinak, bár az utóbbi Bach-díj – a zsűri különdíja, amely azt jelenti,
hogy az összes korcsoport közül az én játékomat ítélték a legjobb
Bach-előadásnak – elég kellemes meglepetés volt az országos orgonaversenyen.
Ki a kedvenc zeneszerzőtök, melyik orgonamű áll közel a szívetekhez?
Ágoston: Egyik kedvenc zenedarabom Johann Sebastian Bach-tól a
C-dúr prelúdium és fúga, de emellett nagyon szeretem Liszt Ferenc
műveit is.
Marci: A kedvenc korszakom az orgona irodalmából a késő barokk: Johann Sebastian Bach és tanítványa, Johann Ludwig Krebs,
valamint a 19. századi francia romantika, amelyben César Franck,
Charles-Marie Widor és Louis Vierne alkottak. A kedvenc művem
pedig Bach-tól az 542. jegyzékszámú „nagy” g-moll fantázia és fúga.
Bence: A kedvenc orgonaművem Johann Sebastian Bach-tól a 147es kantáta záró korálja, valamint ide tartozik még szintén Bach-tól
az Esz-dúr prelúdium és fúga. A Bach iránti különös érdeklődés és
tisztelet abban is gyökerezik, hogy mindketten március 21-én születtünk, csak Bach 313 évvel korábban (1685-1998). Kétségkívül ő az
orgona legnagyobb mestere.
A Hírmondó olvasói
nevében is köszönöm
a beszélgetést, és Isten
áldását kívánom további munkátokra, tanulmányaitokra és kántori
szolgálatotokra!

Van valami komolyabb tervetek az orgonával kapcsolatban?
Ágoston: Hobbiként mindenképp folytatom, de valószínűleg nem
megyek a Zeneakadémiára. Kántorizálni pedig továbbra is fogok a
templomunkban, Rákoscsabán.
Bence: Hobbiként én is mindenképp folytatom. Hajdó Ákos igazgató úr, aki a Zuglói Evangélikus Gyülekezetben presbiter, még taFasori Hírmondó 2016. május
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stílusába, táncaiba és szokásaiba. Véleményem
szerint mindenki kiválóan szerepelt, magabiztos
és hibátlan produkciókat láthattunk. A tehetség
mellett ennek az az oka, hogy egy hónapon
keresztül heti három próbát tartottunk, ahol
mindent részletesen átvettünk, megbeszéltünk
és begyakoroltunk. A sok munkának, erőfeszítésnek és kitartásnak meglett az eredménye. A
próbák nagyon izgalmasan teltek, mindenki jól
érezte magát, és igen jót szórakoztunk is közben, hiszen olyan barátságos hangulatban telt,
mintha csak otthon, családi körben lennénk.
Senki nem izgult, a tanárnő mindenről gondoskodott, és nagyszerűen felkészített mindenkit.
Ezzel a műsorral próbáltuk kicsit színesebben eljátszani a véres eseményeket, amelyek
168 éve történtek. Reméljük, mindenki élvezte az előadást, és szép élményei maradtak utána, hisz belecsempésztünk egy kis kreativitást. Talán sikerült a színpadra varázsolni az igazi forradalmi
hangulatot, minden történelmi szálat figyelembe véve. Mint szereplő nagyon élveztem az egészet, mert láttam a nézők szemében a csillogást,
amiben reménykedünk egy előadás során.
Szeretném megköszönni a tanárnőnek, hogy részt vehettem ebben az egészben, és a sok fáradozást, amit értünk tett. Köszönök mindent
a többiek nevében is. Nem fogom elfelejteni ezt a napot soha, és remélem a többi diák és tanár sem. Kívánom, hogy még sok ilyen csodálatos
ünnepségben lehessen része iskolánknak!
Türkösi Éva 8.a

Keress családi kincseket, kérdezd rokonaidat az I. világháborúról!
– szólt a történelem tanárok év eleji felhívása.

A

beérkezett történetekből, tárgyakból, levelekből és emléktárgyakból állt össze az a személyes hangú, színes kiállítás, amel�lyel iskolánk emléket állít az I. világháború századik évfordulójának. Révész Petra 11. a osztályos tanuló az otthonról hozott fotó és
családi levél mellett még megkérdezte a családtagjait a világháborús
történetekről.
Az üknagyapám, Kirchmayer Ferenc 1886-ban Mohácson született.
Sajnos az életéről elég keveset tudunk, mivel a dédpapámat már
nem ismerhettem, a nagypapám pedig öt éves volt, amikor az édesapja meghalt. Így egy kevéske információ maradt csak a papám által,
az ő szülei elbeszéléséből, illetve személyes emlékeiből.
Az üknagyapám az I. világháborúban harcolt huszárként, amiért kitüntetést is kapott. A mai Ukrajna területén, Lembergben (Lviv) is
teljesített szolgálatot. A háborúban szörnyű körülmények közt éltek,
sokat éheztek, fáztak, és nem volt lehetőségük a tisztálkodásra sem.
Kegyetlen harcokat vívtak a muszkákkal (oroszokkal). Mivel ebben
a háborúban vesztesek voltunk, orosz területen hadifogságba került
hosszú éveken keresztül. A hadifogolytáborban sem volt jobb a helyzetük: továbbra is éheztek, még a vízadaggal is spórolniuk kellett.
Hadifogsága alatt megismerkedett egy polgári származású orosz
lánnyal, Kornyienkov Anasztáziával, akit feleségül is vett. 1923-ban
hazajött feleségével és egy fiú gyermekével – a dédnagyapámmal
– Magyarországra. Budapesten éltek, még három gyermekük szü-

letett. Asztalosmesterként dolgozott.
A papám arra emlékszik, hogy az
üknagypapa elvitte őt Fradi-meccsre. Egyszer látta, amikor a meccsről
hazajövet nagyon rosszul lett, és a
gyomrát fájlalta. Gyomorrákban halt
meg 1955-ben.

MUNKA – LÉLEK – EGÉSZSÉG

Tanári csendesnap

A

szerelem nem örök, az üzletben nincs barátság, a politikusok
hazudnak… Közhelyek. A közhelyek ismert, túl gyakran hallott általános megállapítások. Ilyen a világ!-tehetjük még hozzá.
Közhelyszerűen. Ilyen, de vajon ilyennek kell-e lennie?
Kopp Mária, a SOTE Magatartástudományi Intézetének kutatója 2012ben hunyt el. Éveken át kutatta, miért leszünk betegek, miért halunk
meg idő előtt, miért nem bírjuk azokat a megpróbáltatásokat, melyekkel életünk során meg kellene birkóznunk. Az idei tanári csendesnap
előadója, Mészárosné Seres Leila őt idézte, mikor a házasság, a család,
a gyerekekkel való foglalatosság egészségvédő, gyógyító szerepéről beszélt. Mesélt nekünk egy bölcsről, aki a város határán élt. Aki a városba
igyekezett, megkérdezhette tőle, mit várjon, milyen lakókra számítson
a városban. Jött egy ember, feltette a kérdést, a bölcs kérdéssel válaszolt. „Ahonnan jöttél, ott milyenek voltak az emberek?” „Szelídek,
becsületesek, egymással törődők” –válaszolta az idegen. „Nos, itt is Szabados Hanna 5.a: Nagy László versillusztráció
ilyeneket fogsz találni”- mondta a bölcs. Jött egy másik ember, ő is
feltette a kérdést. „Ahonnan jöttél, ott milyenek voltak?” „Ármánykodók, hazugok, becstelenek.” „Nos, itt is ilyeneket fogsz találni.”
Az emberekben való bizalmat a családból hozzuk magunkkal. Aztán megtanuljuk, sőt valljuk is, hogy nem lehet másként, hogy a világ veszélyes
hely, ahol nem bízhatunk senkiben, legkevésbé a médiában és a politikusokban. Erre kell felkészítenünk gyermekeinket?
Nemrég hallottam egy szelíd arcú domonkos nővért a keresztény közgazdaságtanról, keresztény üzleti morálról beszélni. Eddig azt hittem, ez
önellentmondás. De úgy tűnik, a keresztény gazdasági és üzleti modell követői a bizalmat üzleti tőkévé tudják alakítani.
Hinnünk kell benne, hogy a bizalom mérhető közösségi és társadalmi tőke, a közösségek, a munkahelyek, a társadalom átalakítható, újjáformálódhat bizalommal, empátiával, szeretettel. Hogy elvárhatjuk az igazmondást még a médiától, a politikusoktól is. Erre kell példát mutatnunk, ezt kell megtanítanunk gyermekeinknek. Talán jobb világot alkothatunk. Talán tovább élhetünk. Talán még a szerelem is örök lehet. Egy
biztos, Isten velünk van! Ő a felkészítő tanárunk.
Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna

Internetes zaklatás

F

ebruárban a 6. és 7. évfolyam diákjai rendhagyó osztályfőnöki
órán vettek részt a Díszteremben. Egy valódi rendőr állt ki a diákok elé teljes felszerelésben, fegyverrel, mellényben, kitűzőkkel.

