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Másként nem tehetünk
A nem következmények nélküli ország
(Mt 22,1-14)

V

an egy példázat Máté evangéliumában, amit
sokáig nem szerettem. Egy királyról szól – ő a
mennyek országát példázza – aki menyegzőt
szervez a fiának, és vendégségbe hívja mindazokat,
akiket szeret, megbecsül és számon tart. Csakhogy a
meghívottak nem akarnak részt venni a király fiának
a menyegzőjén, és amikor a király a szolgáit is elküldi
hozzájuk, hogy újra hívja őket, vagy nem is álltak velük szóba, vagy még meg is ölték a hírvivőket. „Ekkor
a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette.” Már ennél a mondatnál meg szoktam állni, nem
tetszett a király, aki ilyen indulatos és bosszúálló. A
példázat azzal folytatódik, hogy a király újra elküldi
a szolgáit, ezúttal azzal a paranccsal, hogy menjenek
ki az utcákra és terekre, és hívjanak be mindenkit a
lakomára, tekintet nélkül arra, hogy szegények vagy
gazdagok, tanultak vagy tanulatlanok, idősek vagy
fiatalok, jók vagy rosszak. A szolgák teljesítették a parancsot, mindenkit behívtak, tele is lett a lakodalmas
ház vendégekkel. A példázatnak ennél a részénél
meg szoktam enyhülni, igen, nem volt szép, hogy a
király bosszút állt, az viszont szép, hogy mindenkit,
kivétel nélkül, vendégül lát. Korai volt viszont az örömöm, mert a példázat folytatódik: a király észrevett a vendégek közül valakit, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, és megszólította: „Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott.” A király kidobatta ezt a vendéget, Jézus pedig hozzáteszi a
példázathoz: „Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.”
Sajnálni szoktam a kidobott embert, és haragudni szoktam a kegyetlen királyra – miért kérte számon ezen az utcáról behívott emberen a menyegzői ruhát, miért nem hagyta, hogy ott maradjon a vendégek között? De amikor legutóbb, egy iskolai áhítatra készülve olvastam újra
a példázatot, feltettem egy olyan kérdést, amit azelőtt soha: miért
gondolta a kidobott ember, hogy megfelelő öltözet híján részt vehet
a menyegzőn? A király nem csak őt, hanem mindenkit az utcáról
hívatott be, s, úgy tűnik, mindenki tisztességesen felöltözött, egyedül
ő nem tisztelte meg az eseményt úgy, ahogyan kellett volna. Miért
gondolta, hogy ezt megteheti? Most először gondolkodtam el azon
Flashmob a suli körül?
is, hogy a mulasztó vendég hallgatott, amikor a király megkérdezte
1517 méteres emlékfutás?
őt. Miért hallgatott? Ha már nem kért bocsánatot az illetlenségéért, és
Óriáskönyv az evangélikus egyház történetéről?
nem hagyta el önként a menyegzőt, miért hallgatott? Talán azt hitte,
Luther film az Urániában?
hogy a királyt majd elsodorja a többi vendég öröme, s egy pillanat
Korabeli vásár?
múlva el is felejti majd, hogy így látta őt, és továbbmegy? Vagy azt,
Utazás Vizsolyba és Göncre?
hogy nem akar a király vitába keveredni a saját fia menyegzőjén, és
Facebook oldal és weblap szerkesztés?
inkább úgy tesz, mintha minden rendben volna? Azt hitte, hogy köFocimeccs az Erős Vár FC-vel, amit ráadásul Gundel Takács
vetkezmény nélkül fog maradni, hogy nem tisztelte meg oda való
Gábor közvetít?
öltözékkel a meghívóját? Azt hitte, bármit megtehet? Ha ezt hitte, tévedett, a király vette a fáradságot, és utasította a szolgáit: „kötözzétek
Igen! Mindez - és még sok más - a reformáció 500. évfordulója
meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás
alkalmából rendezett projekthéten a Fasorban, 2017. március 20és fogcsikorgatás…”
tól 24-ig. Mit is mondott Luther a wormsi birodalmi gyűlésen? „Itt
A mennyek országa mindenki előtt nyitva áll, legyenek idősek vagy fiállok, másként nem tehetek!” És nem vonta vissza tanait. Nekünk
atalok, szegények vagy gazdagok, tanultak vagy tanulatlanok, jók vagy
is példát adott. Rá is emlékezünk.
rosszak. De nem következmények nélküli ország.
Másként nem tehetünk. Itt a helyünk!
Dr. Csepregi András
iskolalelkész

Reformáció 500
a Fasorban

TANÉVKEZDÉS

„Gólyás istentisztelet”

Á

ldást kaptak szeptember 3. vasárnapján a most induló ötödik és kilencedik évfolyamok a Fasori evangélikus templomban. Két ötödikes diák beszámol a együtt
töltött vasárnapról:

Kedves Olvasónk!
Nagy örömmel jelentem, hogy a szeptember 18-i gólyás istentisztelet szenzációs volt!
A program 11 órakor kezdődött a csodaszép istentisztelettel, ahol a két ötödik osztály,
a gyülekezet, az osztályfőnökök, helyettesek és nem utolsó sorban a szülők vettek
részt. Bibliai történetek, imák és énekek után, a szertartás végén a lelkészek egyenként
megáldották a gyerekeket, felnőtteket és tanárokat.
Ezek után a két ötödikes osztály elfoglalta a helyét a saját tantermében. A bések az
udvaron játszottak osztályfőnökükkel, Wolf Károly tanár úrral, mi, ások pedig kvízkérdésekkel és nagy örömmel körbevezettük szüleinket az iskolában. A kérdéseket
még közösen találtuk ki a nulladik iskolai napon, amikor augusztus utolsó napján, a
gólyanapon még csak ismerkedtünk egymással és az épülettel.
Ezalatt Ittzés Szilvia tanárnő megpróbált az ebéd érdekében intézkedni, ugyanis a pizzéria nem vette fel a telefont még korábban. Mivel azonban ő is, Bognár Ildikó néni
és a szülők is igen leleményesek voltak, így egy gyors bevásárlás után remek „ebédet”
csaptunk pogácsából és kekszből.
Nagyszerű élményekkel tértek haza a családok a program végén!
Szigetvári Lili 5.a

Fotó: Komjáthy Hanna 7.a

Szeptember harmadik vasárnapján az ötödikes osztályok részt vettek egy tanévnyitó istentiszteleten a templomban, melyet Csepregi András
tanár úr tartott két lelkészkollégájával. Az istentisztelet folyamán a lelkészek megáldották a gyerekeket, felnőtteket, tanárokat.
Ez után az 5. osztályok a termükbe mentek, és jól szórakoztak. Például az 5.a osztályosok körbevezették szüleiket, testvéreiket az iskolában.
Megmutatták a hittan-, a latin- és az angoltermeket. Ezen kívül voltak a Díszteremben, a tornateremben és még sok más helyen.
Mivel nem jött pizza, pogácsa és keksz volt az „ebéd”. Amikor mindenki jól lakott, egy nagyon rövid kis bemutatkozást tartottak a családok,
hogy lássák egymás szüleit, testvéreit.
Nemsokára mindenki megismerkedett mindenkivel, és búcsút vettek egymástól, majd hazamentek.
Vecsei Emma 5.a

Gólyatábor 2016

I

dén is, mint minden évben, megrendezésre került a gólyatábor, amelyen iskolánk leendő kilencedikesei vettek részt.
Kétnapos volt, augusztus 29. és 30. között tartott. A diákok
között találhattunk régi arcokat, de rengeteg új tanulóval is
gazdagodtunk. A tábor, a Pest megyében található,
Gödöllőhöz közeli kis városban, Aszódon került megrendezésre.
Hétfőn, augusztus 29-én reggel indultunk a Keleti pályaudvarról vonattal. Mindenki nagyon megörült egymásnak, a régi
és új emberek egyaránt. Hatalmas boldogság volt viszontlátni
a barátokat és az osztálytársakat. Az idő is nagyon kedvezett,
ugyanis verőfényes napsütésben és nyárutói kánikulában volt
részünk, ami az egész táboron át kitartott. A meleg idő nyárias hangulatot és felszabadult érzést kölcsönzött az egész tábornak. Kísérő tanáraink az osztályfőnökök voltak: Szita Rita,
Benkőné Di Giovanni Rita, Sárai-Szabó Linda tanárnők, valamint Csekéné Véber Gabriella tanárnő mint a nyelvi osztály
osztályfőnök helyettese, Wolf Károly DÖK-összekötő tanár és dr.Csepregi András iskolalelkész. Az ő munkájukat segítette még néhány idősebb diák, a diákönkormányzat tagjai.
A helyszínen, az Aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban már
nagy lelkesen vártak ránk. Hatalmas és modern iskola tárulkozott elénk, már-már azt
hittük, hogy Amerikába tévedtünk. Megtalálható volt benne egy óriási és felszerelt tornaterem, egy nagy területű sportpálya, sok-sok barátságos terem, egy nagy előadóhelyiség, egy nagy udvar játszótérrel, egy szép étkező, ahol mindig finom, meleg étellel szolgáltak. Az ebédlőben egy büfé, illetve az ebédlő előtt egy automata is rendelkezésünkre
állt- és végül, de nem utolsó sorban, rengeteg zöld terület övezte az iskolát, ami ingen
csak mély benyomást tett ránk! Miután megérkeztünk és körbe jártuk az intézményt,
mindenki elfoglalhatta hálószobáját – 3-4 fő egy szobában, két emeleten. Az iskola és a
kollégium igazán nagyszerű volt, mindenki otthonosan érezhette magát.
Az első napon egy elgondolkodtató áhítat után minden osztály külön-külön termekbe volt zárva 2 órára, ahol az osztályfőnökök összeismerkedhettek a diákokkal. A barátságos hangvételű konzultálás után minden osztály 3 fős csoportokba rendeződött, és kezdetét vette az egész
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délutánon át tartó, összetett csapatverseny, amely okossági, ügyességi, sport és egyéb szórakoztató és csapatépítő feladatokból állt. Mindenki jól teljesített és remekül érezte magát. Este szabad program
volt, kedvünk szerint választhattunk magunknak elfoglaltságot. Lehetett focizni, játszóterezni vagy akár beszélgetni. Alkalom nyílt ezáltal
a barátok nyári élményeinek elmesélésére, egymás megismerésére,
megkönnyítve az új tanulók beilleszkedését, és igazán könnyed ös�szehangolódását az új évfolyamnak.
A másnapot ismét áhítattal kezdtük, ami sokakat megmozgatott, és
ezután kisebb csapatokban a nagyobb tanulókkal megbeszélhettük
azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek e szavak hallatán megfogalmazódtak bennünk. Kicsit magunkba szállhattunk, és megismerhettük mások gondolkodását, amely elengedhetetlen a lelki épüléshez. Ebéd után elmentünk sétálni, ismerkedtünk Aszód természeti
adottságaival és néhány nevezetességével. Többek között bemehettünk az iskola mellett lévő kedves kis evangélikus templomba, ahol
az ottani lelkész mesélt nekünk a templomukról. A frissítő kiruccanás
után visszamentünk a kollégiumba, összepakoltuk és rendbetettük a

