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A Szentháromság közössége
– végtelen, mint a gyűrű

A

2017/18-as tanév vége felé, május 27-én, Szentháromság vasárnapján a 145. zsoltárt kaptuk a bibliaolvasó Útmutatóban. A hagyomány Dávid zsoltáraként tartja számon, benne a teremtett világ dicséri Teremtőjét. Gondosan megformált mondatok sorjáznak
a 21 versen keresztül, látszik a szövegen, hogy sokszor, jó kedvvel énekelték Izraelben ezt a dicséretet. Szentháromság ünnepe
alkalmából három mondatot emelek ki belőle:
Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan.
Támogat az ÚR minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt.
Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.
Tapasztalatokat fejeznek ki ezek a mondatok, méghozzá egyre bővülő tapasztalatokat, a teremtő ÚR nagyságáról, segítségéről, igazságáról.
Ezek a tapasztalatok vezetnek el bennünket is a Szentháromság személyeinek egyre mélyebb ismeretére, kapcsolatuk lépésről-lépésre
feltáruló világába. Úgy jutunk előre, mint egy történetben, ami megragad, beszippant, és minden találkozás alkalmával megajándékoz
valami újjal.
Így jártam én is csak néhány nappal korábban, a Pünkösd előtti péntekről szombatra virradó éjszakán, a gimnáziumban szervezett „filmes
éjszaka” egyik szálát követve. Újra megnézhettem a Gyűrűk Urát, mégpedig a hosszabb, rendezői változatot. A befejező részt, „A király
visszatér”-t már ismertem rendezői változatban is, de „A gyűrű szövetsége” és „A két torony” extra részleteivel a filmes éjszakán találkoztam
először. Az egy-egy órányi kiegészítés a jól ismert (pontosabban: ismerni vélt) történetet több ponton is elmélyítette. Számomra most a
legtöbbet az Aragorn korábbi éveiről szóló részletek jelentették. Kiderült, hogy azért áll a tündékhez olyan közel, mert közöttük nevelkedett.
Fiatalabb éveiben, amikor „afféle kószaként” élt, és maga sem tudta, hogy kicsoda ő, mi lehetne a célja az életének, a tündék adtak neki
otthont. Már ekkor kialakul a szerelem is közte és a tünde Arwen között, akivel el is jegyzik egymást, s az Aragorn iránti hűség kedvéért
Arwen a tündék halhatatlanságáról is lemond. Egy későbbi kiegészítésben Aragorn Théoden király unokahúgával, Éowynnel beszélget. A
lány megkérdezi tőle, hogy hány éves, amire – az addig csak a rövid változatot ismerő néző számára meglepően – azt a választ kapja, hogy
nyolcvanhét. Ebből pedig az derül ki, hogy Tolkien fantáziavilágában kölcsönösen hatnak egymásra a különféle természetű szereplők, az
emberek és a tündék: nem csak Arwen
változik Aragorn kedvéért, de Aragorn
is átvett valamit a tündeségből, amíg
közöttük élt, lassabban öregedett.
Ahogyan a nézőt és az olvasót be tudja
szippantani a Gyűrűk Ura sűrű szövetű
világa, úgy tudja beszippantani az Istent kereső embert is a Szentháromság
három isteni személyének a közössége.
S ahogyan a Gyűrűk Ura történetének
sok szereplője közül is hol az egyik, hol
a másik válhat érdekessé, úgy szólíthatja
meg az istenkeresőt is hol a Teremtő ÚR,
hol a názáreti Jézus, hol a friss szellőként érkező Szentlélek. Ha találkozol
az egyikükkel, kapcsolatba kerülsz a
többiekkel is, és minél többször látod és
hallod őket, annál jobban meg is fogod
őket ismerni. Ahogyan a kedvenc filmed
sokadik megnézésekor is, úgy fog majd új,
mélyebb értelmet kapni egy-egy részlet,
szó, kép vagy dallam. És minél jobban
megismered, annál érdekesebbnek fogod találni, és előre örülsz annak, hogy
rátaláltál arra a közösségre, amelyet soha
nem fogsz megunni. Ez a közösség pedig,
a Szentháromság, veled fog maradni.
Örökké, hiszen végtelen, mint a gyűrű.
Dr. Csepregi András, iskolalelkész
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Rendkívüli énekóra