Már ez önmagában nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra, a mondanivalója azonban még inkább lekötötte mindenki figyelmét. Beszámolót
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olvashatunk mindkét évfolyamból.
Jaksi Soma és Lehóczki Zsolt 6. a: Az első kérdés az volt, hogy mi
az, hogy internet? Érdekes válaszok születtek: világháló, szociális közösség, információk összefoglaló helye. A rendőr az internet eredeti
céljára is rákérdezett. A helyes válasz a következő: eredetileg katonai

célokra találták ki, arra akarták használni. Szóba került a különböző
közösségi oldalak, például Facebook használata is, például, hogy érdemes-e, szabad-e olyan embereket visszajelölni, akiket személyesen nem is ismerünk. A zaklatás veszélye ebben az esetben sokkal
nagyobb, hiszen senkiről sem tudhatom biztosan az interneten, hogy
valójában ki is ő.
Következő kérdés: büntethető-e az internetes zaklatás? És hogyan
lehet megállítani? A legtöbb esetben a zaklató álprofillal „dolgozik”,
de segítséget kérve mindig lehet lyukat találni a pajzson. De ehhez
segítséget kell kérni, vagy szülőtől, vagy olyan tanártól, akihez bizalommal vagyunk. Ha ezek semmiképp sem jönnek szóba, létezik a
kék vonal, ahova telefonon keresztül lehet fordulni, ha baj van. Két
nagyon érdekes videót is láttunk a témával kapcsolatban, és átvettük
a zaklatás pszichológiai tüneteit is.
Nagyon élveztük!
László Anna 6. a: Azt tanultuk meg, hogy az internet veszélyes dolog. Minden webes oldal okozhat vírusokat, amik tönkreteszik a számítógépet; a társasági oldalak – pl. Fb, Viber, Tumblr – pedig olyan
lelki sérüléseket okozhatnak, amik nehezen vagy soha nem gyógyulnak be, ha nem kérünk segítséget. Ezek olyan oldalak, alkalmazások,
ahol bármit megoszthatsz, kirakhatsz, képeket, videókat feltehetsz.
Ez nagyon kockázatos tud lenni, hiszen ebből bárki gúnyt űzhet, átnevezhetik, photoshoppal megváltoztathatják, és úgy tovább küldik.
Ezt nem szabad, de mégis megtörténik.
A 7. a: Minket nagyon megrázott a téma, egészen feldúlt. Ráadásul
vannak olyanok, akik már átéltek zaklatást, és azoknak ez a profi
előadás újra felszakította a sebeket. De nagyon hasznos volt, hiszen
innentől kezdve jobban oda fogunk figyelni arra, hogy mit teszünk
ki magunkról. Az előadó nagyon jól beszélt, hiszen bevont minket,
rávezetett a gondolatokra, és hagyta, hogy jól megijedjünk, de el is
gondolkodjunk.
Mit tanultatok?
- Nem jelölünk vissza ismeretlen embert.
- Végül neked is rossz lesz, ha heccelsz mást. Te is megsérülsz.
- Bármi, amit egyszer felteszel a virtuális térbe, ott marad. Örökre.
Ha letörlöd, akkor is.
- Ha szomorú vagy és már sehol sem érzed biztonságban magad,
és bezárkózol a szobádba, de ott is félsz, akkor segítséget kell kérni!
Akkor is, ha szégyelled, legfeljebb kapsz egy nagy pofont a szüleidtől,
ha hülyeséget csináltál. Az még mindig jobb, mint a depresszió.
- Jó érzés volt megtudni, hogy a zaklatás – a névtelen álarc mögül
való heccelés, bántás, piszkálás – törvénybe ütköző cselekedet. Hogy

ez bűncselekmény!
- Soha ne adjál meg személyes adatokat, és ne
lehessen beazonosítani,
hogy hol vagy.
- Megtudtuk, hogy bármilyen profilkép és név
mögött BÁRKI lehet. Semmit nem jelentenek a leírt
adatok, akkor sem, ha ismerősök. Egyáltalán nem
biztos, hogy nem valaki
más nevében hozták létre.
Milyennek tűnt a tizedes
rendőr, aki tartotta?
- Nagyon jó volt a stílusa, vicces is volt, de azért jól ránk ijesztett.
- Hangosan, érthetően beszélt, és minket is bevont. Nem hagyta,
hogy mással foglalkozzunk (pl. a telefonjainkkal), vagy, hogy valaki
mindig magához ragadja a szót.
- Tetszett, hogy a törvényekről is beszámolt a prezentációjában.
- Ijesztő volt a felszerelése, de ettől komolyabban is vettük az egészet. És így a viccessége még erősebben hatott. Az azért furcsa volt,
hogy pisztoly is lógott az oldalán!
- Tetszett, hogy a saját életéből is hozott példákat.
- Másnak is nagyon ajánljuk!
Cseh Eszter, Fekecs Andrea, Hegedűs Gergő, Horváth Lívia, Kiss
Enikő, Kozák Panna, Márta Lili, Perényi Jonka, Szloboda Benedek,
Vincze László
Lejegyezte: Ittzés Szilvia
Ha úgy érzed, nem vagy biztonságban, amikor bekapcsolod a géped vagy a telefonod; ha bántanak és szomorú vagy, akkor KÉRJ
SEGÍTSÉGET szüleidtől, az iskolapszichológustól, egy tanártól, aki
iránt bizalmad van, a lelkészedtől. Vagy hívd ezt a telefonszámot:
LELKISEGÉLY-VONAl: 116-111
Ha beszélgetni szeretnél, előhívó vagy körzetszám nélkül, névtelenül és ingyen hívhatod!
Hívd fel a számot, ha
jól esne valakivel megosztani, mi jár a fejedben!
szomorú, magányos vagy!
kérdésed van, amit másnak nem szívesen tennél fel!

Lányok Napja a Google Ground-on

A

Lányok Napja kezdeményezés célja, hogy bemutassa és népszerűsítse
a diáklányok számára a műszaki szakmákat. Ennek keretében négyen
az iskolából (Gál Natália, Bagdasaryan Svetlana, Kovács Réka és én) lehetőséget kaptunk arra, hogy április 28-án bepillantást nyerhessünk a Google
működésébe. A program kilenckor kezdődött, a regisztráció után egy gyors
reggelire invitáltak minket, majd a köszöntés következett, illetve a Google
dolgozók (‚Googlerek’) bemutatása, akik aznap velünk foglalkoztak. Köztük
a legtöbben szoftvermérnökök voltak (főként a Google budapesti és zürichi irodájából, de egy mérnök Amerikából is érkezett, hogy részt vegyen
velünk a programon aznap), azonban találkozhattunk gyakornokokkal és
ún. ‚Spooglerekkel’ is, akik mint „Googler Spouse”, alias a Google-dolgozók feleségei voltak jelen. A bemutatkozások után két játék következett:
Marshmallow challenge és kvíz. Mi mindkettőben győzedelmeskedtünk,
nyereményeink egy-egy zacskó pillecukor és Google feliratú névjegykártyatartók voltak. Ezután egy kis prezentáció következett, mely a programozás
kreatív felhasználási módjainak bemutatásán keresztül lelkesítette az ötvenfős közönségét (minket) az informatika továbbtanulására. Rövid szünet
után – amikor, csakúgy, mint a reggelinél, croissant-t kaptunk – kezdődött a
program legizgalmasabb része, a programozás, melynek során egyszerű vizuális programmal
két androidos applikációt készítettünk. Ezután ebédszünet következett, majd megérkezett a másik ötven lány a délutáni programra, mely
háromkor ért véget. Itt forgószínpadszerűen beszélgethettünk szoftvermérnökökkel olyan témákról, mint a Security, a Minecraft kiegészítők
programozása, különböző robotokat programozhattunk, és kipróbálhattuk a Google újdonságát, a Cardboardot is. Azt hiszem, a Google-nél
töltött izgalmas nap után mind a négyen közelebb érezzük magunkat az informatikához.
Hubert Annamária 11.b
Fasori Hírmondó 2016. május

5

MŰVÉSZETI NEVELÉS

Temetés bármi áron, avagy ilyen volt a Saul fia

A

februári sajtórobbanásnak köszönhetően mára már szinte biztosan minden magyar hallott Nemes
Jeles László első nagyjátékfilmjéről és annak elismeréseiről. A már 2015 júniusa (vagyis a Cannes-i
Filmfesztivál) óta tartó érdeklődés a Saul fia iránt számunkra, a 11. és 12. évfolyam számára nem a
január 10-i Golden Globe, és nem is a február 28-i Oscar-díjátadóval kezdődött.
Október 29-én, őszi szünetben a Suli Mozi nevű kezdeményezés keretei között lehetőséget kaptunk
együtt megnézni a filmet a Puskin Moziban, utána pedig egy beszélgetést ígértek egy alkotóval. Én személy szerint egy főleg háttérben dolgozó szakembert vártam, semmiképpen sem Nemes Jelest, de még
Röhrig Gézát sem. Meglepetésemre azonban a beszélgetőpartner valóban Röhrig Géza, a főszereplő volt.
A film befejeztével némán meredtünk a képernyőre, a film közvetlen hatása alá kerülve, vagy csupán az
érthetetlenségére kerestünk megoldást. Mert az „ez nem egy tipikus holokauszt-film” kijelentés egészen
addig a levegőben lógott és sejtetett jelentést, amíg a film utolsó másodperce le nem pergett előttünk.
Legtöbbünk – még ezt az állítást ismerve – sem arra az élményre számított, amit a filmtől kapott. Azt
hiszem, még a kérdéseink is nehezen fogalmazódtak meg.
A történet szerint az auschwitzi haláltáborban raboskodó Sonderkommando-„tag” Saul egy gyermek
holttestében saját fiát véli felfedezni, és zsidó szokás szerint szeretné eltemetni a fiút. Ez már önmagában is érdekes koncepció (mégis ki hagyná neki, hogy egy holttestet elásson Auschwitzban?(!), amit Erdély Mátyás operatőri, Zányi Tamás hangmérnöki, és természetesen Röhrig Géza színészi munkája tesz
különlegessé. A Saul-központú filmvezetés mellett azonban a részletek, a hangok és az apró, háttérben
homályosan feltűnő személyek, tárgyak, jelenségek fő fontosságúak, mégis a tény, hogy csupán Saul
körül történnek, mutatják, hogy Saul küzdelme a lényeg, az, hogy hogyan próbálja megőrizni emberi mivoltát az embertelen környezetben. Többek között Röhrig Géza erről beszélt, amikor a témaválasztásról kérdezték. Miért a holokauszt? Mert a történelem
legnagyobb tömegmészárlása volt, amihez hasonló sosem fordult elő. Azt is mondta, a világ összes vallásában csupán három közös álláspont
létezik: az éhezőnek ételt kell adni, a ruhátlant fel kell ruházni, és a holtakat el kell temetni. A Saul fia a legutóbbit választotta témának. És
milyen zseniálisan különlegesen dolgozta fel.
Összességében pedig – akár tetszett a film, akár nem – azt hiszem, mindannyian büszkék lehetünk a Saulra és készítőire. Egyéni eredményeik
és a film saját díjai magyar filmtörténeti és kulturális szempontból is kiemelkedőek, és függetlenül attól, melyikünk mit gondol ma az országról,
a városról, a faluról, egy szép ruha színeiről vagy a helyes életmódról, a Saul fia díjazása és elismerése, valamint az útját végigkövető izgalom
egy nemzeti szintű, közös ügynek, sikernek kell lennie.
Somogyvári Júlia 11.c