szobáinkat, hogy az ott lakók szívesen menjenek majd be hálóikba az
iskola elkezdtével. Délután érkeztünk Budapestre.
Mindenki csodásan érezte magát, kikapcsolódtunk, feltöltődtünk
még utoljára a nyáron, kicsit előkészültünk lelkiekben az iskolára, ám
mégis igazán élvezetessé tette a nyarunk utolsó napjait a tábor. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen az eseményen, és örök emlék
marad számomra. Méltó megkezdése volt a gimnáziumi éveinknek.
Türkösi Éva 9.c
És hogyan látták ezt a néhány napot a „DÖKösök”?
„Lényegében meg kellett szerveznünk az egészet, hiszen ennyi emberhez és feladathoz sok segítő kell! Ezenkívül még igyekeztünk segíteni a gólyáknak abban, hogy könnyebben összeismerkedhessenek
egymással. Meséltünk nekik az iskoláról, a tanárokról, segítettünk a
különböző állomásokon a feladatok megoldásában. És ami nem elhanyagolható: eközben mi is szereztünk új barátokat!”
Babai Dezső és társai 10.b

Búcsú az iskolától

ISKOLA ÉLET

– Viszontlátásra, Kuklis Éva tanárnő!

A

tavalyi évet búcsúztató tanévzáró istentiszteleten nemcsak a tanévtől búcsúztunk, hanem kollégánk tanárunktól, Kuklis Éva tanárnőtől is, aki számos
iskolai tanévzáró után idén már nem kezdte velünk újból a tanévet. Nyugdíjas éveihez Isten áldását kívánjuk a kollégák és diákok nevében! Alább olvasható
a tanévzárón elhangzott méltatás Hajdó Ákos igazgató úrtól, Ritterné Mocskónyi
Zsuzsanna megfogalmazásába:
Kedves Diákok! Közületek a kisebbek a tanév végét várják minden évben. A nagyobbak már tudják,
hogy egyszer eljön az érettségi is. És azután hosszú évek telnek el alkotómunkával, gyerekek nevelésével, saját és mások gyermekeinek szárnypróbálgatásait segítve. Egyszer pedig ennek a feladatnak is
vége lesz, és ezután is új feladatok jönnek. Ma Kuklis Éva magyar és ének szakos tanárnőtől búcsúzunk.
A tanárnő nem itt, a Fasorban kezdett tanítani, de pályájának legnagyobb és legfontosabb részét a Fasor jelentette. Együtt munkálkodott
azokkal, akik 89-ben az iskolát újraindították, és akik még ismerték a régi Fasort. Rajtuk keresztül az alapító atyákig közvetítette számunkra a
folytonosságot, az alapítók szellemiségét. Megszámlálhatatlan sok tanítványa közül néhányan később kollégái lettek.
Számunkra, tanártársai számára csodálatos volt nyitottsága az kísérletezésre, még pályája végén is tudott újat kezdeni, például a drámapedagógiában. Kedves, nagylelkű és segítőkész volt, jó humorával mindig eligazított minket. De legfőképp emberi volt, a szó legnemesebb értelmében, együttérző, együtt sírt a szomorkodóval és együtt örült az örvendezővel, akár diákjaival, akár kollégáival.
Pályája példa mindannyiunk számára. Ahogy az is, hogy most is új tervei vannak, új dolgokat akar tanulni, új feladatokba kezdeni. Két gyermekével és három unokájával kapcsolatos tervei talán a legfontosabbak.
Nem kívánhatunk mást, csak hogy Isten adjon ehhez erőt és egészséget neki még sok-sok évre!

Vidám pályaavatóval zárult a tanév a Fasorban

A

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium különleges ünneppel
zárta a tanévet: a tanév utolsó napján – amely egyben a Diáknap is volt - avatták fel a megújult sportpályát az iskola udvarán. Az évek alatt tönkrement és balesetveszélyessé vált pálya a VII.
kerületi Erzsébetváros Önkormányzatának és Vattamány Zsolt polgármesternek köszönhetően újult meg az elmúlt tanév során. Tavasszal
került fel az új borítás kosárlabda, kézilabda, röplabda és természetesen futball felfestéssel, majd a tanév utolsó napjára elkészült a pályát
körbekerítő mellvéd is.
Az ünnepi pályaavatón vendégként jelen voltak Vattamány Zsolt pogármester, Szücs Balázs Egyházügyi és civil szervezetek tanácsnoka, Liptay
György professzor úr, az iskola Volt Növendékeinek Egyesületének tiszteletbeli elnöke valamint Radosné Lengyel Anna, a Déli Evangélikus
Egyházkerület felügyelője. A köszöntőket természetesen izgalmas sportesemények követték: tanárok és öregdiákok az iskola futballcsapatával mérték össze erőiket. A két félidő között pedig gyeplabda és táncbemutató szórakoztatta a nézőket. A meccseket Teleki András tanár úr
vezette, kommentátor: Barcsay Zsombor öregdiák.
Ittzés Szilvia
Fasori Hírmondó 2016. november
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Berta-Szalóki Sára

bemutatkozik az új iskolapszichológus

A

z ELTE pszichológia szakán szereztem diplomámat, itt végzem szakképzésemet is. Korábban dolgoztam önkéntesként
menekült gyerekekkel, telefonos tanácsadóként segítettem
krízisben lévő és bántalmazott embereknek, valamint iskolapszichológusként diákokkal, pedagógusokkal és szülőkkel működtem együtt.
Család- és párterápiában is képződök. Jelenleg heti 10 órában vagyok elérhető az iskolában.
Szakmai hitvallásom: „A lelki egészség nem valami olyasmi, amit készen kap, vagy amire rátalál az ember. Sokkal inkább valami olyasmi,
amit meg kell teremtenünk magunkban.” (Thomas Szász). Pszichológusként olyan embereknek segítek, akik szeretnék jobban megismerni
és megérteni magukat, elakadtak, de szeretnének változtatni az életükön, önmagukon, kapcsolataikon. Úgy gondolom, hogy bárki kerülhet
olyan élethelyzetbe, amikor segítségre, támogatásra van szüksége. Nincsen olyan csodaszer, ami mindig, minden helyzetben segít. A hatékonysághoz elköteleződésre van szükség, arra, hogy ne kívülről várják
a probléma megoldását, hanem tegyenek a változásért.
Az iskolapszichológus segítségét igénybe lehet venni egyéni tanácsadás keretein belül (iskolai, otthoni, és magánéleti problémák, tanulási, kapcsolati, érzelmi nehézségek, bizonytalanság esetén), di-

ákoknak és szülőknek egyaránt.
Erre kedd délutánonként, a 7.
óra után van lehetőség, az orvosi
szobában. Az iskolapszichológust
köti a titoktartási kötelezettség, a
vele való találkozás pedig önkéntes, azonban 18 év alatt szülői
beleegyezéshez kötött. A találkozások heti rendszerességűek,
számuk a problémától függ (átlagosan 5-10 alkalom), egy alkalom 45-50 perces.
Bejelentkezni személyesen, vagy a +3670/410-4090-es telefonszámon, illetve a szaloki.sara@gmail.com e-mail címen lehet.
A diákok találkozhatnak velem osztályfőnöki órákon, valamint csoportos foglalkozásokon is. Tematikus csoportok meghirdetésére az
őszi szünet után fog sor kerülni, a bemutatkozó iskolapszichológiai
órákon a diákok által felvetett témákból válogatva.
Forduljatok/forduljanak hozzám bizalommal!