A

10.c osztálynak nem mindennapi élményben lehetett része
2018.február 16-án, ugyanis az aktuális tananyagunkhoz
kötődve, az elmélet mellett személyes tapasztalatokkal is
gazdagodhattunk az aznapi énekóra során.
Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Nováky Andrea tanárnő
közbenjárására iskolánk egykori kiemelkedő tanulója, Tüzes Marcell
Sámuel tartotta az óránkat templomunk karzatán. Marcell most a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanul, tavaly szerezte meg
a BA diplomáját, a mesterképzés első événél tart. Mindemellett
a rákoscsabai Nepomuki Szent János Főplébánián végez kántori
szolgálatot, és számos orgonakoncertet tudhat maga mögött.
Ezen a pénteken pedig a mi osztályunkhoz látogatott el és tartott
egy színvonalas tanórát az orgonálás művészetéről, illetve annak
csínjáról-bínjáról. A tizedik osztályos ének-zenei anyagunk került
megelevenítésre ebben a 45 percben.
Elsőként Dietrich Buxtehude g-moll fúgáját játszotta, ami ráadásul
a mostani félévi vizsgájának egyik darabja. A fúgáról azt kell tudni,
hogy egy többszólamú, bonyolult zenei műforma, amelyben a
szólamok kötötten, kánonszerűen lépnek be. Az egész mű meghallgatása után külön bemutatta a fúga témát, ami mindig máshol
jelenik meg a négy szólam valamelyikében. A továbbiakban azt a
feladatot kaptuk, hogy ezt a témát kellett keresnünk a darabban.
Ezek után még kétszer hallhattuk Buxtehude híres művét, ekkor
már a szoprán és a basszus szólamot kellett figyelnünk. Lassan már
mindenki füle ráállt a zenére. Marcell szerteágazó szakértelmének
köszönhetően megismerkedhettünk a pedállal, a billentyűzetek számával, az orgonasípok anyagával, hosszúságával, és hogy ez hogyan
befolyásolja a hang magasságát, ezeket mind be is mutatta nekünk.

Szó esett a manuálok számáról és
sokszínűségéről,
és természetesen
a regiszterek világába is betekintést
nyerhettünk. Fény
derült arra is, hogy
az egyes regiszterek utánozhatnak
más hangszereket,
mint például: a
fuvolát, az oboát,
a klarinétot, és vonós hangszereket is. Végül, de nem utolsó sorban
egy igazán csiszolt hallást igénylő játék következett, melynek lényege
az volt, hogy Marcell a Jézus, világ Megváltója kezdetű evangélikus
korálunkra improvizált egy rövid előjátékot a második manuálon
játszva halkabb regisztrációval, ezután pedig a mi feladatunk volt,
hogy kitaláljuk az előjátékból az énekünket, ami nagy örömünkre
két embernek is sikerült. A legvégén pedig elzenélte nekünk magát
a korált az első manuálon egy már hangosabb, hagyományosnak
mondható korál kísérő regiszteren.
Rám nagyon inspirálólag hatott ez a tanóra, rengeteg tudást gyűjtöttem és sokat tisztult a hallásom is. A mindent elsöprő orgonajáték rádöbbentett egy újabb csodára, hogy mekkora nagy zenei
kincs lakozik a mi templomunkban. Ezúton is köszönjük szépen a
koncertet Tüzes Marcell Sámuel orgonaművésznek!
Türkösi Éva 10.c

Latin mise

E

gy februári vasárnap délelőtt a 6. évfolyam ellátogatott a böjt első vasárnapján tartandó latin misére a Váci
utcai Szent Mihály templomba. A mise 12
órától 13 óráig tartott. Sok szülő, tanár és
tanárnő is velünk tartott, többek között
Nováky Andrea tanárnő, aki az egészet
szervezte, a hatodikosok osztályfőnökei,
Ittzés Szilvia tanárnő és Wolf Károly tanár
úr valamint Szalai Lívia tanárnő és Hursán
Szabolcs tanár úr. A templom nagyon szép
volt, csak egy kicsit hideg. Tele volt kíváncsi,
érdeklődő emberekkel.
A mise első tétele az introitus volt, amit mi énekeltünk. A többi éneket a schola és a gyülekezet énekelte, de mi is megpróbáltunk bekapcsolódni. Az igehirdetést magyarul mondták, de a többi kántálás latinul zajlott inkább. Sokat térdeltünk, főleg az imádságoknál és
az átváltoztatásnál, de aki nem akart, annak nem volt kötelező természetesen.
Érdekes volt látni, hogy amiről énekórán tanultunk, az létezik a valóságban! Jó élmény volt egyszer megnézni, hogyan is zajlik egy ilyen
latin mise. Nagyon tanulságos volt, nekem tetszett, és remélem, másoknak is!
Németh Hanna 6.a