Ének és dráma – rendhagyó módon a Díszteremben

Á

prilis 15-én rendhagyó ének- és drámaórán vett részt a 11.a osztály.
Szálka Zsuzsanna zeneakadémiai koncert- és rendezvényszervezési vezető, mint volt fasori diák régi iskolájába közvetített egy különleges
programot. A kétórás foglalkozás célja, hogy felkészítsenek egy-egy osztályt a Zeneakadémia egyik koncertjének főpróbájára, hogy azon
úgy vehessenek részt, hogy már ismerik a darab fontosabb részeit. Ez alkalommal Liszt Ferenc: Haláltánc című darabját ismerhették meg a diákok.
A résztvevő pedagógusok: Mészáros Beáta – drámapedagógus, Tápai Dóra
– zenepedagógus, Szabó Marcell – zongoraművész és Bátki Margit - rendezvényszervező. Fotó: Valuska Gábor. Beszámol: Bánszky Norbert, Hikisch Áron
és Sover Dóra 11.a
A rövid ismerkedési játékok után meghallgathattuk Szabó Marcell zongoraművész előadásában a Dies irae hat különböző rövid variációját, mivel a
Haláltánc erre a gregorián dallamra épül teljes egészében. Ezek után hat
csoportra osztottak minket, és minden egyes csoport kapott egy rövid szövegrészletet a Dies irae-ből, és ezekből a variációkból egy-egy rövid, néhány
perces színdarabot kellett rendeznünk, majd előadnunk. A feladatokat nagyon élvezte az osztály, sokat nevettünk egy-egy produkción. Így szerettek
volna minket bevezetni a színház és komolyzene világába, hogy az április
23-i koncert főpróbájára ne felkészületlenül menjünk, mivel erre az egész
osztályunk meghívást kapott. Az egész alkalom ragyogóan sikerült, pedig a
zongora nem működött kifogástalanul (baj volt a pedállal), de szerencsére
Marcell profizmusával megoldotta a helyzetet.
Köszönjük a lehetőséget!

Evangélikus Gimnáziumok 7. Országos Kórustalálkozója

I

dén április 15-16-án került megrendezésre az Evangélikus Gimnáziumok 7. Országos Kórustalálkozója Békéscsabán, amelyen iskolánk maroknyi kórusa mellett a bonyhádi, miskolci, békéscsabai, valamint Budapestről a Deák téri és a Rózsák terei Evangélikus Kollégium kórusa is
részt vett. A találkozó főszervezője iskolánk tanára, Nováky Andrea tanárnő volt.
Pénteken délután indultunk utunkra Lovas Eszter tanárnő kíséretében. Két és félórás vonatút után megérkeztünk Békéscsabára és elgyalogoltunk a kollégiumig, ahol elszállásoltak minket. A délután további részében segítők kalauzoltak el bennünket a programok között. Egy rövid
városnézés után bőséges és nagyon finom vacsorát kaptunk, majd siettünk a „Kistemplomba” a nyitóáhítatra. Az áhítat után egy kis „meglepetés” várt ránk: iskolánk egyik volt tanulója, Schallinger Artúr és zenekara adott egy egyórás koncertet, s olyan élvezettel játszottak, hogy igazán
meghozták az ember kedvét a zenéhez. Természetesen visszatapsoltuk őket. Ezután közös éneklés következett és megtanultunk két összkari
darabot. Másnap reggeli után szintén közösen énekeltünk, majd minden kórus visszavonult egy-egy terembe próbálni. A próbák után elindul-
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tunk kicsit körülnézni a városban. Békéscsaba nagyon szép város, tele fákkal, színes virágokkal, madarakkal és pihenőhelyekkel a folyó partján.
A sétálóutcában több fagyizó és különböző boltok vannak. A városnézés és a finom ebéd után újra a Kistemplomba mentünk, ahol sor került a
kórusok gálahangversenyére, amelyen különféle darabok hangzottak el. A találkozó záró áhítattal fejeződött be, amelyen elénekeltük az előző
nap megtanult két összkari darabot. Ezután mindenki kapott egy, a kórustalálkozó
logójával ellátott pólót, valamint úti csomagot és az áldás után mindenki hazaindult. Este aztán fáradtan, de igazán jó hangulatban érkeztünk vissza Budapestre.
Mindent összevetve ez a két nap szerintem nagyon jó hatással volt ránk. Alkalmunk nyílt megismerkedni olyan emberekkel, akik szintén szeretnek énekelni,
közelebbről megismerhettük saját kórusunk tagjait is. Láthattunk egy nagyon szép
várost, gyönyörködhettünk a zenében, a dalokban. Jó érzés volt együtt énekelni a többi iskola énekkarosaival és megtapasztalhattuk, hogy a zene összeköthet
idegeneket is, sőt olyanokkal is találkozhatunk általa, akikre nem is számítunk.
Nekem személy szerint a találkozó újra meghozta és megerősítette a kedvemet a
zenéléshez és az énekléshez. Ezúton szeretném megköszönni minden kórustag
nevében Nováky Andrea tanárnőnek a lehetőséget és Lovas Eszter tanárnőnek,
hogy elkísért bennünket!
Reichert Aletta 10. c

A

sítábor az utolsó februári vasárnapon kezdődött egy nyolcórás úttal. Az iskola elől
indultunk különbusszal Gerlitzenbe. Egy szép szállodában voltunk elszállásolva két-,
három- és négyágyas szobákban. Miután megérkeztünk, mindenki elfoglalhatta az
előre elosztott szobáját, és csak 6 órára kellett lemenni vacsorázni. Evés után Hámor tanár
úr rövid eligazítást tartott. Vacsora után lehetőség volt együtt játszani, hiszen a tanárok
több társasjátékot és kártyát is hoztak. Este tízkor volt a takarodó, hiszen másnap már
reggel hét órakor várt minket a reggeli.
Első nap nagyon rossz idő volt, de ez a második napra már eltűnt, mindenki nagy örömére. Az oktatás több csoportban zajlott, ezen a snowboardosokon kívül mindenkinek
részt kellett vennie. Síelni külön csapatokban is lehetett, a tanárok sem mentek együtt.
A jobban síelők nagyobb diákokkal is mehettek. Szerencsére a jó idő szerdára is maradt.
Az utolsó este mindenki összepakolt, péntek reggel a nagytáskákat bepakoltuk a buszba.
Délelőtt síeltünk egy óráig, majd indultunk haza.
Jó volt, jövőre is szeretnék menni!
Kovács Boglárka 7.b