Interjú új büfésünkkel

A

mint azt már tapasztalhattátok, iskolánk büféje megújult, kínálata bővült. A szünetekben hosszú sor kígyózik lent, olyannyira,
hogy ha nem vagyunk elég gyorsak, bizony elképzelhető, hogy
nem jutunk sorra jelzőcsengőig. Új „büfés néninket” kérdeztem ki a
büféről.
- Év elején egyre többektől hallottam, hogy meg kellene néznem a büfét, mert teljesen megváltozott, és nagyon jó lett, új büfésünk is van.
Kedves Adrienn, Mitől lesz tényleg jó egy iskolai büfé?
- Nagyon fontos, hogy nagy legyen a választék, hiszen mindenki mást
szeretne, mást kíván. Az árunak mindenképpen frissnek kell lennie.
Emellett fontos a kedves kiszolgálás is…
- Valóban, ha ránéz az ember erre a széles kínálatra, rögtön éhesnek
érzi magát. Ha már a kínálat szóba jött, nyilván látjuk a különböző
árukat, de mégis mit vehettünk itt és miért pont
ezeket?
- A csokit szinte mindenki szereti, szükség van rá,
és mindenki más fajtát szeret, úgyhogy csokiból
sokféle van. A gumicukrot is nagyon szeretik és
keresik a gyerekek. Éhségcsillapításra ott vannak
a különböző kekszfélék is. Ha valaki sósat kíván, van például Bake Rolls többféle ízben, vagy
Cheetos. A szendvicseket kézzel készítem reggel.
Van friss pékáru, például pogácsa, van isler, különböző tejtermékek, például tejberizs, joghurt
és kakaó. Többféle italból lehet választani: Topjoy, Power Fruit többféle ízben, ásványvíz, illetve
forró csoki is kapható. Ha valaki diétázik, talál
puffasztott rizst, kevesebb cukortartalmú müzli
szeletet és gyümölcsöt is, bár a gyümölcsöt kevésbé viszik. Azonban van egy új iskolai szabály,
ami a falra is ki van írva a büfé mellett: a Topjoy
üdítőt csak itt lent, az ebédlőben fogyaszthatják
majd el a diákok, mivel üvegben van.
- Látom, az iskolai „vészhelyzetekre” is felkészültél…
- Igen, vehetnek a diákok füzetet illetve tollat is nálam, hogyha éppen
arra lenne szükségük valamelyik órán. Ki nem mehetnének az iskolából, olyan helyzet pedig bármikor akadhat, hogy szükségük van rá.
- Van esetleg olyan dolog, melyet különleges okok miatt nem tartasz
a büfében?
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- Nem igazán. Amiket az automatában meg lehet venni, mint például
a Smile palacsinta, azokat nem árulom itt, nem érdemes két helyen is
tartani.
- Vannak további terveid a büfével kapcsolatban?
- Valószínűleg nemsokára lesz tortilla a büfében.
- Mit szeretsz ebben a munkában?
- Szeretem a gyerekeket, nagyon jól el tudok velük beszélgetni, múltkor még a leckét is kikérdeztem tőlük. Végül is fontos beosztásban
vagyok: etetem az embereket.
- Üzennél bármit a diákoknak?
- Várom őket, jöjjenek, finom és ehető minden. Itt vagyok minden
nap reggeltől körülbelül háromig, úgyhogy még azok is be tudnak

ugrani, akik sokáig itt maradnak és megéheztek, vagy délutánra vesznek valamilyen rágcsálnivalót. Szóval gyertek bátran!
- Köszönöm szépen az interjút! Jó munkát kívánunk Neked! Azt hiszem, megfogadjuk a tanácsot!
Reichert Aletta 11.c

Fehér cipők és bevásárlóközpontok bűvöletében
Svédek Magyarországon

F

a ,,Kinek nagyobb a visszhangja?” versenyben. Az ebéd után a szürkemarhákat és a barátlakásokat néztük meg, hazaérkezve pedig esti
városnézés mellett meg megmutattuk a svéd diákoknak a kivilágított
Operaházat és a Bazilikát.
Vasárnap a családi nap keretében amellett, hogy mindenki töltött
időt egyedül a svéd diákjával, szerveztünk közös programokat is, mi
például négy svéddel aquaparkba mentünk.
Hétfőn ez egész heti bevásárlóközpont, H&M, McDonald’s látogatás
és a fehér sportcipők iránti hatalmas rajongás kiélése mellett a svédek
végre eljutottak a Nagycsarnokba is, ahonnan kisebb-nagyobb bőröndnyi szuvenírrel jöttek ki, majd Buda felé vettük az irányt, ahol a
Mátyás-templomot, a Halászbástyát és a Sziklakórházat néztük meg.
Ezután a Gellért-hegyre sétáltunk fel, ahol közösen piknikeztünk
mindenkivel, aki részt vett a svéd csereprogramban. Az utolsó nap
Benkőné Di’Giovanni Rita tanárnő segítségével a laborban is kísérleteztek a svédek, ahol Ikrényi Maja és 9.b tanulói segítettek. Majd
búcsúestét tartottunk, ahol mindenki nagyon jól érezte magát.
Számukra ez a svédekkel töltött összesen két hét maradandó élmény
és emlék lett, reméljük, hogy ezt a cserediák-hagyományt sokáig
megőrizzük.
Köszönet a szervezőtanároknak: Hámor Endre tanár úrnak, Haraszti
Réka és Balláné Lovas Eszter tanárnőknek!
Hubert Annamária 12.b

Sport- és természettudományos tábor a Balaton partján

K

orán kellett kelnünk ahhoz, hogy tizenegyre a Balatonra érjünk. Az idő nagyon rossznak bizonyult az első napon. Költői tájnak lehettünk
szemtanúi, a magyar tenger háborgóan hullámzó habjait csodálhattuk meg az esős időben. Meg is ijedtünk, hogy nem lesz szép időnk, és
nem tudjuk élvezni a Balaton hűs vizét. Elfoglalhattuk a már jól ismert szállást. Sokat beszélgettünk, nyári élménybeszámolót tartottunk
egymásnak.
Másnap, amikor a horizonton megjelentek a nap első sugarai, mi már bemelegítettünk a frissítő reggeli tornához. Kezdtünk megnyugodni, hogy
napos időnk lesz a héten, és élvezhetjük a Balaton vizét, így is lett, bár a víz még hideg volt. Az ínycsiklandóan finom vacsora után megszemléltük a festőien szép naplementét. Este Teleki András tanár úr és Palágyi Júlia tanárnő vetélkedőt rendezett, ezután megfigyeltük a csillagokat is.
Harmadik napon Siófok felé vettük az irányt, ahol felmentünk a felújított víztoronyba. Itt a magasból is megtekinthettük a gyönyörű panorámát. Ezután a siófoki kikötőből induló egyórás sétahajózáson vettünk részt. A kapitány játékokat rendezett a gyerekek számára, majd két órás
szabadfoglalkozás következett, melyben vásárolhattunk, ehettük és élvezhettük egymás társaságát, valamint a zenét. Visszaérvén a szállásra
fürödtünk a már felmelegedett Balatonban. Hét órakor mentünk vacsorázni, majd nyugovóra tértünk.
Negyedik napon, mint majdnem minden reggel, tornával indítottunk, majd a reggeliző terem előtt vártuk meg tanárainkat, hogy elfogyaszthassuk a reggelit. Ezen a napon csoportfeladatot kaptunk és egy térképet, amelyen be voltak jelölve különböző helyek, ahová el kellett látogatnunk
és riportot készítenünk az ott lévő alkalmazottakkal, majd ezt le kellett írnunk. Este össze kellett pakolnunk, hogy másnap könnyen tudjunk
hazaindulni. Ezután a tábor megkoronázásaképp összefoglaló kvízt írtunk.
Fasori Hírmondó 2016. november
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erihegy 2b terminál 2016. szeptember 20., kettő körül. Tizenöt diák és két tanár feszülten néz
az érkezést jelző táblára, amin a Stockholm-Budapest járat egyre feljebb került. A svédországi Slotte
Gimnázium tanárait és diákjait vártunk, ugyanis a csereprogram első felvonásaként már jártunk márciusban
Svédországban, elérkezett tehát, hogy viszonozzuk az
ott tapasztalt szívélyességüket. Miután megérkeztek,
üdvözlés és gyors eligazítás után mindenki hazavitte
a cserediákját. Este pár diáknak megmutattuk a Váci
utcát és a Zsinagógát is.
A svédek ittlétének első teljes napja korán kezdődött: negyed nyolckor találkoztunk az iskola előtt,
majd elindultunk Poroszló felé, ahol először a Tiszai
Ökocentrumot néztük meg. A pinceszinten található
akváriumban őshonos halfajunk, a viza mellett vidraetetést is láthattunk, majd a Tisza-tó egy napjáról
3D-s filmet néztünk. Ezután egy ötvenperces hajótúrán vettünk részt a Tisza-tavon, közben a vezetőnk
mesélt az élővilágról. Miután megcsodáltuk a tájat a
kilátóteraszról, mindenki számára emlékezetes háromfogásos
ebéd következett: a legértékelhetőbb mind közül a gesztenyepüré
volt, az erőleves és a vörösboros marhapörkölt nem lopta be magát
a magyarok szívébe, a svédek pedig görbe képet kaptak a magyar
konyháról, noha kanálszámra öntötték az erőset a levesbe. Ezután a
Vízi Sétányt jártuk meg, ami a Tisza-tó közepén tekergőző stégből és
madárleshelyekből áll, ahol távcsövön keresztül egész közelről láttuk
a Tisza-tó gázlómadarait. Az Ökocentrum után a Füzesi sajtműhelybe mentünk, ahol sajtkóstolás mellett saját, ízesített lágysajtunkat is
elkészíthettük.
Másnap, amíg mi, magyar diákok az óráinkon ültünk, a tanárok körbevezették a svédeket iskolánkban, majd a Terror Házába is elvitték őket. A svéd diákok kérésére a délutáni szabadidőt is közösen
töltöttük: bejártuk a Margitszigetet bringóhintóval, és a belvárosban
sétálgattunk.
Pénteken tovább aludhattunk: fél tízkor találkoztunk az állatkert
előtt, ahol egy természetvédelmi témájú séta után a sarkvidékekről
hallgattunk meg egy előadást, majd másfél óra szabad program után
az állatkertben, a svédek a Széchenyi fürdőbe mentek, utána pedig
többen is közösen vacsoráztak egy étteremben.
Szombaton a másik egész napos kirándulást Tihanyban töltöttük,
ahol megnéztük a kilátást, az apátságot és az altemplomában rejlő
múzeumot, és részt vettünk egy rövid vetítésen, ami a Tihanyi apátság történetéről szólt. A hozott szendvicseinket az Echo-kő mellett
ettük meg, de előtte a fasori ,,delegáció” simán megverte a svédeket
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Utolsó nap a tanárok ellenőrizték a szobákat, hogy összepakoltunk-e és hogy rendet hagytunk-e magunk után. Indulás előtt még egy utolsót
mártóztunk a napfénytől csillogó Balatonban, majd fájó szívvel köszöntünk el a tábor élményeitől, de ezek még ma is emlékként élnek bennünk. Mindannyian örömmel várjuk a folytatást.
Hoffer Réka 7.b

X. Cserkészkerületi Nagytábor 2016

I

skolánk cserkészcsapata, a 16. Martin György Cserkészcsapat idén
nem önállóan táborozott, hanem az ötévente esedékes kerületi
nagytáborhoz csatlakozott.
Beszámol Bábel Balázs 9.b és Jaksi Soma 7.a