Színházban jártunk
- Elnézést!!!
- Bocsánat, nem direkt volt.
- Sajnálom
- Bocs, de hova rohantok ennyire?
- Színházba - hangzott a nem feltétlenül várt válasz, és valóban,
pár perc múlva, nem tagadom némi késéssel és pár morgolódó
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utcajárót magunk mögött hagyva oda is értünk. Hűvös téli este volt,
hál’ Istennek még kezdés előtt érkeztünk, lekaptuk a kabátunk és
már nem volt más dolgunk, mint a sietségben elcsorbult sminkünk
megigazítása és osztálytársaink megtalálása a Madách téri Örkény
István Színházban. Egy Tartuffe című darab miatt mentünk oda, ami
érettségi tétel, és nem árt a változatosság, hogy nem csak az órákon

Tartuffe. A családtagok számára hívatlan vendég rengeteg gondot
okoz, ám Orgon, a családapa egészen a darab végéig nem lát át
a szitán. Amikor észbe kap, már látszólag túl késő. A mű mégis
boldog véget ér, amikor (a könyvben a király emberei) a rendőrség
egy látványos jelenetben közbeavatkozik, leleplezik a csalót, és
visszajuttatják a famíliához a tőlük elcsalt vagyont.
Szerintem az osztály jó szájízzel ment haza, mert a darab színvonalasan és még a fiatalabb korosztály számára is szórakoztatóan
mesélte el a bukott álszent történetét.
Gyarmati Luca 10.a

A Príma étterem, ami majdnem megkapta a
Michelin csillagot a fasori 6.a-tól!

A

liturgikus gyakorlat után a 6. évfolyam kettévált, és az
ások ebédelni indultak a templommal szemben található
önkiszolgáló étterembe. Az éttermet Nováky Andrea tanárnő ajánlására választottuk, hiszen nem drága, mégis finom.
Felsétáltunk – a szülőkkel együtt – az emeleti étkezdébe, ami
egy régi épület átriumos tetőterében lett kialakítva. Elég gyorsan
megvitattuk, hogy ki ki mellett és melyik asztalnál fog ülni, letettük

a holminkat a foglalt helyekre, és elmentünk sorba állni. A menü
zöldségleves, sültkrumpli, rizs és egy hatalmas szelet rántott hús
volt. A sor gyorsan haladt, a kiszolgálók nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, emellett a hely is szép, tiszta és rendezett volt, és
az ár-értékarány is remek volt. Miután megettük az ebédet, véget
ért a közös program. A 6.a osztály így zárta a liturgikus gyakorlatot.
Szigetvári Lili 6.a