Svédországi út

H

étfőn kora reggel találkoztunk a Liszt Ferenc repülőtér B terminálján, hogy miután fájdalmas búcsút vettünk szüleinktől, elindulhassunk
a várva várt útra.
A repülés, mivel sokak számára új élményt jelentett, izgalmas és emlékezetes volt, bár sokan az aktuális sztárpletykákba és hírekbe
merültek bele a lehető legtanulságosabb újságba. Svédországba érkezve, több újdonsággal találkozhattunk, többek között az Avicii zenéjét vég
nélkül játszó dobozzal a reptéren, valamint a mindenhol jelenlévő ingyen WiFi mindenkit rabul ejtett. Csakúgy, mint a bizonyára nyomtatót
életükben soha nem látott fiúknak az, hogy kinyomtathatták az összes ismerősük Facebook profilképét egy pár másolatban ingyen és bérmentve - ugyebár ez létfontosságú volt.
A négyórás vonatút a kezdeti nehézségektől eltekintve – mégpedig attól, hogy teljesen rossz helyen szálltunk fel a kétemeletes vonatra és
lépcsőn föl-le kellett cipekednünk a vonat másik végébe 20 kg-os csomagokkal – hamar elrepült. Odaérkezve először találkoztunk a cserediákjainkkal, és máris elindultunk az otthonaik felé. Mi az erdő közepén lettünk elszállásolva, ahol a medvetámadástól egyedül a téli álmot alvó
mackók mentettek meg minket.
Az öt Ljusdalban töltött nap során rengeteg dolog történt velünk. Megtapasztalhattuk a különbséget a svéd és magyar oktatási rendszer között, valamint a hidrosztatikai nyomásról való tudásunkat is elmélyíthettük egy végtelen hosszúságúnak tűnő órán, amiről senki nem tudta,
hogy mikor kell véget érnie. A sportolási és egyensúlyi fejlődésünket is elősegítették, de sajnos rá kellett ébrednem,
hogy se a curling, se a sífutás nem az én sportom. Mindezt
onnan sikerült megállapítanom, hogy egyiket se bírtam
két percnél tovább elesés nélkül. Ellátogattunk a közeli
víztoronyba, ahol fizikai kísérleteket végeztünk. Egy fából
készült forró vizes kondérban a szabad ég alatt fürdőzhettünk és a merészebbek még a hóban való hempergőzést
is bevállalták, persze a hóemberrel való selfie sem maradhatott ki. Egy másik nap pedig fél órát utaztunk, hogy a
környék egyetlen élményfürdőjét, ami két medencével
és egy csúszdával büszkélkedhetett, meglátogathassuk. A
Järvzoo, ahol egy fél napot töltöttünk, egy olyan állatkert,
ahol csak őshonos állatok élnek, természetes élő környeFasori Hírmondó 2016. május
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zetükben. Csodás volt, láthattunk sarki rókát, rozsomákot, rénszarvast és pézsmatulkot is. A hét lezárásaként az iskola ebédlőjében egy jó
hangulatú, közös vacsorán vettünk részt.
Ezen kívül, és talán, ami még fontosabb, barátokat szerezhettünk és sokat tanultunk nemcsak a svéd, hanem a thai és vietnami kultúrákról is.
Rengeteg különös emberrel találkoztunk, volt, aki csak az iskola épületén belül hordott napszemüveget, de olyan is, akinek fiú létére a harmadik átöltözésre sikerült csak kiválasztania az időjárásnak legmegfelelőbb ruhát, mégpedig a fehér nadrágot fehér cipővel. Tegyük hozzá, hogy
legalább 10 cm-es hó volt. Lehetőségünk volt ellátogatni a közeli bevásárlóközpontba, ahol még a népszerű H&M-ben is lehetett vásárolni.
Ettünk szarvashúst és megtanulhattuk a svédek legkiemelkedőbb és legnehezebben megtanulható nemzeti táncát, a Små grodorna – kis békák
című számra, amit Midsommar idején járnak el a svédek. El lehet képzelni, milyen mulatságos volt, amikor néhány diák egy, az ebédlőben
üresen árválkodó asztalt körbetáncolt és torkaszakadtából kiáltotta a refrént: Quakaka, quakaka. (Ez nem más, mint a béka hangja, ha valaki
nem ismerte volna fel.)
Sajnos az öt nap nagyon hamar eltelt, de a közeli viszontlátás reményével búcsúztunk egymástól. Még két napot töltöttünk Stockholmban, ahol
a szállásra való eljutás elég sok időt vett igénybe. Másfél óra alatt sikerült eljutnunk a metró állomástól az amúgy 13 percre lévő szállásunkig, 20
kg-os bőröndökkel. Itt szeretném megköszönni Márkus hősiességét, aki végigcibálta másvalakinek a kerék nélküli bőröndjét fél Stockholmon
keresztül. De az a tudat, hogy jó földrajzos kétszer ugyanazon az úton nem megy, kárpótolt mindenért. Stockholmban közösen a Nobel Múzeumot néztük meg, ahol mind a 900 Nobel díjas embernek a képe egy a tetőn lévő, enyhén nyekergő sínen fut végig a plafonon, és a skanzent
is bejártuk. De a legnagyobb élmény a Vasa múzeum volt, ahol nevével ellentmondásosan nem vázák találhatóak, hanem egy hatalmas hajó,
amely a Svéd Királyság két évnyi jövedelméből épült fel II. Gusztáv Adolf parancsára a flotta részére. Csupán öt percet töltött a vízen, mielőtt
hirtelen, egy erősebb széllökés következtében felborult és elsüllyedt. 333 év alatt sikerült a vízből kiemelni, most pedig teljes életnagyságban áll
a múzeum közepén, és nap mint nap kápráztatja el a múzeumba látogatókat. A hatalmas építményt három emeleten kiállítások veszik körül,
ahol az eredeti árboc és a hajóval elsüllyedt holttestek is megtekinthetők.
Az éjjeli utazást visszafelé még a legkeményebbek se bírták, el- elbóbiskolt a társaság nagy része. Hazaérkezve mindannyian fáradtak voltunk,
de élményekkel gazdagodva tértünk haza, és már alig várjuk a svédek szeptemberi látogatását.
Hoffer Dóra 11.b

Harry Potter földjén

M

árcius elején a Student Lines utazási iroda és Karl Éva tanárnő
szervezésében 12 fasori diák kelt útra Angliába.
Már amikor vártunk a buszra, érezhető volt az izgalom és a jókedv. Ez az odafelé úton sem változott, pedig több mint egy egész napon keresztül utaztunk. Másnap reggel Franciaország tengerpartján a
Csalagútnál gyönyörű napsütésre ébredtünk. Miután átkeltünk az alagúton, máris megtapasztalhattuk az igazi angliai időjárást, ugyanis 5-10
percenként változott. Hol esett, hol sütött a nap, hol fújt a szél. Első napi
utunk Oxfordba vezetett, itt filmes helyszínek tömkelegét láttuk (Harry
Potter, Bridget Jones naplója és még sorolhatnám). Persze a híres oxfordi
egyetemen is jártunk, mely hatalmas parkjával és gyönyörű épületeivel
teljesen levett minket a lábunkról. Az éjszakákat családoknál töltöttük
egy Trowbridge nevű kisvárosban. Az elkövetkezendő napokban számos
vidéki kisvárosban jártunk Shakespeare szülővárosától Stratford UponAvon-től kezdve egészen Warwick városáig, ami egy hatalmas kastéllyal
és egy feledhetetlen hangulatú belvárossal várt minket. Mivel vasárnap érkeztünk Warwick-ba, részesei
lehettünk a hétvégi piacnak, ahol mindenféle élelmiszert és ajándéktárgyat értékesítettek szórakoztató műsorok kíséretében.
Utolsó előtti napunkon elhagytuk Angliát és Walesnek vettük az irányt. Itt meglátogattuk Wales legnagyobb kastélyát Caerphillyben, és a fővárost,
Cardiffot. A belvárosában a szemünk elé tárult a cardiffi kastély, amely mellett egyből a városi stadion és rengeteg híres „pub” helyezkedik el.
Utolsó napunkat Londonban töltöttük, ahol az eddig csak képeken látott híres helyeket jártuk be. Láthattunk őrségváltást a Buckingham Palotánál, bejártuk a belvárost, megnéztük London leghíresebb terét a Trafalgar Square-t, megtekintettük a Big Ben-t és végül a London Bridge-en
átérve megérkeztünk a London Eye-hoz ahol várt minket a busz. Innen indultunk utolsó másfél napos utunkra, haza Budapestre.
Köszönjük Karl Éva tanárnőnek a sok-sok szervezést és a kísérést!
Végh Zsófia és Kulcsár Zsombor 9.c

Csehországi cserediákok
csapata – Látogatás Brno-ban

N

yolc Fasori diák, 9-11-es osztályosok, 4 verőfényes napot töltött
Tóth Lilla és Ittzés Szilvia tanárnőkkel együtt Brno-ban, a 2. legnagyobb cseh városban, 8 cseh diákkal és Jan Krcek tanár úrral.
Beszámolnak Pintér Bence 10.b, Bálint Eszter10.b, Németh Kamilla
10.a és Czégel Szabolcs10.b.
Első nap egy röpke ötórás buszút után érkeztünk meg Brno-ba. Mindenki összeismerkedett a fogadó diákjával, és mivel egész nap szabad programok voltak, körbevezettek minket a városban. Szinte végig együtt volt
az egész társaság, mindenki megismerkedhetett az összes cseh diákkal,
nem csak a saját „cseréjével”.
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A második napot az iskolában töltöttük, ahol szintén körbevezettek minket – megnéztük az ebédlőt, egy-egy termet, a folyosókat, a
testnevelés termet, és megállapítottuk, hogy sok szempontból jobb
körülmények között tanulunk mi, itt a Fasorban. Érdekes különbség
volt, hogy ott mindenki papucsban járt, pedig ez egy négyosztályos
gimnázium volt.
Ezután prezentációkat tartott mindenki a saját országáról, nyelvéről,
iskolájáról, majd feloszlottunk vegyes, magyar-cseh csapatokra, és
játékos feladatok keretében ismét bejártuk a várost, de most már alaposabban. Közben csehül kellett megkérdezni valakitől, hogy hány
óra van; meg felmenni a legmagasabb pontra, és onnan megkeresni
az iskolát; magyar és cseh, krétával írt üzenetet hagyni a várfalon és
hasonlók.
Kedden egy fantasztikus cseppkőbarlangba vittek minket, Brno-tól
egy órányira, a Morva karszt területen. A barlang különlegessége volt,
hogy az út földalatti csónakázásba torkollott. A szűk járatokban csobogtunk a vízen egy nagy csónakban, míg ki nem értünk.
Utolsó nap reggelén a tervezett lézerharc helyett – amihez még túl korán volt – végül a cseh diákok elvittek minket a város alatti labirintusba.

Mindannyian remek élményekkel tértünk haza, és mind csodás embereket ismerhettünk meg, akikkel az angolt is jól tudtuk gyakorolni.
Tervek szerint júniusban találkozunk, amikor mi látjuk vendégül a
cseheket. Már készülünk nagyon!
Cseh totó
(Ezt kellett kitölteni az egyik közös angolórán angolul.)
Tudtad, hogy…
… a kockacukrot egy cseh városban, Dacice-ben fedezték fel
1843-ban?
… a lágy kontaktlencsét Otto Wchterle találta fel 1961-ben Csehszlovákiában?
… a csehek fogyasztják a legtöbb sört a világon: 160 litert fejenként
egy évben.
… a csehek elszánt gombászok, és a gombászást fontosabbnak tartják, mint a sportolást.
… a prágai vár a legnagyobb vár együttes az egész világon. Hét
hektárnyi területen áll.