Az idei nyáron iskolánk cserkészcsapata egy kerületi nagytáborban
vett részt. Ez a kerületi nagytábor 5 évente szokott megrendezésre
kerülni. Korosztály szerint voltak a gyerekek szétosztva és vegyítve
más csapatok cserkészeivel. Egy ilyen eseményen nem kifejezetten
a nomád körülmény a lényeg, hanem hogy az ország minden pontjából érkezett cserkészek megismerjék egymást és egymás szokásait.
A körülbelül 1500 fős tábor (Pesti cserkészkerület, Budát nem foglalja magába) idei székhelye az Észak-Bakonyban volt található, a Homokbödöge melletti erdőben.
Az odafele menetre külön járatokat foglaltak a pesti cserkészek számára. Amikor megérkeztünk, megszemléltük altáborunkat, majd az
Ostfod nevet kapta.
Először felállítottuk kótáinkat, jurtáinkat és scoutjainkat, majd minden cserkész összegyűlt a táborzászló felvonására, ahol a viking
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mondavilágon alapuló keretmese első részleteit láthattuk. Itt a viking
istenek közölték velünk, hogy hűtlenek lettünk, és hűségünk bizonyításához próbákat kellett teljesítenünk.
Másnap elkezdtük otthonosabbá tenni sátorkörleteinket, pl. a
mi körletünkben még egy főleg ruhaszárításra és edénytartásra
alkalmazott trónt is építtettünk.
Aznap este a 16. cserkészek foci EB témájú tábortüzet láthattak a vezetőktől. Ilyenkor az egész csapat a tábortűz köré
ül, és ott szórakozunk egymás produkcióin, hallgatjuk egymás
előadását.
Vasárnap a protestáns cserkészek istentiszteleten, mi katolikusok egy misén vettünk részt.
A tábor 3. napján „virtuális rajokba” osztottak minden cserkészt őrsök szerint. Itt alkalmunk volt megismerkedni más
csapatok cserkészeivel is, hiszen addig nem nagyon találkoztunk a csapattagjainkon kívül másokkal.
Innentől kezdve majdnem minden programon a rajunkkal
vettünk részt: volt akadálypálya, közös strandolás egy közeli
gyönyörű tónál, foci, méta, tábortűz és rengeteg cserkészjáték.
Ez persze nem jelentette azt, hogy ne lettek volna altáboron belül kötelességek. A vízhordó, a konyhás, a tűzrakó, az
imás, és a tisztasági felelősség minden reggel más őrsre szállt.
Sajnos a tábor második fele elég hűvös és csapadékos volt, de tartottuk egymásban a lelket.
Mivel nem magunknak főztünk, ahogyan egy csapattáborban szoktunk, hanem központi volt az ételellátás, ezen a téren akadtak nehézségek. Sokszor nem akkor volt az ebéd, amikor éhesek voltunk,
hanem amikor az ételszállítókat felénk fújta a szél. Volt olyan reggeli,
ami 11 kor érkezett. Ami nem is lenne baj, ha nem fél 8 kor keltünk
volna. Ezeket a nehézségeket végül elég jól túléltük!
A tábor legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor egy kb. 3 méteres vikinghajót felgyújtottunk ponyvástul az istenek tiszteletére. Ez
így persze ijesztően hangzik, de minden cserkésztábornak megvan
a saját keretmeséje, amin keresztül mindig megismerjük valamelyik
kultúrkört vagy mondavilágot. A viking világnak ez méltó zárása volt.
Ezt a tábort nehezen tudná velem elfelejtetni akárki is. Nagyon tetszett a tábor, és úgy gondolom, hogy még rengeteg cserkész így fog
emlékezni erre a táborra.

Kanadai nyár

M

int fasori diák abban a megtiszteltetésben részesülhettem
idén nyáron, hogy egy iskolatársammal – Sivák Veronikával
– és két piarista diákkal együtt majdnem két teljes hónapot
tölthettem Kanadában, Regina városában. Szállásunkat a University
of Regina, Luther College biztosította.
Ezt a fantasztikus lehetőséget a volt fasori diák, dr. Kovács Márton
özvegye, néhai Kovács Anna néni által alapított ösztöndíj tette lehetővé. Ez azt is jelentette, hogy ott tartózkodásunk nem két hónapnyi
nyaralás volt! Június 29-én, már rögtön az első teljes napunkon ismertették velünk, hogy mi vár ránk a két hónap folyamán.
Minden hétköznap délelőtt kilenc órától, egy kis ebédszünettel kiegészítve délután három óráig irodalom - és történelemórákon vettünk részt, ahol kizárólag mivelünk foglalkozott az adott tanár. A kis
létszám miatt így a nyelvtudásunk is igen hatékonyan fejlődött.
Voltak kirándulós napjaink is, de ebből csak párat említenék, ami
biztosan szerepel a következő év programjában is: mindenkinek, aki

részt vesz a programban, el kell látogatnia a nagy magyar múltú Kipling faluba, ahol az ösztöndíj alapító Kovács házaspár is el van temetve. Ezen kívül ellátogattunk a közeli Moose Jaw városba és Cyema
faluban is.
Természetesen a két hónap alatt leírhatatlan, felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak, és az angoltudásunkban is sikerült
nagy mértékben előre jutnunk. Őszintén ösztönöznék minden 11.
évfolyamos diákot arra, hogy pályázzon!
Végül szeretnék mindkettőnk nevében köszönetet mondani a Luther
és Campion College igazgatóinak, akik még a Kovács házaspár halála
után is életben tartják az ösztöndíjat. Valamint további köszönet illeti
a 80 éves Késmárky Márton (bácsi)-t, aki segítségünkre volt ügyes-bajos dolgainkban, és ugyanígy a Barta családot, aki szintén mindent
megtett, hogy ottlétünket otthonossá tegye!
Vikol Márton 12.b

Kerámiatábor

A

mint kitört a szünet a tavalyi tanév végén, el is kezdődött az iskolai kerámiatábor Jernei Anikó tanárnő vezetésével. Különböző korosztályú gyerekek
vettek részt rajta, attól függetlenül, hogy jártak-e kerámia
szakkörre az év során vagy nem. Rövid beszámoló következik a tábor mindennapjairól:
Első nap Jernei Anikó tanárnő bemutatta nekünk az inkák és maják kultúráját, néhány könyvvel és általa készített rajzzal illusztrálva. A bemutató után pedig elkezdődhetett a munka.
Különböző tárgyakat lehetett készíteni, például napkövet, kolibris tálat, edényeket, vázát vagy piramist. Aki
elfáradt, az ehetett egy kis perecet egy agyagtálból, vagy
kiülhetett a hátsó udvarra levegőzni.
A táborban lehetőségünk nyílt elsajátítani a korongozás művészetét a tanárnő segítségével. A tábor végére
pedig már minden szabad helyet elfoglaltak a kifestett
edények és egyéb munkák. A tanárnő versenyt hirdetett a három legszebb munkára, amit szavazással döntöttünk el.
A tábor végén elmentünk fagyizni a közeli játszótérre, az
utolsó nap pedig kitakarítottunk, visszavittük a padokat a latinterembe. Végül a tanárnő kihirdette a szerencsés nyertesek nevét!
Bézi Panna és Tóth Ilona 7.a
Fasori Hírmondó 2016. november
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Római vakáció

J

úlius közepén kiutaztunk Rómába egy intenzív nyelvtanfolyamra. Kétes reményekkel, nagy elvárásokkal érkeztünk,
aminek nagy része teljesült is.

A szállásunk a külvárosban volt, egy kedves olasz hölgy hatalmas lakásában. A kommunikációt valamennyire nehezítette,
hogy noha próbáltunk beszélgetni vele, hármónk közül csak
Vajknak sikerült.
Első esténken azonnal célul vettük a Colosseumot, majd onnan
jártuk be a várost.
Az iskola, ahol a rövid nyelvtanfolyam várt minket, szintén a
külvárosban volt, az egyetemi negyedben. Szép épület, rendes dolgozókkal. A szintfelmérők megírása után azonnal el is
kezdődött a tanítás. A mi tanárunk csak olaszul beszélt, ami
hasznos volt, mert rájöttünk, hogy sokkal többet értünk, mint
sejtettünk, bár volt, aki úgy érezte, hogy ez nem elég hatékony
módja a tanításnak.
Hamar kialakult a napi ritmus: reggel sokáig aludtunk, utána
iskola, majd este mászkálás a belvárosban. Hamar kialakultak
a törzshelyeink is, ahova mindig visszatértünk.
Az utolsó nap elmaradt a tanítás, így kimentünk a tengerpartra, ami
csupán húsz percre van a belvárostól.
Igazán élvezetes egy hetet töltöttünk Rómában, de azért az utódainknak néhány fontos tanács:
- Ne csak egy hétre menjetek, inkább kettőre!
- Trestevere-t szívből ajánlom a fiatalságnak!
- Róma nem olyan drága, mint mondják, de mindig legyen nálatok
pénz.
- Az sem árt, ha tudsz angolul, hogy el ne vesszél teljesen!
Persze, valamennyire csalódásra is fel kell készülni, mint bármelyik
helynél, amelyikről már túl sokan túl sok csodálatosat zengtek! Ennek a csalódásnak meglesznek az előnyei is, mint pl.:
- Megtanulod értékelni Budapest tömegközlekedési helyzetét, tisztaságát, autóvezetési kultúráját!

-

Rájössz, hogy nem mindenhol elég az angol nyelvtudás, hanem
tényleg létezik az angolon kívül más nyelv is (pl. olasz)!
- Sok sztereotípia valóságon alapul, pl. sokan sokat késtek. Ettől aztán el lehet gondolkodni azon, hogy vajon a magyar sztereotípiák
mennyire igazak rólunk?
- Rómához kell egy bizonyos régészeti, művészettörténeti érdeklődés, anélkül nem nagyon lehet befogadni a több ezeréves múltat
– és romokat.
- Tényleg meleg van nyáron, készülj fel rá!
Köszönjük Hajnóczi Eszter tanárnőnek az út megszervezését, egymásnak a társaságot, és Rómának, hogy megmutatta magát – kinek
így, kinek úgy!
Horváth Tiffani és László András 12.a

Kerékpártúra

-Tasnádi Zsuzsa tanárnővel
Hét kalandor nekivágott
meghódítan’ a dombságot
Indultak a hosszú útra
mely a várva várt
KERÉKPÁRTÚRA
Mikor a vonatról leszálltunk
Szigetvárig meg sem álltunk
csak hajtottuk a biciklipedált
néha ugyan erősen, de látjuk, bevált.
A nap melegen sütötte hátunk
melyre naptejet nem sajnáltunk
hiszen hittünk az előrejelzésnek
esőt nem vártunk hűsítőnek.