Fertőző történelem

M

ilyen is az, amikor megfertőz a történelem? Este a Nándorfehérvári csatáról álmodsz, reggel a holt csendre kelsz, mert már
elmentek a törökök. A menzán a levest villával eszed, és Aragóniai Beatrix jut eszedbe róla. Amikor Béla királyból öt van, de
csak a fejedben, akkor neked már mindegy, mert megfertőzött a történelem.
A gimnázium csapataként már másodszor indultunk az idén is megrendezett Evangélikus Iskolák Országos Történelemversenyén. A tavalyi
első próbálkozás után rögtön tudtunk, hogy jövőre is vissza kell jönni. Hálásak voltunk az idei témaválasztás miatt. A Hunyadiak témájából
készített fel minket Csordás János tanár úr. A felkészítő órák rendkívül jó hangulatban teltek, az iskola könyvtára is segítségünkre volt.
Amikor a felosztott témát elsajátítottuk a könyvekből, kiderült, hogy egyikünk sem járt még a visegrádi palotában. Ekkor a tanár úr rögtön
intézkedett, és a következő héten egy egész napot töltöttünk a vár és a palota felfedezésével.
A versenyre március 23-án, pénteken került sor a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumban. Hámor Endre igazgatóhelyettes kísérte el a lelkes csapatot. Egy kis
előzetes közvéleménykutatás:
Skoda Emma úgy gondolta: Megnyerjük! Lakatos Kristóf ehhez annyit tett hozzá, hogy
nem érdekli, hányadikok leszünk, az számít, hogy a felkészülés során annyi minden
érdekeset tudott meg erről a témáról. Én magam reméltem, hogy ezúttal a furfangos
kérdések sem fognak ki rajtunk. Hámor Endre tanár úr nyugtatott minket, hogy biztos
rendesen felkészültünk.
A színvonalasan megrendezett verseny közben sokat nevettünk és küzdöttünk. Az
eredményhirdetés után rögtön felívtuk Csordás János tanár urat, így ő is velünk örülhetett a harmadik helyezésnek.
Bézi Panna 8.a
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gyömöszölik a fejünkbe a tényeket, hanem meg is tapasztalhatjuk,
hogy mit is magolunk. Az osztály több-kevesebb várakozással
indult az előadásra, ám becsülettel, szép számmal megjelentünk,
és kezdéskor már a helyünkön figyeltük a függöny felgördülését.
Érdekes kép fogadott minket, ami azt hiszem odavonzotta a fiatal
szemeket is. A színházról alkotott képben szereplő „nénik bácsik
fura ruhákban” helyett egy „te jó ég, hiszen ez a nappalink” látvány
tárult elénk, a maga rumlijával.
Az előadásról röviden: a történet egy család pár hetét öleli fel,
amíg náluk tartózkodik a naiv családfő által meginvitált, álszent

UTAZÁSOK

Nürnberg

A

hogy minden évben, úgy idén is megrendezésre került a diákcsere program a nürnbergi Wilhelm Löhe iskolával, amely 16 fasori
diáknak lehetővé tette, hogy megismerjük a német cserediákunk mindennapjait, családját, iskoláját és Nürnberget. Idén is sok jó
és izgalmas programon vehettünk részt, amiket
most már emlékeinkben őrzünk.
Nürnberg teli van rengeteg látnivalóval és csodálatos régi
házzal. Az egyik ilyen középkori házban élt és alkotott
a híres festő, Albrecht Dürer, akinek az otthonában
„felesége”, Ágnes asszony kalauzolt végig bennünket.
Bepillantást nyerhettünk a híres Faber Castell gyárba,
ahol megnézhettük, hogyan készülnek ezek a jó minőségű ceruzák. Nagyon sokunkat érdekeltek a 20.
századi német történelem sorsfordító eseményei, Hitler
hatalomra kerülése, a második világháború - ezekről
a Dokuzentrumban hallhattunk sok érdekességet és
láthattunk korabeli felvételeket.
Ez alatt a hét alatt sok újdonságot hallottam Németországról, amit azelőtt sosem! Sok kedves és barátságos
emberrel ismerkedtem meg és maradandó barátságokat
kötöttem a német diákokkal.
Ne habozz a jelentkezéssel, jövőre is rengeteg élmény
vár a fasori diákokra Nürnbergben, nekem elhiheted!
Franzony-Szabó Kiara, 9.b

Erasmus plusszal Litvániában

A

z Erasmus+ csereprogram 2018 áprilisában öt diák és két tanár részére lehetővé tett egy utazást Litvániába. A litvániai Panevezys
városkában rendezték meg a konferenciát, amelynek ezúttal is a migráció
volt a témája.
Az itt résztvevő diákoknak az volt a feladata, hogy egy olyan kézikönyvet
készítsenek el, amely a bevándorlók mindennapi életét könnyíti meg. Mi
Magyarországon már korábban végeztünk a körünkben önkéntes munkát a
menekültek között, így kölcsönösen ismerkedhettünk egymás kultúrájával, és
tudomást szerezhettünk néhányuk megrázó történetről is. A konferencián az
ilyen alkalmak során szerzett élményeinkről is beszámolhattunk.
A kinti programok sokszínűek voltak: rengeteget kirándultunk, számos érdekes
múzeumot megnézhettünk, sőt egy litván nyelvű színdarabot is, mely meglepő
módon számunkra, magyarok számára is jól érthető volt. A szabadidőnkben
(délutánonként) az ottani fogadópartnereinkkel és a többi külföldi diákkal ban-
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dáztunk. Az utolsó napunkat Litvánia gyönyörű fővárosában,
Vilniusban tölthettük. Minden időnket kihasználva bejártuk
az egész óvárost és még néhány turisztikailag híres helyet.
Az út során értékes kapcsolatokat alakítottunk ki egymással,
melyeket a jövőben még hasznosíthatunk. Az angol nyelvtudásom is jelentősen fejlődött, mivel kénytelen voltam csak
ezen a nyelven kommunikálni a többiekkel. A végén ez már
természetessé vált számomra. Hálás vagyok a Litvániában
töltött hetemért, és remélem, hamarosan viszontláthatom
új barátainkat!
Povázai Jázmin 9.a