Nürnbergben jártunk

M

últ héten ért véget a nürnbergi cserediák program, amelyen
12 diák vehetett részt Fabiny Katalin és Karl Éva tanárnők
vezetésével. A nürnbergi Wilhelm Löhe Schule részéről pedig ismét Tanja Döhler és Binia Ziebell tanárnők szervezték fáradhatatlanul a programjainkat. Ezúton is hálásan köszönjük vendégszeretetüket!
Hat eseménydús és vidám napot tölthettünk el a városban. A szervezett programok keretében megnézhettük a Kaiserburgot, vagyis a
nürnbergi várat; a Dokumentationszentrumot, ami a fasizmus áldozatainak állít emléket; és a Dürerhaust, ahol a magyar származású
festőművész, Ajtósi Dürer élt és alkotott. Az utóbbiban egy magát
Dürer feleségének valló asszonyság vezetett körbe minket, röpke 500
évvel a halála után... A vár legmagasabb tornyából megcsodálhattuk
Nürnberg városát felülnézetből. A várhoz tartozó kútnál is voltunk,
ahol már több minden eltűnt a mélyben, mint pl. fényképezőgépek,
ébresztőóra, valamint egy szerencsétlen macska is életét vesztette…
A Dokuzentrumban és a Kaiserburgban audioguide-okat kaptunk,
amiket bármikor ki tudtunk kapcsolni, ellenben Agnes Dürer nénit
nem lehetett leállítani… lelkesedésével lenyűgözött bennünket!
Az értelmünkre ható programok mellett igazi kikapcsolódást jelentett a
közös bowlingozás és a zárónapi barkácsolás, amikor a tökéletesen felszerelt iskolai műhelyben tehettük próbára kézügyességünket. Mindenki
lázasan rajzolt, fűrészelt, csiszolt, hogy minél szebb legyen a Nürnberg
sziluettjét ábrázoló élénkpiros műanyag kulcstartó. Részt vettünk az áhítattal egybekötött iskolagyűlésen, és bekukkantottunk az iskola zenekarának próbájára is. A menzán választhattunk a húsos és vegetáriánus

menük közül, és minden nap valami finomat ebédeltünk.
A családok által szervezett programok is nagy örömet szereztek mindenkinek. Jártunk a Folksfest-en, ami évente egyszer nyitja meg kapuit
az izgatott nürnbergiek előtt, és nem más, mint egy óriási vidámpark.
Borzongtunk a Palm Beach nevű élményfürdő félelmetes csúszdáin.
Esténként pedig mindenki szabadon tehette, amit csak akart… J
Ha összegeznünk kellene a hetet, akkor azt mondanánk: „Es war supertoll!” Már most hiányoznak a cserediákjaink és az együtt eltöltött idő!
Szentpéteri Lili és Tóth Helka 9. c

Kirándul az 5. b – Mikulástúra

M

ikulás napján, vasárnap majdnem 32 Mikulás-sapkás alak gyülekezett a Széll Kálmán téren. Túrázni indultunk a budai hegyekbe. A
Mikulás túra fantasztikus élmény volt az osztálynak. Sokat tudtunk beszélgetni a túra közben, ez abban segített, hogy jobban megismerjük egymást. A túrára velünk tartott Hámor Endre tanúr úr és Lovas Eszter tanárnő is.
Tőlük fontos információkat hallhattunk, sőt Lovas tanárnő leveleket és gombákat gyűjtött a túrán azért, hogy érdekesebbé tegye a biológia
szakkört. Mikor célba ért az osztály a zugligeti 58-as Kisvendéglőhöz, találkoztunk a Mikulással. A Mikulás mindenkiről olvasott egy rövid
jellemzést, és szerencsére mindenki magára ismert. Természetesen a Mikulás hozott nekünk egy kis csokit. Ajándékozás közben pedig mini
tejfölös lángost kaptunk. Szerintem a Mikulás túra mindenkinek örök élmény marad, de a túra nem jöhetett volna létre a mi csodás osztályfőnökünk, Fabiny Katalin tanárnő nélkül!
Kovács Laura 5. b
Három izgalmas nap - (Az 5. b első osztálykirándulása)
A megérkezés napja. Végre eljött a várva várt nap, és megérkeztünk Nagyvelegre! A Bakony dimbes-dombos tájain a buszút egy hullámvasútra
emlékeztetett. A falu központjától pár lépésnyire, a Grünfeld Evangélikus Vendégházban laktunk, ahol Pista bácsi, a ház gondnoka ismertette
velünk a házirendet. A kastély épülete először átláthatatlannak tűnt, ám pár perccel később már vidáman rohangáltunk a folyosókon és a nagyteremben, meg ugráltunk a csocsó és a pingpongasztal körül. A kipakolás és vacsora után kezdetét vette a vidám csapatjáték, amelyet Bátovszkyné János Judit tanárnő vezetett. Az esti áhítat után a szobában folytattuk a beszélgetést (no meg a párnacsatát). A sok új élmény után, a nyikorFasori Hírmondó 2016. május
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gó emeletes ágyakban nem volt
könnyű elaludni.
Az élmények napja. Hajnali fél
6-kor már javában csicseregtek
a madarak, így mi sem tétlenkedtünk, inkább felébresztettük a többieket. Fabiny Katalin
tanárnővel a közeli kisboltban
megvettük a tejet, vajat, zsemlét és kiflit. Az ügyeletes brigád
megterített a reggelihez, majd
egy másik csapat elmosogatott,
és mindenki elkészítette az útravaló szendvicseit, hiszen a mai
napon hosszú kirándulásra indultunk. Együtt minden gyorsan
és könnyen ment!
Reggeli után jött is a busz, ami először a csókakői várhoz vitt minket. El tudom képzelni, milyen nehéz lehetett bevenni a várat, mert mi a
lépcsőn is alig bírtuk megmászni a hegyet, amelynek a tetején áll. De megérte felküzdeni magunkat, mert a várból csodás kilátás nyílt a környező hegyekre! Miután kigyönyörködtük magunkat és újra leértünk, egy kis foci következett a vár lábánál elterülő hatalmas réten, mások
meg ismét hegyet másztak. A lejövetel kicsit rizikós volt, de nadrágféken végül is megoldottuk. Utunkat Bodajk felé folytattuk, ahol a mesebeli
Gaja-patak völgyében felejthetetlen számháború vette kezdetét. A szabályok betartását még gyakorolnunk kell, de ennek ellenére nagyon élveztük a csatát, és nyertek a védők! Hazaérve még volt idő lejátszani a pingpong- és csocsóbajnokság hátralevő meccseit, majd vacsoráztunk.
Az izgalmak ezután is folytatódtak… A nemrég még teve-jelmeznek használt láthatósági mellényeinkben éjszakai túrára indultunk a helyi
fiatal lelkész, Bence Győző bácsi vezetésével. Majdnem teliholdban, csillagos ég alatt, énekelve és nevetgélve róttuk a kilométereket. Két órát
barangoltunk a falu körüli erdőn át, majd kimerülve értünk vissza a kastélyba. Ezen a napon senkinek nem volt gond az elalvás!
A búcsúzás napja. A közös vásárlás és reggeli után csoki tojásokat kereshettünk a kertben, mert ide már megérkezett a húsvéti nyúl. Mindenki
boldogan falta be a finomságokat, majd a kastéllyal szembeni focipályára indultunk, hogy kipróbáljuk a méta nevű játékot. Ez egy ősi magyar
játék, amit egy baseball-ütővel és néhány teniszlabdával kell játszani, és legtöbben még nem ismertük. Az izgalmas métázás után kezdetét vette a falujáték. Már nagyon vártuk, mi is lesz ez a beígért portya, és valóban remekül szórakoztunk. A falu lakóit kérdezgetve kellett kitölteni
a feladatlapunkat. Közben azt is megtudtuk, kiről kapta a nevét Nagyveleg, hány lakosa van és ki a legidősebb, meg hogy mindössze kilenc
utcából áll. A polgármester asszonnyal olyan jól összebarátkoztunk, hogy búcsúzáskor még megmutatta nekünk a falumúzeumot, ahol a falu
lakóinak padlásairól gyűjtöttek össze mindenféle régi tárgyat. Programjaink kiértékeléssel és eredményhirdetéssel zárultak. Mindenkinek jutott
valami apró ajándék, és különdíjban részesültek a legudvariasabb fiúk és legháziasabb lányok. Végül teli élményekkel tértünk haza, ahol csak
meséltünk és meséltünk…
Pintér Zoltán és Varga Domonkos 5. b

IDEGENNYELVI PROGRAMOK

Kerületi országismereti verseny a Fasorban

I

dén másodszor rendezi meg iskolánk angol munkaközössége a kerület és régió 7.
és 8. évfolyamainak az országismereti versenyt. A házigazdák és egyben a verseny
szervezői és lebonyolítói a 8. évfolyamosok voltak, akik lelkesen és felelősségteljesen segítették az angoltanárok munkáját. Beszámol egy szervező:
Egy zord, hideg, téli reggellel kezdődött az a bizonyos december 12-e. Mindenki
lázasan készülődött a másik iskolákból érkező angol tanulók jövetelére. Utolsó
simítások maradtak már csak hátra. Egy-két díszlet, néhány apróság a teljes tökéletességhez. A többi dolog mind kész volt a versenyre, ugyanis a tanárok és a diákok
hetek óta erre készültek.
Az idei országismereti versenyünk témája a csodálatos India volt. Tanóráink
végezetével 1-kor megérkezett az első iskola csapata. Az aulában egy regisztrációs
asztal várta őket, ahol a 8. osztályos segédek, az úgynevezett STAFFOK fogadták
őket. A segítők mind nyolcadikos (a és b osztályos), angolt tanuló diákokból álltak.
A versenyt a díszteremben nyitottuk, ahol egy indiai táncosnő mutatta be káprázatos táncát. Nagyon tetszett mindenkinek. Ezután a csapatok elkezdhették a versenyt. Én a folyosón segédkeztem még pár társammal, de volt, aki a regisztrációs
pultnál, a büfében vagy valamelyik állomáson tevékenykedett. A folyosón segédkezők feladata az volt, hogy segítsünk az elakadt csapatoknak eltalálni az egyes
helyszínekre, ahova menniük kellett. Nagy munka volt mindegyikünk számára,
de megérte, hisz közben jól éreztük magunkat, új emberekkel ismerkedhettünk
meg, és öröm volt részt venni, mint szervező. Könnyítésképp ki volt írva mindegyik
emeletre, hogy melyik teremben melyik feladat vár az adott versenyzőre. Minden
csapat kapott ugyanis egy lapot, amelyen be voltak jelölve a helyek, ahova el kellett jutniuk a verseny során. Ha mindegyik állomáson végeztek
a játékos és egyben elgondolkodtató feladatokkal, és megkapták a pontszámukat, akkor ért véget számukra a verseny. Sok-sok állomás volt:
vallás, film, divat, híres emberek, ételek. Az összes állomás Indiával volt kapcsolatos. A verseny során a tanulók megismerkedhettek India történelmével, kultúrájával, vallásával és gasztronómiájával. Mi pedig bepillantást nyerhettünk, hogy micsoda rendkívüli és felemelő érzés egy ilyen
versenyen segédkezni.
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Úgy gondolom, és ezt minden tanárunk és diákunk nevében mondhatom, hogy ezen a délutánon rengeteget tanulhattunk, és rengeteg
tapasztalatot szerezhettünk. Élménydús pénteki nap volt, és nagyon hálás vagyok, hogy én is részt vehettem benne. A másik iskolából érkező
gyerekek is nagyon jól szórakoztak, boldogsággal töltött el látni azt, hogy jól érzik magukat iskolánkban, és nem csak a stresszt látták meg ebben
a versenyben, hanem az új dolgok megismerését és a tudás gyümölcsének megszerzését is. Bízom benne, hogy ezt életük során még tudják
kamatoztatni, még ha most nem is lett mindenki első helyezett.
Türkösi Éva 8.a

Miért szeretem jobban a németet, mint az angolt?