Láttunk sok szép tájat,
laposat és magasat
Trillázó madárdal kísérte a csapatot
még ha el is fáradtak.

Megérkeztünk ama a helyre,
melynek falait bősz török had verte
ámulva hallgattuk a históriát
amit a történész elénk tárt.

A tekerés olykor raftingba váltott
hisz volt, hogy az eső szakadt
és mindenki elázott,
de kárpótlásul láthatott vízi vidra táncot.

Továbbmenve jókedvében
a kis csapat dalolgatott
a Török házba bepillantani
időutazásként hatott.

Ez sem szegte kedvét
a tekerő társaságnak
ámulva nézte a kilátóból
a nyári, dombos tájat.
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Balaton is útba esett
ettünk palacsintát eleget.
Elköszöntünk hát Zselictől,
de szívünkben már örökké él
hisz 200 kilométer volt a cél.
Bátran ajánlom neked is a próbát,
ha van biciklid, ne sajnáld az órát.
Ha kalandvágyó vagy neked találták ki ezt a túrát.
Biciklire fel, és hajts a végtelenbe és tovább!
Kovács Melinda 11.C (6. éve kerékpártúrázó)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK A FASORBAN

Medvék nyomában – Természettudományos tábor

S

zeptember 15-én reggel indultunk Szlovákia határába,
a Medves-fennsíkra. Nagy
kedvvel vágtunk neki a kalandos
utazásnak, már a buszon fergeteges volt a hangulat. Délután foglaltuk el a szállást a Medves Hotelben, Salgóbányán.
A megérkezés után felfedező útra
indultunk a környéken. Másnap
egész napos túra következett Somoskő várához, ami már Szlovákia
területén áll. Itt láthattuk a bazaltömlést is. Ezt a csúcsot vulkáni tanúhegynek nevezik, mert rövid, de
heves vulkáni kitörés hozta létre.
A bazaltos vulkáni takaró pliocén
eredetű, 11-107 méter között változik a vastagsága. A Medves-fennsík éghajlata a magyarországi átlagnál hűvösebb, csapadékosabb, de
nekünk nagy szerencsénk volt, mivel nem esett az eső.
Megnéztük a fennsík nyugati részének a patakját, a Zagyvát is. A Medves-fennsíkon kis kiterjedésű
erdőkben (tölgyesek, bükkösök) túráztunk. Az állatvilágból itt róka, őz, vaddisznó, gímszarvas, fácán
található. 2014 óta újra található itt barna medve is, de mi a medvék helyett egy kóbor kutyával találkoztunk csak.
Ez a kutya aztán velünk folytatta a túrát tovább. E lneveztük Kari Balboának, aki egy híres boxoló volt.
Úgy küzdött az autókkal, mint Bolboa az ellenfeleivel. Mindenféle finomsággal etettük, így nem is
tágított mellőlünk. Szívem szerint hazahoztam volna!
Még sosem jártam a Magyarország és Szlovákia határán található Medves-fennsíkon, de ennek a természettudományos tábornak köszönhetően megismertem ezt a csodálatos vidéket!

Kiss Benedek 6. évf.
Tanárok: Antal Katalin, Csernus Rita, Halász Tamás, Hámor Endre, Jernei Anikó, Szlávik Andrea
Az illusztráció Mászáros Réka 7.a munkája

Kutatók éjszakája ötödször

I

skolánk idén 5. alkalommal vett részt a kutatók éjszakája országos rendezvényén. A meglévő természettudományos laborjaink lehetőséget
biztosítottak arra, hogy olyan programokat valósítsunk meg, amiben az érdeklődők aktív részvevők lehettek. A laborok befogadó képessége
miatt regisztrációhoz kötöttek voltak ezek a foglalkozások. Idén is a maximális létszámokkal zajlottak a kísérletek. Lehetőség volt kémiai
és fizikai kísérletek elvégzésére. Ki lehetett próbálni, hogy milyen egy boncolás. Hallgathattak a hozzánk ellátogatók csillagászati előadást a
meteorokról, és a Fasor kapcsolatáról a csillagászattal. A bátrak egy másik előadás keretében kipróbálhattak egy ízeltlábúakból összeállított
menüsort, ahol gyászbogár lárvás salátát, chipsszel fogyasztható sült sáskát és karamellizált dióval tálalt viaszmoly lárvát kóstolhattak meg. Volt
kísérletsor összeállítva általános iskola alsó tagozatosainak. Ezen a foglalkozáson több iskolából is jöttek diákok kb. 80 fő.
Interaktív programok:
Kémiai kísérletek
– Benkőné Di Giovanni Rita és 9.b tanulói
Anatómia gyakorlat-emlős, anatómia gyakorlat-hüllő
– Hámor Endre és 11.b és a tanulói
Fizikai kísérletek nem csak 10 éveseknek!
– Szabados Lilla, Udvardi Edit és 10.b tanulói
Kísérletezz velünk! (alsó tagozatosoknak)
– Balláné Lovas Eszter és 6.b tanulói
Gamer Power bemutató (számítógépes játékprogram készítés)
Előadások
A só a Bibliában – dr. Nagy Mihály
100+10 (az iskola épületének bemutatása) – Szabó Zsolt
A Naprendszer apró égitestjeinek nyomában
– Rezsabek Nándor
Menza reform 2050 -Együnk sáskát! – Bíró László
A Fasortól a csillagokig („Per aspera, ad astra!”) – Zombori Ottó
A labor háttért Komlós Elvira és Bodovits László biztosította.
A 15 órától éjfélig tartott programokon összesen 300-350 fő
közötti érdeklődő vett részt.
Hámor Endre, a program koordinátora
Fasori Hírmondó 2016. november
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Hívatlan vendégek,
avagy kutat a 6.b

A

Kutatók éjszakájának hetében egyre-másra költöztek be fura élőlények és oda nem
illő tárgyak az osztálytermünkbe. Csúszómászók
és rovarok, egy halom kamillatea, mosószerek,
gipszöntvények, ételfestékek és műanyag flakonok vendégeskedtek nálunk... hogy a csirkelábakról ne is beszéljek. Konspiráció és titkolózás
övezte jelenlétüket, ám ahogy péntek délután
végigjártam a földszinti termeket, mindez egyszer csak értelmet nyert. Műtakony készítés,
vulkánkitörés, viaszkészítés, csirkeláb boncolás,
moszatok mikroszkópos vizsgálata, lufifújás kólával és mentolos cukorkával, földigiliszták és
pókok mozgásának vizsgálata és pénzmosás
főszereplőiként láttam viszont hívatlan vendégeinket, hogy csak néhányat említsek a Kutatók éjszakájának izgalmas kísérletei közül. A kutatók a szakma
gyakorlott képviselői, akik idén már másodszor vállalkoztak hasonló mutatványokra: a 6.b
tagjai. A háttérből fehér köpenyben Balláné Lovas Eszter tanárnő instruálta őket végtelen
türelemmel, hozzáértéssel és a tőle megszokott humorral. Elmondása szerint már a közös
készülésük is felejthetetlen élmény volt. Alaposan át kellett gondolni, melyik kísérlethez
mire van szükség, és hogyan lehet azt a legbiztonságosabban előadni a hozzánk érkező 4.
osztályosok kíváncsi seregének. Az alábbi cikk írója, Herfort Ábel a legveszélyesebb kísérlet,
a rakétakilövés bemutatására vállalkozott – bombasztikus sikerrel!
F.K

Rakétakilövés a
Kutatók éjszakáján

M

ár nyáron megterveztem az alkohol
meghajtású turbinát, de sajnos nem volt
lehetőségem kipróbálni. Nem is hittem volna,
hogy Lovas Eszter tanárnő támogatja az ötlet
kidolgozását.
Először papíron állítottam össze a rakétát,
kiszámoltam a hajtóanyag mennyiségét, várható sebességét és végiggondoltam a kilövés
körülményeit. Nagyon körültekintőnek kellett
lennem, mégis csak egy zárt térben reptetünk.
A Kutatók éjszakáján élesben történt minden.
A rakétakilövéshez egy külön termet kaptunk,
hogy ne sérüljön meg senki. Megépítettük a
rakétakilövő-állomást és teszteltük a működését. Többször nekifutottunk, mert nem volt
mindegy, mennyi alkoholt csöpögtetünk a rakétánkba, hogy az felrepüljön. Már csak a közönségre vártunk.
Hogy még látványosabb legyen a kísérlet, besötétítettünk a teremben. Nagy hangrobbanások kísérték a rakétakilövést, ami óriási sikert
aratott a kicsik és nagyok körében egyaránt.
Jövőre is valami látványos kísérletet tervezek
megvalósítani, már vannak ötleteim.
Herfort Ábel 6.b

TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA

Mohácsi kirándulás

N

agy öröm volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy igazgatói engedéllyel
távol maradhatunk az iskolától. Május 20-án tanulmányi kirándulásra indultunk a (tavalyi) 10.A-val.
Mivel nem tanultunk még történelmet, Mocskonyi Zsuzsa tanárnő felkészitő órát
tartott a mohácsi csata körülményeiről.
A szomorú téma ellenére vidáman utaztunk a két és fél órás buszút alatt.
A Mohácsi Történelmi Emlékhelyen a magyar koronát formázó épületben várt
minket az idegenvezető. A föld alá vezetett minket, itt rendezték be az állandó
kiállítást.
Összefoglaló filmet vetítettek a csata előzményeiről. Felvonultatták a kor katonai
viseleteit, megtudhattuk, hogy egy korabeli páncél 46 kilót nyomott. Az ásatásokon pedig talált tárgyakat, ékszereket, pénzérméket és fegyvereket is láttunk.
Talán a legnyomasztóbb II. Lajos temetését ábrázoló jelenet volt. Mikor végre kimentünk
a szabadba, kopjafákkal díszített sírkertben sétáltunk, ami 2000 embernek állít emléket.
Tanáraink gondoskodtak arról, hogy ne szomorúan záruljon a kirándulás, ezért ellátogattunk a Csele-patak mellé, Európa egyetlen működő és
látogatható malmába, a Szent Miklós Vizi-és Taposómalomba. Mi is dolgoztunk, kettesével sétáltunk felváltva a taposókerékben.
Nagy örömünkre, Ittzés Szilvia tanárnő engedélyével egészen közelről megcsodálhattunk egy gyönyörű búzatáblát.
Kíváncsian várjuk a következő közös kirándulást!
Bézi Panna 7.a

Demokráciajáték

A

Demokráciajáték lényege, hogy egy egész napos interaktív rendezvény keretein belül a meghívott a középiskolás diákok képviselők
szerepét ölthetik magukra, így testközelből tapasztalhatják meg az országgyűlés munkáját. A program keretében a fiatalok részt vesznek
egy bizottsági ülés, egy plenáris ülés és egy frakcióülés modellezésén, valamint kipróbálhatják a felsőházi ülésterem szavazórendszerét,
végezetül pedig sajtótájékoztatót tarthatnak.
Játszottunk, de mit? Képviselősdit, ha fogalmazhatok így. A 2016-os Demokráciajátékról mesélnék egy keveset.
Petrás Péter tanár úrtól hallottuk rögtön az év elején, hogy van lehetőség a Parlamentbe menni, de nem akárhogy! A demokráciajátékban az
egész országból négy középiskola csapata vesz részt valamilyen fiktív párt színeiben. Mi voltunk a Jövő Nyárért Egyesülés Pártja, zöld színezettel.
A teljes eseménysorozat az iskola második hetén kezdődött el a felkészüléssel. Sztrókay Edit tanárnő vezetésével a húsztagú, tizenkettedikesekből álló csapat megkezdte az előkészítő munkát. Ez azt jelentette, hogy egy módosító javaslatot kellett megfogalmaznunk és benyújtanunk
„Az érettségi vizsgát megelőző külföldi tanulmányok kötelezővé tételének elrendeléséről” szóló törvényjavaslathoz.”
A módosító javaslat megírása hosszú folyamat volt, de végül sikerült befejezni a munkát. Egy komplex gazdasági programmal álltunk elő,
aminek a célja az volt, hogy megkönnyítsük a kötelező külföldi tanulmányokon részvevő diákok dolgát anyagilag, így realitást adva a törvényjavaslatnak, amely 100%-os támogatással küldené ki a diákokat.
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Látogatás a Magyarság Házába

K

osztolányi Dezső szerint a tíz legszebb magyar szó az anya, gyöngy, szűz, ősz, kard,
vér, csók, sir, láng, szív.
A Magyarság Házában, ahová szeptember 9-én látogattunk el, ez a tíz legszebb magyar szó adta a kiállítás termeinek a nevét. Az első teremben magyar tájszólásokat hallgathattunk meg, és édesanyák által énekelt dalokat. Külön öröm volt számunkra, hogy az
énekóráról ismert Ómagyar Mária-siralom is felcsendült.
Ki gondolta volna, hogy a magyar költők ennyire szeretik a gyöngy szót? A gyöngy szobában a falat olyan versek borították, melyekben ez a szó is szerepelt.
A Magyarság Háza egész évben kínál jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó műsorokat és kiállításokat. A „Határtalanul” program keretén belül szervezett kirándulás első állomásaként, felkészülésként látogattunk el ide, a 7.
évfolyam szeptember 22-én indul Szlovéniába! A kedvcsináló tökéletesen sikerült, már nagyon várjuk a kirándulást!
Bézi Panna 7.a

Komárom – 6 °C

N

yolcadik éve látogat el a mindenkori két ötödik
évfolyam a monostori erődbe, Komáromba október 6-án, így adva meg a tiszteletet és emlékezést
az Aradi vértanúk felé. Beszámol az 5.a osztályfőnöki és
diák szemmel:
Jó érzés volt készülődni az első közös kirándulásunkra,
hiszen október elején még csak néhány hete ismertük
egymást. Kíváncsian vártam, hogy milyen lesz a buszon
utazni, milyen lesz barangolni, vitrineket nézegetni,
játszani. Egy utazás egész másmilyen kapcsolatépítést
tesz lehetővé, hiszen a fiúk végre kedvükre gyárthatják
a vicceiket, a lányok nyugodtan beszélhetnek, nekem
meg nem kell ellenőriznem, hogy megírták-e a házi feladatot!
Persze voltak nehézségek, mint pl. a mobilmentes buszút, vagy az,
hogy a velem tartó 18 lányból elenyésző kisebbség akarta mindenáron megtudni, hogy ki hányban, honnan támadott, és milyen fegyvereket használtak az erődben. A fiúknak persze mindez sokkal érdekesebb volt, viszont ők a tervezettnél hamarabb éheztek meg. Ehhez
jött még a történelmi háttértudás hiánya, amitől az 1848-as időszak
óhatatlanul összekeveredett az 1945 utánival.
Mindezek ellenére jó volt eltűnni az iskolából egy napra, érdekes
volt kibírni telefonozás nélkül a busz utat, hasznos volt a felkészülés,
és végül egész sok jó kérdést feltettek a fiatal idegenvezetőnek az
ötödikesek! Csak ne lett volna annyira hideg!
Köszönet a szervezőnek, Birkás-Sztrókay Edit tanárnőnek!
Ittzés Szilvia
És ahogy az 5.a látta: íme, a válaszaik arra a kérdésre, hogy mi volt a
legjobb, és mi lehetett volna jobb?

- Szép volt, csak nem tudtuk bejárni az egészet!
- Nagyon jó volt az egész kirándulás, a busz nagyon kényelmes volt!
- Nagyon tetszett minden, főleg, amikor a sötét barlangban végigmentünk.
- Csak azt sajnáltam, hogy nem tudtam megnézni a tank kaliberét.
- Sajnos az idő nem kedvezett. Ami a legjobban tetszett, az a kilátás
volt a kilátóról!
- A félelmetesen és teljesen sötét folyosó vicces volt, az erőd története érdekes volt, de rossz volt, hogy majd megfagytunk!
- Mi volt jó? A közösség! Mi volt rossz? Hogy megállás nélkül esett a
hideg eső!
- A sötét alagút volt a legjobb, de jobb lett volna, ha nem gyújtanak
közben fényt néhányan!
- A tank kiállítás jó volt, az eső rossz.
- A legjobban a tüzérségi ágyúk tetszettek, a hadászati kiállítás, az
orosz feliratok és az előadás. A legkevésbé az istálló tetszett.
- Az egész jó volt! És különösen a sötét folyosó!
Fasori Hírmondó 2016. november
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Komoly munka után végül mindennel elkészültünk, és a fasor-csapat
készen állt az indulásra. Az iskolából indultunk az Országházba, és mindenki vitt magával egy-egy zöld almát a kezében. Miért? Így akartuk
szimbolikusan megmutatni, hogy egyek vagyunk.
A várva-várt plenáris ülésen az iskolák vezérszónokai sorra elmondták a
beszédüket, köztük a miénk is, Edőcs Johanna, aki elsöprő sikert aratott!
Ezt követték a bizottsági ülések, jómagam a gazdasági bizottság ülésén
vettem részt, ahol már részletesen megvitattuk a módosító javaslatunkat. Sajnos a többi párt hozzáállása az volt, hogy merítsük ki teljesen
az államkasszát, így a javaslatunkat nem fogadták el – mint később
kiderült, egyik bizottságban sem.
Rövid szünet után került sor a frakcióülésre, ahol elhatároztuk, hogy
kitartunk pártunk profilja mellett. Fontos volt számunkra a meg nem
alkuvás, az elveinkhez való feltétlen ragaszkodás, és ennek a játék során tökéletesen megfeleltünk.
Az utolsó plenáris ülésen sem adtuk be a derekunkat, megvédtük a
javaslatunkat, és a minket ért bántásokat is közösen oldottuk meg, dolgoztuk fel.
Úgy érzem, hogy noha nem nyertünk, egy pazar sajtótájékoztató után emelt fővel távozhattunk az Országházból. Büszke vagyok a csapatra!
Baracskai Vidor 12.a

TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA

Szlovénia

A

7. évfolyam közösen kirándult szeptemberben a Határtalanul
program keretében a szomszédos Szlovéniába és Horvátországba. A négynapos túrán magyar lakta tájakat jártak be, magyar közösségekkel ismerkedtek, és elmélyültek a magyar történelmi
múltban. Részletek Sívó Balázs 7.b osztályos tanuló olvasónaplójából:
…Szlovéniába érve az első megállónk a göntélházai kéttannyelvű iskola volt, ahol megismerhettük az ottani tanulmányi rendszert. Két
kedves tanárnő mutatta be az iskolát magyarul. Röviden az iskola
működéséről: először magyar és szolovén nyelven tanulnak a diákok,
majd angol és német nyelven is. Az iskola elsőtől 9. osztályig tart.
Nem messze az iskolától áll a Bánfi központ hangverseny- és művé-

szeti épülete. Mellette áll egy zsinagóga, amely a huszadik század
elején jött létre a sok zsidó vallású ember számára. Ma az épület
múzeumként működik.
… Lendván kenyér helyett perecet árultak, és megismertük a lendvai
népviseletet is: vászonszoknya, fekete blúz, vörös-kék-fehér díszítéssel. Megtudtuk, hogy esernyőgyár is működött istt, ahol kézzel készítették az esernyőket. A következő uticél a Szentháromság kápolna
volt az ún. Csonkadombon. A domb „emelkedőjén” Hadik Mihály
lova felbukott, Hadik Mihály pedig belehalt az esésbe. A kápolnában
jobb oldalon látható a hadvezér múmiája. A mumifikálódott testet
négy lány találta meg a templom alatti kriptában a 19. században. A
dombról látszik a magyar, a horvát és a szlovén határ….