A

z angol nyelvet mindenki szereti. De milyen az, amikor valaki még annál is jobban szereti a németet? Egy lelkes hatodikos így látja.
Számomra egy kisebb csalódás volt, hogy haladó német helyett csak kezdő angolt választhattam, amikor ötödikben elkezdtem a gimnáziumot. Igaz, az angol sokkal hasznosabb, mert többen beszélik, nekem mégis jobban tetszik a német.
És hogy miért? Mert a németet érdekesebb tanulni, mivel sok benne a nyelvtan. A német tanulása közben mindig gondolkodni kell, míg
az angol tanulás jóformán csak szavak bemagolásáról szól. Természetesen az is lehet, hogy azért húzok a német felé, mert azt már tudom
valamennyire, de a német azért is ment könnyebben, mert a német hangok közelebb állnak a magyarhoz. Most már talán könnyebben
mennek a magyar nyelvhez képest furcsa és nehezen képezhető hangok, de elsőben jobb volt némettel kezdeni az idegennyelv tanulást.
Az is igaz, hogy mindkét nyelvből sok a jövevényszó a magyarban, de az angolból inkább szleng szavak kerültek át a magyarba, míg a németből
hozzánk került szavak az idősebb generáció számára is elfogadhatóbbak (pl. spejz).
És ami a legmérvadóbb érv arra, hogy miért szeresd jobban a németet: ez volt Luther Márton anyanyelve!

Némi bagett – Francia délután a Fasorban

A

francia nyelvtanárok szervezésében immár hagyományosan megrendezett Francia délután ismét nagy sokaságot vonzott a Díszterembe.
A kék-fehér-pirosba öltöztetett bejárat és asztalok megadták az alaphangulatot a bemutatókból és játékokból álló programnak. A legnagyobb esemény idén is a diákok által összeállított büféasztal volt.
Alább olvasható a beszámoló egy alsós tollából, aki még
nem tanul franciául, de a kedvét már meghozták hozzá…
A Francia délután úgy kezdődött, hogy beosztottak asztalokhoz, ahol volt némi bagett.
Először két prezentációt láttunk híres francia helyekről,
ételekről és emberekről, utána pedig belevetettük magunkat a francia ételek különleges világába. Az én kedvencem a lecsó volt.
Ezt követte a kvíz, amiben láttunk filmrészleteket, és
meg kellett mondani, hogy melyik film az, és ki játszik
benne. Voltak még kérdések a prezentációkban látottakból is.
Végül nem nyert a csapatom, ennek ellenére kihagyhatatlan élmény volt!
Keszthelyi Balázs 6. a

Olasz est a Fasorban

I

dén februárban újra megrendezésre került a mindig emlékezetes Olasz est, melynek szervezéséből minden olaszos csoport kivette részét.
2016-ban nem a divaté, hanem az éneké volt a főszerep. Hogy azoknak is érdekessé tegyük az estét, akik nem rajonganak a karaokeért, egy kvízzel
vezettük fel a rendezvényt, melyet a 10. c készített közös erőfeszítéssel. Negyven Olaszországgal kapcsolatos kérdés hangzott el a színpadon, melyből
a legtöbbet helyesen megválaszoló csapat nyerte el a hatalmas Ferrero Roche kosarat. A kvízt egy karaoke megmérettetés követte, melyet meglepetésünkre egy kizárólag fiúkból álló csapat nyert meg. Igyekeztünk mindenki számára ismert zenét választani, így a Volare dalra esett választásunk.
Szerencsére az összes csapat remekül helyt állt. Az énekversenyt egy 10. a és b osztályosok által előadott komédiás gladiátorjáték követte, melyre ugyan
kevés idő alatt, mégis fegyelmezetten sikerült felkészülniük.
Végül, de nem utolsó sorban, a kilencedik évfolyam olasz
másodnyelvesei mutatták meg hangjukat a nézőknek egy
vidám nóta keretében.
Ezután nem maradt más, mint a mennyeibbnél mennyeibb olasz specialitások elfogyasztása. A svédasztalnál a 11.
osztályosok segédkeztek. Volt szerencsénk megkóstolni
salátákat, főételeket és a kihagyhatatlan desszerteket egyaránt.
Számunkra, másodnyelves olasz nyelvi tagozatosként ez
minden évben nagyon fontos esemény, hisz szívünkhöz
közel áll Itália kultúrája és e rendezvénnyel másokat is
hozzáköthetünk örök kedvencünkhöz, a jó öreg Olaszországhoz!
Külön köszönet Hajnóczi Eszter és Koren Pálné tanárnőknek a sok segítségért és a felejthetetlen délutánért!
Ják Krisztina 10.c
Fasori Hírmondó 2016. május

11

Képes hírösszefoglaló
Farsang – Idén a 8. a osztály rendezte a farsangot
Szita Rita osztályfőnök vezetésével. Az alsós osztályok mind egy-egy színbe
öltöztek, így a tornaterem
végül piros-sárga-zöld-lila színkavalkádban pompázott. A játékos feladatok
(kiskanálban
vízcipelés,
táncos lépések, székfoglalás, joghurtetetés bekötött
szemmel, activity), a tombola, az osztályok külön,
színhez kapcsolódó műsora, valamint az ingyen büfé mind hozzájárultak a jó hangulathoz. Köszönet a nyolcadikosoknak a komoly előkészítésért és helytállásért, az est színvonalas lebonyolításáért!
Ruandai testvériskola –
Az idei Jótékonysági est
bevételét az afrikai Ruandában építendő evangélikus iskola céljaira szántuk,
akiket testvériskolánkkal,
a nürnbergi Wilhelm Löhe Gimnáziummal karöltve támogatunk, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Az est folyamán 238500 forint gyűlt össze, melyet a nürnbergi csereút során át is adtak a némettanárok.           
Jótékonysági est – Idén is megrendezte iskolánk a Jótékonysági estet,
melyen szaxofontól fagottig, zongorától trombitáig rendkívül sokféle
hangszeres bemutatót hallhattunk. Ezen kívül a műsort színesítette

még táncprodukció, énekszám, szavalat, kamarazene és természetesen kórusmuzsika. Az est szervezőtanárai: Ittzés Szilvia, Kuklis Éva és
Varga Tamásné tanárnők. Művészeti vezető: Nováky Andrea tanárnő
Csaba testvér látogatása – Iskolánkba látogatott Böjte Csaba atya
Déváról, és tele Díszterem előtt mesélt az árva és szegény gyerekek
között végzett áldozatos, ám jókedvű munkájáról. Ezen kívül mindenki figyelmébe ajánlotta Simon V. László Farkas Bertalan – Az űrhajós című könyvét. „Minden igazán nagy út egy csendben feltörő
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szép álomból fakad, melyet, ha gondozod, nagyra nő, merész, sokszor pimasz‚ csak azért is valóra
váltom’- elhatározássá érve szárnyakat ad neked,
és célba repít” –olvasható Csaba testvér ajánlása a
könyvben. Az erdélyi gyermekotthont vezető atya a
fasori diákokhoz is szólt:
„Akárhány nagy ember is
járt ide, neked az számítson, hogy TE mit adsz hozzá ehhez az iskolához! Ha
te nem teszed le a feneked
arra a székre, és nem teszed oda magad a tankönyved mellé, kár is
nézned a régi szép múltat. A jelen rajtad áll.”
Magyar irodalom OKTV – Büszkén adjuk hírül, hogy Edőcs Johanna
10. helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver- senyen
magyar irodalomból. Felkészítő tanárai Cziczka Katalin és Kuklis Éva
tanárnők,
valamint Muntag Vince, magyar- és
színháztudomány
szakos egyetemista, egykori OKTV
helyezett. Johanna így értékeli az
egész tanévben
végigívelő feladatot: „Minden szempontból érdemes volt vállalni ezt a
plusz munkát, hiszen óriási élmény volt számomra egyrészt belemélyedni a teljes gimnáziumi irodalom anyagba, másrészt önállóan feldolgozni egy témát, amit ilyen mélységben még sosem tettem. Óriási
volt átélni, ahogyan az elmélyülés során feltárult előttem Áprily Lajos
élete és munkássága. Azoktól a pillanatoktól, amikor nyomás alatt kellett írnom vagy beszélnem szintén gazdagodtam, izgulás legfeljebb a
versenyek, fordulók előtt tört rám. Áprilyt nagyon megkedveltem, és
hálás voltam a lehetőségért, a kapott segítségért. Mindenképp szeretnék jövőre is indulni!”
Versünnep – Nagy László (1925-1978) születésének 100. évfordulójára az Arany János Kör és a magyar munkaközösség versmondó versenyt
rendezett a művészeti munkaközösség közreműködésével. Ajánlott költemények közül választhattak a résztvevők, a szavaló és a versképeket
készítő diákok. Egy önálló zenei feldolgozás is született: a 10. b osztályos
Orbók Réka és Czégel Szabolcs az Adjon az Isten című verset zenésítették meg. Jernei Anikó tanárnő növendékei gyönyörű versillusztrációkat
készítettek, látványos keretbe foglalva a rendezvényt. A diákok munkáit a Díszteremben a jótékonysági est keretében is
megcsodálhattuk.
A képen Zászkaliczky Judit 10. a
osztályos tanuló
első helyezést ért
illusztrációja látható, amelyet Nagy
László Az én szívem című verse
alapján készített.

Sportpálya – Hálás
köszönetet
mondunk a VII. kerület
Erzsébetváros
Önkormányzatának és
Vattamány Zsolt polgármesternek, amiért
megépítették
iskolánk részére az udvari
sportpályát. A pálya
végre lehetővé teszi,
hogy diákjaink biztonságos és kényelmes körülmények között mozoghassanak
és sportolhassanak.
Az építési munkák a
tanév végére fejeződnek be, amikorra elkészül a pályát körbevevő alacsony fal is.
Roma-nap – Charlotte Flynn, iskolánk amerikai önkéntese, aki a
Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében tölt hazánkban egy tanévet, a Nemzetközi
Roma-Nap alkalmából egy héten át szervezett figyelemfelkeltő, játékos, elgondolkodtató programokat
különböző osztályokban az angolórák keretében. A képen az ötödikesek óráján tart órát a Phyren Amenca nemzetközi roma szervezetből érkező társával együtt.
SOTE-verseny – Idén rendezték meg először az országos egészségversenyt, melyen iskolánk 11. b osztályos
csapata is indult. A
verseny másfél hónapon át tartott és
három
fordulóból
állt: két internetes,
többórás feladatmegoldásból és egy egész
napos gyakorlati fordulóból, a témája
pedig az egészségmegőrzés, az emberi
szervezet és a prevenció volt. A fasori
csapat a 120 résztvevőből a 14. helyezést
érte el.
Magyar Kultúra Napja - A Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett
országos
evangélikus képzőművészeti pályázaton nemzetünk színei címre kellett alkotásokat beküldeni. A diákok rajzain a magyar történelem fontosabb eseményei, a népmesék ismert alakjai, a
magyar népművészet
szép motívumai, hí-

res találmányok, tudósok, sportolók, nevezetes épületek jelentek meg. Diákjaink alkotásaiból kiállítás is készült. Gajdán Gréta 8. a osztályos tanuló montázsa
különdíjat kapott.

Logópályázat – Hegedűs Krisztina 10.
c osztályos tanuló
nyerte meg azt a pályázatot, amelyet az
1936-ban alakult Budapesti Vándor Kórus karnagya Németh
Zsuzsanna (iskolánk
két diákjának édesanyja) írt ki énekkaros logó tervezésére.
A képet oklevelek,
díjak díszítésére fogja használni a kórus. Krisztina fel lett kérve arra, hogy a logó férfi változatát is megtervezze.
MEGINT - A Martin
György Kulturális Egyesület támogatásával iskolánkban ismét megrendezték a Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Néptánc Találkozóját, vagyis a
MEGINT rendezvényt.
Ötletgazda és főszervező: Barcsay Zsombor,
öregdiák.
Himnusz szavalás - A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk
közös Himnusz-szavalást rendezett, ezzel ünnepelve közös imádságunkat. A szavalásra a nagyszünetben került sor a Díszteremben, és
bárki becsatlakozhatott. Szervezők: a 9. c osztály és Kuklis Éva valamint Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna tanárnők.

Föld napja- Április 22-én a tizenkettedikesek kivételével az egész
iskola elment kirándulni, hogy ily módon ünnepelje meg
a Föld napját. A túravonalakat Hámor
Endre igazgató helyettes állította ös�sze. Az osztályok negyedórás időközönként indultak az iskoFasori Hírmondó 2016. május
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lából, illetve a felsősök a városból indultak. A cél a Széchényi-hegy volt, ahol a
Nagyréten találkozott
az egész iskola. A fogaskerekű vasút végállomásától induló,
kb. 6 km-es túra közben több kilátóból is
lehetett gyönyörködni a tájban. A cél az volt, hogy együtt átéljük,
hogy nem olyan bonyolult kirándulni, nincsenek messze a budai hegyek, és persze közben megtanuljuk értékelni és megőrizni a Földünket, hogy még unokáink is élhető életet élhessenek.

SPORT A FASORBAN

Kutató tanárok - Negyedik alkalommal rendezték meg az Evangélikus iskolák kutató tanárainak a konferenciáját. Idén, április 8-án a Sztehlo
Gábor Evangélikus Gimnázium adott
otthont a rendezvénynek. Iskolánk
képviseletében hat kollégánk tartott
előadást. Az eseményhez Sztehlo Gábor szobrának avatása kapcsolódott, a
rendezők nagy vendégszeretettel fogadták a résztvevőket, igazán tartalmas
nap volt. A fasori tanárok előadásai:
Birkás-Sztrókay Edit: Nonverbális kommunikáció az oktatásban
dr. Csepregi András: Követés és ellenállás Dietrich Bonhoeffer életében
Cziczka Katalin: Ellenségképek a 16. századi magyar irodalomtörténetben
dr. Érfalvy Lívia: Gyóni Géza, az első világháború költője
dr. Kodácsy-Simon Eszter: Teremtésvédelem az Újszövetségben
Petrás Péter: A Fasor és az első világháború

Cserkészcsapat- Iskolánk cserkészcsapata idén felvette
Martin György, egykori fasori diák, néptánckutató, néprajztudós nevét iránta való tiszteletadásképp. Az új név: 16.
sz. (Budapest-Fasori)
Martin György Cserkészcsapat. Az új
honlapjuk is hamarosan elkészül, amely iskolánk honlapján keresztül is elérhető lesz. Az új névhez új logót is terveztek, amelyet büszkén viselnek.
Rendhagyó történelemóra keretében emlékezett meg iskolánk a
holokauszt áldozatairól április 18-án. A Díszteremben alsósok és felsősök külön külön hallgatták meg Birkás-Sztrókay Edit tanárnő képes
előadását a Fasor egykori izraelita diákjairól.

Aranyérmes
kardcsapat

I

skolánk kardcsapata ARANYÉRMET szerzett a Diákolimpia országos döntőjében. A Fasori csapat tagjai:
Birkás Dóra, Jankovics Anna és Széplaki Zsófia 8. b
osztályos tanulók. Gratulálunk!

Gyeplabda sikerek

A

z idén első alkalommal vettek részt tanulóink a magyar gyeplabda terembajnokságban az U18-as és a női felnőtt NBIben. A kitartó edzéseknek, a sok munka eredményeképpen
újoncként mind a két bajnokságot éremmel zárták. A lányok végig
fegyelmezetten, felnőttekhez méltóan játszottak. Büszkeség és szeretet töltötte el szívünket, amikor a lányok a fáradtságtól már lépni
sem tudtak, kezük kék-zöld volt a labda ütéseitől, de még mindig
harcoltak a jobb eredményért.
Az U18-as Magyar Bajnokságban a harmadik helyezést hozták el, és
Bálint Andrea 10.c osztályos tanuló megkapta a bajnokság legjobb
kapusa címet.
A felnőttek között a Magyar Női NBI-ben szintén harmadik helyezést
ért el a csapat, és Domokos Zsófia 11. b osztályos tanuló lett az év
felfedezettje, egyben a felnőtt bajnokság legjobb játékosa.
Több tanulónk meghívást kapott a meccsek alatt nyújtott teljesítménye alapján a Magyar U18-as válogatottba, mely április végén Pozsonyba utazott az olimpiai reménységek selejtező tornájára.
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Nagyon köszönjük Ferenczi Zsolt edzőnek a lányok felkészítését, továbbá a BKGDSE-nek az anyagi támogatását, az iskolának a terem és a
felszerelésekhez nyújtott támogatását, mert ezek tették lehetővé, hogy a
magyar bajnokságban részt vehessünk, és a végén együtt örülhessünk.
Nagyon köszönöm a lányoknak a sok-sok munkát, amit az idén az
edzésekbe fektettek, és remélem, hogy ez segít minket abban, hogy a
közös álmunk teljesüljön. Jövőre szeretnénk az osztrák vagy a horvát
bajnokságban is indulni.
Dávid Lászlóné felkészítő tanár
Az U18-as és NBI-es csapat tagjai:
Domokos Zsófia Odett 11. b
Tóth Zsuzsanna 10. b
Szabó Ditta 10. a
Bálint Andrea Zita 10. c
Szalay-Nagy Emese 10. a
Hegedűs Krisztina 10. c
Fehér Anna Viktória (Móricz Isk.) Feil Rebeka 9. c
Felföldi Anna 10. b
Széll Szilvia Csenge 9. c
Márton Zsófia Enikő 10. b
Blaskó-Daróczi Mira Johanna 8. a
Orbók Réka 10. b
Varga Virág Katalin 8. a