Október 6. – emlékezés

A

z idei október 6-án lehetőségünk volt nekünk és néhány osztály- illetve évfolyamtársunknak részt venni a Honvédelmi Minisztérium által szervezett megemlékezésen. Elsőre ez remek
lehetőségnek hangzott egy nap iskolakerülésre, ám ahogy ott álltam
többed magammal az esőfelhőktől terhes ég alatt, és néztem fel a
Kossuth téren álló zászlórúdra, amint a magyar piros, fehér, zöld lobogót lassan félárbócra engedik, és a Szózat sorai zúgtak a fejemben
„Itt élned, halnod kell” - egészen megindító volt.
Ezek után tettünk egy sétát a Batthyány-örökmécseshez, ahol gyertyagyújtással majd a Fiumei úti temetőben koszorúzással emlékeztünk meg Batthyány Lajosról és a13 aradi vértanúról. A szomorú és
esős délelőtt után a délutánt egy sétával és idegenvezetéssel tettük
kellemessé: a Nemzeti Sírkert jelentősebb emlékhelyeinek, a 19. század nagyjainak nézhettük meg kívül és belül a sírjait. A sírkerti túrán csatlakozott hozzánk Igazgató úr is, így vele tekinthettük meg Deák Ferenc illetve Kossuth Lajos mauzóleumait.
Szalay Kristóf és Zászkaliczky Judit 11.a
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A

z Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 2015/16os tanévében iskolánk két tanulója is a döntőbe jutott. Edőcs
Johanna (12.c) a magyar irodalom OKTV-n 10. helyezést ért el
1331 indulóból, míg Kovács Réka (12.b) az informatika OKTV-n a 29.
helyezést szerezte meg 1420 versenyző közül. A Fasor friss büszkeségeit a fordulókon szerzett tapasztalataikról, élményeikről kérdeztük,
illetve a jövővel kapcsolatos terveikről faggattuk, ugyanis az elért sikerek ellenére idén is megbirkóznak az OKTV nehézségeivel.

RIPORT

Döntős diákjaink
a szituációt, onnantól kezdve, hogy bejövök az ajtón, odáig, hogy
búcsút mondok a versenybíróknak. (Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy mindenkinek, aki hozzájárult a felkészülésemhez
köszönetet mondjak!)
Réka: (A kérdés hallatán először csak nevet). Rengeteg időbe telt a
felkészülés. Volt olyan este, amikor semmi mást nem csináltam, csak
a számítógép előtt ülve oldogattam a feladatokat. Általában az iskolában egészen 5 óráig készültem Csordás tanár úrral, aztán hazaérve
folytattam azt, amit a suliban abbahagytam. De rengeteget tanultam,
és nagyon élveztem mind az iskolai mind az otthoni felkészülést,
amelyek fárasztóak voltak, de mindez megérte!

Hogyan érezted magad a döntőn?

Mit takar az irodalom illetve informatika OKTV?
Milyen feladatokkal kellett megbirkóznotok?

Johanna: Az irodalom OKTV követelménye meglehetősen átfogó
és összetett. Az első forduló az egész középiskolai anyagot magába öleli, az antiktól kezdve egészen a XX. század második feléig,
ezért szerintem a versenynek ez a része a legszigorúbb, itt rostálják
meg leginkább a diákokat. Sokféle feladattípussal lehet találkozni,
érzésem szerint tavaly a legnagyobb hangsúlyt a szerzők és műveik
felismerésére fektették, illetve a Biblia ismeretére. Ami nehezebbé
teszi az OKTV-t, az a társművészetek bevonása, tehát nem elegendő
csupán irodalmi ismeretekkel rendelkezni, hanem otthonosan kell
mozogni a zene és a képzőművészetek világában is valamilyen szinten. A második és harmadik forduló már teljes egészében a választott
témák feldolgozásáról szól, először egy hosszabb esszé keretében,
azután szóban is számot kell adni megszerzett tudásunkról.
Réka: Az informatika OKTV mindhárom fordulóján gyakorlati informatikai feladatokat kaptunk, mint például az Excel, a Word, a Power
Point, Access alkalmazása, valamint weblap- és képszerkesztés. Amit
csak el tudsz képzelni, a leglehetetlenebbnek tűnő feladatok. Az első
forduló 3, a második 5, a harmadik 6 órát vett igénybe. Ijesztőnek
tűnik, de abban az intézményben, ahol sor került a döntőre, lehetőségünk volt a számítógép mellett enni (Csordás tanár úr megbotránkoztatására).

Milyen volt a felkészülés? Hogyan teltek,
milyen hangulatban?

Johanna: Az első fordulóra való készülés maga volt a káosz! Nagyon
későn döntöttem úgy, hogy beadom a jelentkezést, így nagyjából egy
hónapom volt átlapozni 4 év anyagát. Amellett, hogy szorgosan olvasgattam a tankönyveket, szöveggyűjteményeket, kötelező és ajánlott regényeket, teszteket is töltögettem az interneten a korábbi évekből (eleinte több volt a kudarc, mint a sikerélmény, de ez csak még
intenzívebb munkára ösztönzött). Miután valahogy túlvergődtem az
első fordulón, Cziczka tanárnő és Kuklis tanárnő volt a segítségemre.
Ekkortájt ismerkedtem meg Muntag Vincével is, aki egyetemi hallgatóként az irodalom legmélyebb rétegeibe is betekintést nyerhet, és
aki maga is megtapasztalta az OKTV minden nehézségét és izgalmát,
nem mellesleg pedig az előkelő első helyet szerezte meg. A vele való
készülés rengeteg örömöt és katarzis élményt okozott! Mindazon túl,
hogy Áprily Lajos líráját boncolgattuk, új távlatokat nyitott meg verselemzés tekintetében is, megmutatta, hogyan érdemes egy vershez
hozzányúlni, és egyáltalán, hogyan érdemes olvasni. A szóbelis felkészülés sok-sok vidám pillanatot tartogatott, többször elgyakoroltuk

Johanna: Tömören és lényegre törően: remekül! Bár legelőször pechnek éreztem, hogy az utolsó előtti sorszámot sikerült kihúznom,
utólag már egy cseppet sem bánom, sőt biztos vagyok benne, hogy
ennek is szerepe volt a sikeres helytállásban. A várakozás utolsó percei idegőrlőek voltak, de a terembe lépve megszűnt bennem a félelem és eszembe jutottak Vince szavai: „Úgy menj oda, hogy én most
valami szörnyen érdekeset akarok nektek elmesélni, nem is versenyzés a lényeg, hanem az a sok minden, amit most megosztok veletek.”
És valóban így gondoltam. Annyi mindent olvastam az elmúlt két hónapban Áprilyról és Áprilytól, hogy tűkön ülve vártam, hogy végre
elmondhassam mindazt, ami felgyülemlett bennem. A teremben
ülő tíz professzor/tanár közül hárman tettek fel nekem kérdéseket a
megírt esszémmel kapcsolatban. Akkor kezdtem magam igazán jól
érezni, mikor egy-egy válaszom után a zsűri fantáziája is beindult és
volt olyan pillanat, amikor egymás szavába vágva, lelkesen szegezték
nekem további kérdéseiket. A legmeghatározóbb döntős élményem,
amikor a költő műfordítói munkásságáról érdeklődtek, mire én nagyon bizonytalanul és nagyon halkan megemlítettem Liliencron nevét. Erre a zsűri általános reakciója a döbbent nézés és értetlenkedő
fejrázás volt, aztán egyikük megszólalt, hogy „az ő nevét még nem
hallottam”, mire zavarba jöttem, hogy akkor biztos valami nagy butaságot mondtam… Az eset nem hagyott nyugodni, alig vártam, hogy
hazaérjek bepötyögjem a Google-ba Liliencron nevét. És láss csodát,
Liliencron nem csak a képzeletem szüleménye volt, nem elég, hogy
élt, nem elég, hogy költő volt, de a tetejébe még Áprily is fordította
a műveit! Hurrá! J
Réka: Nagyon izgultam. A döntőre az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatika karán került sor, ahol egyetemisták felügyeltek, elképzelhető, mennyire figyeltek ránk… Kicsit megdöbbentett, hogy
nem volt a két számítógépet elválasztó paraván, a másik döntős ott
ült közvetlenül mellettem, simán megnézhette, hogy én mit csinálok.
Rajtam kívül azért bejutottak más lányok is, de a fiúk jóval nagyobb
arányban jelentek meg. Hasonló feladatokat kaptunk, mint az első
és a második fordulóban, azzal a különbséggel, hogy jóval kevesebb
dolgot írnak le, ezért inkább a mintára kellett hagyatkoznom. Például
nincs leírva, hogy 12-es betűméretet kell használnom, hanem ezt a
minta alapján kell eldöntenem, hogy melyik lesz a megfelelő.

Hogyhogy idén is indulsz az OKTV-n?

Johanna: Ezt a kérdést már rengetegen feltették… Nem a dicsőség
izgat, még csak a tavalyi eredményeim túlszárnyalása sem hoz lázba (egyébként sem valószínű, hogy ez sikerülhet). Egyszerűen csak
szeretem az irodalmat és mivel a jövőbeli terveim között is az első
helyen áll, nem árt, ha ápolom a köztünk lévő barátságot.
Réka: A tavalyi döntő után Csordás tanár úr első kérdése ez volt: „Ugye
jövőre is megy?” Nem tudtam nemet mondani, de nehogy bárki azt
gondolja, hogy kényszerből indulok idén. Úgy gondolom, hogy talán
van esélyem jobb helyezést elérni, ráadásul tényleg nagyon élveztem
mind a felkészülést, mind a fordulókat, valamint remélem, hogy a tavaly szerzett tapasztalatokat idén kamatoztatni tudom.
Sivák Veronika 12.c
Fasori Hírmondó 2016. november

13

TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA

Mindig a széllel szembe ment
Beszélgetés
Keveházi Lászlóval
Sztehlo Gáborról
és a Gaudiopolisról

A

12.c német fakultációs csoportja Fabiny Katalin tanárnővel idén a Sztehlo Gábor által felépített és vezetett Gaudiopolisról szóló Die Zeit
cikkel foglalkozott németórán. A témáról posztert készítettek, mely a 110-es teremben látható, és ehhez kapcsolódóan döntött úgy a
csoport, hogy meglátogatják a nyugdíjas lelkészt és egykori „Sztehlo-gyereket”, Laci bácsit.