Az idei évi gyeplabda élményeink

A

z egész akkor vette kezdetét, mikor tavaly egy megbeszélést tartottunk, a jövőbeni tevékenységeinkkel kapcsolatban a KFC-ben,
ahol elhatároztuk, hogy elindulunk a terembajnokságon. A megbeszélésen voltak plusz hallgatók is, akik közül a kapusunkat akkor győztük meg a csatlakozásra, aki bizonyítva ügyességét az U18-as bajnokság
legjobb kapusának választották.
Aztán elkezdődött a tanév, amikor Dávid Lászlóné tanárnő lelkesen
toborozta az új tagokat a csapatunkba. Majd megkezdődtek az edzések,
ahol mindent beleadva gyakoroltunk és próbáltuk teljesíteni a nehéz
– de hasznos – gyakorlatokat, amit az edzőnk Ferenczi Zsolt talált ki.
A gyakorlat teszi a mestert mondás különösen igaznak bizonyult nálunk, ugyanis egy kezdő játékos igen veszélyes tud lenni a környezetére. Ugyan a teremben nem, magunkban és egymásban annál inkább
nagyobb kárt okoztunk – fejsérülések, le- és betört körmök, sebek és
rengeteg lila folt. Alig 1 hónap leforgása alatt két edzőmérkőzést is játszottunk az SZLG csapata ellen. Sajnos mind a kétszer kikaptunk, de
ez nemhogy letört volna minket. Épp ellenkezőleg! A meccsek után
nagyobb lelkesedéssel jártunk le edzésre, mert élveztük a játékot, és
vissza akartunk vágni a vereségek miatt. A csapat elhatározását tükrözte, hogy beszerveztünk további edzéseket a szünetekben vagy épp, az
utolsó 2015-ös tanítási napon, amikor hazamehettünk volna, mi bent
maradtunk, és 14-től 17 óráig megállás nélkül gyakoroltunk és meccseztünk
egymás ellen. A meccseknél bevontuk az edzőt is, aki igen ijesztő tud lenni, ha játszik, de azt a hihetetlen örömöt, amikor sikerült
egyszer-kétszer kicseleznünk, azt nem lehet elmondani.
Február 14-én megkezdődött a versenyszezon. A csapatunk készen állt a megmérettetésre. Közösen megszavaztuk Domokos Zsófit csapatkapitánynak, aki minden erejét beleadva vezetett minket a játékban, és tartotta össze a csapatot, ha adódott valami probléma. Biztosan
állíthatom, hogy a legélvezetesebb meccsünk az AGYSE elleni mérkőzés volt. Tudtuk, hogy nem fogunk nyerni a nálunk sokkal tapasztaltabb
(többségük anyuka és több mint 20 éve űzi ezt a sportot) játékosok ellen, de a mérkőzés utáni köszönésnél mind büszkén álltunk fel, ahol
az ellenfél játékosai és edzői is megdicsértek minket a színvonalas meccsért. A legélvezetesebb játékunk vereséggel végződött, de a legjobb,
legboldogabb az U18-ban a SZLG csapatával vívott döntetlen mérkőzésünk volt. Tudni kell, hogy az SZLG csapata lett az U18 bajnoka és tőlük
kaptunk ki az edzőmérkőzéseken. A csapat szívét-lelkét beleadva futott és küzdött a végsőkig, majd mikor megszólalt a véget jelző kürt a Fasorosok – játékosok, edzők, szurkolók – mind olyan ujjongásba kezdtek, mintha ez lett volna a döntő. Mindenki egymás nyakába ugorva ünnepelte a döntetlent. Vannak, akik nem értik, miért örültünk ennyire a döntetlennek, de akik ott voltak az edzőmérkőzéseken és a bajnokságon,
tudják, hogy nekünk ez milyen sokat jelentett. Persze az ellenfélnek is, hiszen ők teljesen letörtek, hogy a bajnok ellen döntetlent játszottunk,
és majdnem sikerült visszavágnunk a vereségek miatt. Hiába alakult csak most a csapatunk, hiába a csapat fele újoncokból áll – ebben a tanévben kezdték, köztük a kapus is; megmutattuk a kitartásunk és kemény munkánk gyümölcsét, amivel mindkét bajnokságban – U18, NBI – a
bronzérmet hozhattuk el.
És ez még nem minden. Ebben az évben indították az U18-as nagypályás leány válogatottat,
ahova hat játékosunk meghívást kapott. Ezeket az
edzéseket nem lehet összehasonlítani a teremgyeplabdával, mert sokkal nehezebb és veszélyesebb a játék. Sokkal többet kell futni, lényegesen
nagyobb erőt kell kifejtenünk az ütések során,
vigyáznunk kell a magas labdákkal, és ami a legfurcsább, hogy 10+1-ben játszunk, tehát még
a helyezkedést is szokni kell. De még ha ezeket figyelembe is vesszük, akkor sem ez volt a
legnehezebb dolgunk, hanem a csapattá kovácsolódás. Ugyanis a válogatottba minden egyes
csapatból – SZLG, GERJEN, Kazincbarcika, FŐNIX, FASOR – hívtak játékosokat. Riválisokból
egy csapattá kellett fejlődnünk, ami szerencsére
a csapattagok kedvessége és nyitottsága miatt
sikerült. Így most április végén, mint a Magyar
csapat fogunk együtt elutazni Pozsonyba, ahol
kiállunk a többi ország játékosai ellen.
A gyeplabda csapatunk egy csodás közösség,
mind jól érezzük magunkat és szívesen játs�szuk ezt a sportot. Fantasztikus érzés volt részt
venni a bajnokságban és nagyon hálás vagyok,
hogy az osztályfőnök sikeresen rábeszélt tavaly ennek a sportnak a megkezdésére. Remélem jövőre sok lelkes új taggal bővül a kis
csapatunk, hogy együtt egyre jobb és jobb
eredményeket érjünk el.
Tóth Zsuzsanna 10.b
Fasori Hírmondó 2016. május
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Futball sikerek – Beszámoló két focikupáról
Lónyay Kupa
2016 februárjában és márciusában három héten
át zajlott az ország valamennyi felekezetét felvonultató ökumenikus torna. Rendezője a Lónyai
Református Gimnázium, helyszíne a pestszentlőrinci sportcsarnok volt. Az első két fordulóban,
a selejtezőn csoportgyőztesként bekerültünk a
márciusi döntőbe.
A döntő jó hangulatban kezdődött, volt öregdiák
mérkőzés, ahol egykori Lónyaisok, mai ország�gyűlési képviselők, polgármesterek, ismert politikusok rúgták a bőrt.
Sikerült a döntőig menetelnünk, ahol a rendező hazai csapattal hozott össze a sors. Az addigi
alvó oroszlán – a Lónyai – ellenünk „felébredt”
és „harapott”, s végül egy góllal győzött. Így lettünk másodikak.
Péterfy Kupa
Április 22-én Győrben rendezték meg idén is a
Péterfy focikupát, melyen az ország evangélikus
gimnáziumainak focicsapatai mérik össze
erőiket. A tavalyi arany után idén – a tavaly
elballagók miatt újjászervezett csapatunkkal az előkelő
második helyet szereztük meg. A maratoni torna mintegy nyolc órán át tartott, több mint 30 mérkőzésessel.
Az ezüstcsapat tagjai: Barcsay Csanád, Fabiny Márton, Práth Dávid, Schranz Ambrus, (Pintér Dániel sérülés miatt nem tudott részt venni)
– 12-es diákok; valamint Kereskedő Márk, Labossa Tamás, Pálinkás Balázs, Tüzes Ágoston valamint Jutasi Győző és Gidály Mihály. A fiúk
kitartásból is jelesre vizsgáztak, mivel a sorozatmeccseket forró, szinte 40 fokos műfüves katlanban játszották.
Ezzel a mérkőzéssel és ezekkel a szép eredményekkel búcsúzunk a 12-es csapattagjainktól, abban a reményben, hogy jövőre is meglesz az
utánpótlás, és a fiatalabbak hozzájuk hasonló felelősséggel kísérik, vezetik a Fasori csapatot!
Teleki András edző, testnevelés tanár
Végül mit üzen a búcsúzó csapatkapitány és a leköszönő tizenkettedikes társai? „Bízunk benne, hogy a Fasori Futball fennmarad, és hogy továbbra
is fontos lesz a közös focizás, a mérkőzésekre készülés, a kupák megszerzése. A közös edzések nem csak közös sportolást és testedzést jelentettek,
hanem barátságot, osztályokon átnyúló közösséget. Közösen éltünk meg kudarcot és sikert egyaránt. Az iskolának is jó, ha van egy focicsapat,
akinek lehet szurkolni, akire büszkék lehetnek! Sok sikert, kitartást kívánunk mindenkinek: mostani és leendő csapattagoknak egyaránt!”

Május 8-án, vasárnap mutatkoztak be iskolánk legifjabb játékosai, az U13 (6.-7.osztály) válogatottja a Merkapt sportközpontban, a Tolerencia kupán. A tornát a MAZSIHISZ rendezte
valamennyi felekezet számára, és az evangélikusoktól a Fasor
csapata kapott meghívást.
A fiatal csapatnak két edzéssel a háta mögött ez volt az első,
bemutatkozó szereplése. A kitartó küzdelem és példamutató
helytállás mellett végül a legjobb hat között két győzelemmel és két egygólos vereséggel az előkelő harmadik hellyel
bronzérmet szerzett. Akik példamutató akarattal és tudással
kivívták a harmadik helyet: Boros Bertalan 7.b, Szent-Ivány
Szilárd 7.b, Tordai Levente 6.a + különdíj, Fróna Péter 6.b,
Heinczinger Bence 6.b, Kriston Szilárd 6.b, Nagy Bálint
6.b, Sivó Balázs 6.b + különdíj, Kovács-Telki Tamás 6.b,
Kossuth Gábor 6.b. Gratulálunk a csapatnak és a 8 órán át
kitartó és szurkoló szülőknek!

Fasori Hírmondó A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lapja
• Főszerkesztő: Ittzés Szilvia • Olvasószerkesztő: Cziczka Katalin • Munkatársak: Birkás-Sztrókay Edit, Csernus Rita, dr. Csepregi András, Csordás János,
Dávid Lászlóné, Fabiny Katalin, Hajnóczi Eszter, Hámor Endre, Jernei Anikó, Kuklis Éva, Nováky Andrea, Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna, Szathmáry Adrienn,
Teleki András, Tóth Lilla, Varga Tamásné • Felelős kiadó: Hajdó Ákos igazgató
• Elérhetőség: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. tel.: (06-1) 322-4406, fax: (06-1) 342-2985, www.fasori.hu • e-mail: hirmondo@fasori.hu
Megjelenik 650 példányban. Egy példány előállítási költsége: 240,- Ft.
• Az előállításhoz adományokat elfogadunk, melyet az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlájára kérünk befizetni.
• Nyomdai munka: www.sztarstudio.hu
A fotókat készítette: Hámor Endre, Körtési András és még sokan mások. A fotókat válogatta: Ittzés Szilvia
A lap megjelenését az Evangélikus Gimnázium Alapítvány támogatta.

Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszámára történő befizetéssel.
Számlaszám: OTP 11707024-20255109. IBAN: HU75117070242025510900000000.
16

Fasori Hírmondó 2016. május