„Ő mindig a széllel szembe ment.” Így kezdte Laci bácsi a történetet,
egyszerűen és frappánsan összefoglalva Sztehlo Gábor evangélikus
lelkész életét és személyiségét. Bár a legtöbbet arról hallunk, amit
Sztehlo a zsidó gyerekekért és árvákért tett a második világháború
alatt és után, ő már az árva-mentés előtt is mindig azokat támogatta,
akiknek nagy szüksége volt a segítségre, de nem kaphattak és talán
nem is kérhettek. Később nagytarcsai lelkészként népfőiskolát szervezett, hogy a paraszti réteg is művelődhessen.
Keveházi László – Laci bácsi – 1945-ben került az otthonba. Hosszú
útja során járt katonatiszti iskolába és volt hadifogságban; hírül kapta,
hogy édesapját bebörtönözték; és Győrbe ment édesanyját meglátogatni, ahonnan vonat tetején utazott Pestre, hogy Sztehlo Gábort
megkeresse.
Első találkozásukkor, ahogy „Gábor bácsi” előtt állt, szólni szeretett
volna, de ő nem hagyta. „Ne szólj semmit – itt a helyed! – mondta,
és átölelt” – emlékszik vissza Laci bácsi.
A gyerekek eleinte megüresedett pesti lakásokban éltek, ott, ahol a
lelkész el tudta helyezni őket biztonságban, mielőtt a tulajdonosaik
által felajánlott budai villákba költözhettek. Ezek később saját nevet
kaptak. A villát, amelyben Laci bácsi lakott, Farkastanyának hívták,
míg a lányokét Leányvárnak (bár ezt a fiúk csak Viperafészeknek csúfolták…). Laci bácsi a költözés momentumát egy képben mesélte
el: „A sok kisgyerek együtt vonult Budára gyalog. Elöl egy férfi ment
Luther-kabátban, hátizsákkal. Hát ő volt Sztehlo Gábor.”
Később megalakult a Gaudiopolis, vagyis Az öröm városa. Így nevezték azt a gyermekköztársaságot, amelyet maguk alapítottak. „Szőke
Balázs, az igazgató bejött és azt mondta: Fiúk, csinálni kéne valamit.” Valahogy így kezdődött az „ifjúsági államuk”. Akkor, amikor
az országban amúgy már nem volt demokrácia, a Gaudiopolis valóban minta szerint működött – miniszterekkel, néptribunokkal, polgármesterekkel, bizottságokkal és parlamenttel. Bár Sztehlo volt az
államelnök, a valódi irányítás a gyerekek kezében volt: a 17 éves
Keveházi László lett például az első miniszterelnök. Voltak veszekedések és összezördülések, de ők is tudták, hogy csak az összetartás
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mentheti meg őket. Ahogy Sztehlo mondta nekik: „Ha veszekedtek,
összeomlunk. Ha szeretitek egymást… megmaradunk.”
A gyerekek napirendje reggelivel kezdődött, innen különböző iskoláikba indultak. Tanítás után műhelyekben dolgoztak – különböző
szakmákat és mesterségeket ismertek meg itt, munkájukért GaPo dollárt kaptak – ez általában egy villamosjegy árának felelt meg. Este és
délután pedig legtöbbször az általuk szervezett programok következtek – énekesek, előadók jöttek, vagy vitaestet tartottak. Így próbáltak
örömöt csempészni saját és egymás életébe; így próbáltak nemcsak
életben maradni, hanem élni is a szükségben.
Laci bácsi ’48-ban került ki az otthonból és lett kémia szakos egyetemi hallgató. Nem volt már ott ’51-ben, amikor a Gaudiopolist államosították. „Soha nem akartam lelkész lenni” – mesélte nekünk.
Mégis az lett. – 1950-ben vették fel a Teológiára, és most, idősebb
korában is alkalmanként prédikál még. „Sok öreg szeret hosszan beszélni – mondja – , én nem. A prédikációim után is gyakran mondják,
hogy jó volt, jó volt, csak rövid.”
Sztehlo Gábor 1970 körül ment Svájcba, ahol a családja ’56 óta élt.
Itthon dolga volt még – segített azoknak, akiknek nem akarták, hogy
segítsen. A széllel szembe ment.
1974. május 28-án leveleivel a kezében ült a tornácon Svájcban – itt
érte a halál. Sírja a Farkasréti temetőben áll, amit a „Sztehlo gyermekek” rendszeresen meglátogatnak együtt, hálával és szeretettel
emlékezve Gábor bácsira.
Most már mi is tudjuk, ki volt ő, akiről ösztöndíjat neveztek el a tehetséges és rászoruló evangélikus diákok részére. Köszönjük szépen
Keveházi Laci bácsinak és feleségének, Klári néninek a beszélgetést
és vendéglátást, illetve Fabiny Katalin tanárnőnek a lehetőséget, hogy
a német fakultáció keretében egy projektmunka során Sztehlo életével foglalkozhattunk és meglátogathattuk őket. Örök élmény volt!
A 12.c német faktosai nevében:
Somogyvári Júlia

Hírek képekben
FOTÓPÁLYÁZAT
ernei Anikó és Ittzés Szilvia tanárnők
meghirdették tavaly az iskolai fotópályázatot alsós és felsős diákoknak
„Lakóhelyem” illetve „Egyéb téma” témakörökben. A beérkezett sok munka
a tanév végén volt kiállítva, idén pedig
az ebédlőt fogják díszíteni. Az elbírálásban Körtési András 12.b osztályos,
Sztehlo Gábor díjas tanuló segített.

J

DÍJAK
r. Liptay György adta át a tanévzárón az Öregdiákok Egyesületének
támogatásával megvalósítható számos díjat. Az öregdiákok több,
mint három millió forinttal támogatják a tehetséges fasori tanulókat.

D

DIÁKNAP
2015/16-as tanév a Diáknappal zárult, ahol különböző játékos versenyen és próbán vettek részt a diákok.
A nap szervezője Wolf Károly, tavalyi
DÖK vezető valamint a diákönkormányzat diákjai.

A

TANÁRI KIRÁNDULÁS
tavalyi munkaév a tanárok számára kirándulással zárult. Dunántúli kastélyokat látogattak meg.

A

BÁBELI BULI
tavalyi tanévet záró Diáknap egyik eseménye volt a hagyományos
Bábeli buli, amikor különböző nyelvi csoportok lépnek fel a Díszteremben. A zenés, táncos, verses bemutatók és jelenetek a következő
nyelveken hangzottak el: angol, német, spanyol, francia, olasz.

A

OSZTÁLYTÁBOR 10.c
alatongyörökön táborozott a 10.c osztály osztályfőnökük, Szathmáry Adrienn tanárnő meghívására. Az angoltanulás mellett természetesen úszással, fürdéssel, tábortűzön sütéssel töltötték az időt.

B

MÁTRAI CSILLAGOK
irándulás a Mátrába a Csillagász szakkörrel
és Palágyi Györgyné tanárnő és Zombori
Ottó tanár úrral.

K
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HÍREK KÉPEKBEN

MERKÚR ÁTVONULÁS
fizika oktatás keretében természettudományos tagozatosok
megfigyelték a Merkúr
átvonulását az iskolaudvarról.

PÁKOZD
három kilencedik osztály október 6-ára
úgy emlékeztek, hogy Pákozdra utaztak
megkoszorúzni a pákozdi csata emlékhelyét.

A

A

GÓLYANAP
két ötödikes osztály
a tanév vége előtti
napon, augusztus 31-én találkozott először osztályfőnökével, az iskolával és egymással. Ismerkedéssel és játékkal készültek a tanévre.

A

56-OS KIÁLLÍTÁS
z 1. és 2. emelet közötti lépcsőfordulóban rendeztük be
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
diákjaink és tanáraink családi relikviáiból, valamint a diákoknak meghirdetett fotópályázat pályamunkáiból a kiállítást.

A

EMLÉKEZÉS A FORRADALOMRA
któber 23-ra emlékezésül iskolánkba látogatott Dobó Józsefné Marietta néni. Az ő férje volt
az első fogoly, aki a recski munkatáborból megszökött. A férje és saját ijesztő és felemelő élményeit különleges erővel és intenzitással mesélte el.

O

TANÁRI ESKÜ
tanévnyitón letette tanári
esküjét Wolf Károly testnevelő tanár, az 5.b osztályfőnöke.

A

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
TÁBOR
6.b osztály természettudományos táborban vett
részt Vértesbogláron. Táborszervező: Hámor Endre tanár úr.

A

OKTÓBER 6. KIÁLLÍTÁS
díszterem mellett, az ablak előtt
látható Hajnóczi Eszter és Koren
Andrea tanárnők által összeállított kiállítás gróf Leiningen-Westerburg Károly
aradi vértanú hagyatékából, melyet özvegye 1904-ben ajándékozott iskolánk
könyvtárának.
A hagyaték 162
mű 839 kötetben, melynek
néhány darabját állítottuk ki.

A

BOLYAI VERSENY
skolánkban kerül megrendezésre a Bolyai Matematikai Csapatverseny
régiós fordulója. A verseny koordinátora és előkészítője Halász Tamás
tanár úr, a verseny lebonyolításában felsős diákok segítenek.

I

NÜRNBERGI CSEREDIÁKOK

É

ppen lapzárta napján búcsúzunk a tizennégy nürnbergi cserediáktól, akik egy szűk hétig élvezhették a fasori diákok vendégszeretetét. A gazdag program része volt egy vidám visegrádi
kirándulás is, ahova komppal érkezett a csapat Nagymarosról.
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• 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 750 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.
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