Japánban jártunk!

A

Japánban tartott nemzetközi vitaversenyen iskolánkat Császárné Szathmáry Adrienn kíséretében három tanuló Kóbori Laura(11.a),
Feil Rebeka(11.c), Sárossy János(11.b) képviselte, Osváth-Bíró Zsófia(12.c) pedig önkéntesként a szervezők felkérésére segítette
a helyszíni munkát.
DIÁKSZEMMEL:
Iskolánk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy immár másodszor vehetett részt a világ minden tájáról érkező gimnazista diákok
Nemzetközi Parlamenti Vitaversenyén (PDWC) Magyarországot
képviselve. Ezt az eseményt a WakuPro alapítvány szervezi, melyet
a jómódú filantrop - embereket segítő, emberekkel jótevő - üzletasszony, Ms. Nakadai hozott létre. Második világháborús túlélőként
úgy döntött, vagyona egy részét arra áldozza, hogy minden évben
fiatal gimnazista diákokat hozzon össze a világ minden tájáról,
abban segítve őket, hogy egy békésebb és együttműködőbb jövő
“nagyköveteivé” váljanak.
Ez a színvonalas program szinte már hagyományszerűen 2016 óta
minden évben megrendezésre kerül. Az alapítvány hisz abban,
hogy a legjobb módja a békés párbeszéd globális előmozdításának,
ha bevezetik a fiatal felnőtteket a civilizált vitázás tudományába,
barátságos vitaversenyek formájában, miközben egymás kultúrájával
ismerkedhetnek meg és felülbírálhatják az adott nemzetről kialakult
sztereotípiákat, negatív előítéleteket.
A verseny után betekintést nyertünk a japán kultúra csodáiba, és
lehetőségünk nyílt jobban megismerkedni egymással. Ez a hét mindannyiunk számára
életre szóló, sőt mi több, sorsfordító élményt jelentett. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
az itt szerzett barátságok által kinyílt a világ előttünk, és megtapasztalhattuk, hogy a
különböző háttérből érkező, eltérő nemzetiségű emberek kellő nyitottsággal könnyen
megtalálhatják a közös hangot egymás között.
Kóbori Laura 11.a, Osváth-Bíró Zsófia 12. c
NAPRÓL NAPRA - TANÁRI SZEMMEL:
1. nap
Szerencsésen megérkeztünk Japánba. Az út problémamentes, de nagyon fárasztó volt. Gyakorlatilag
kimaradt egy éjszakánk, mivel a repülőn alig tudtunk
aludni. Tokióban tavaszi meleg, napsütés és virágzó
japánbirs bokrok fogadtak minket. Már vártak
ránk a repülőtéren, ahonnan busszal szállítottak
minket a szállodába. Rögtön összeismerkedtünk
a társaság nagy részével, kiderült, hogy még a
számunkra ismeretlen Marshal szigetekről is
érkezett csapat. Az igazi japános „doboz”-ebéd
után a gyerekek minden fáradtságukat leküzdve
vetették bele magukat az ismerkedésbe. Vacsora
után belecsobbantunk az Onsen forró medencéibe, de sok időt nem lehet benne tölteni, mert
tűzforró a víz. Érdekesség, hogy tetoválással nem
engednek a fürdő területére lépni. Hál Istennek,
minket ez nem érintett!
2. nap
Lezajlott a hivatalos program első napja, ami
szintén nagyon fárasztó, de igen tartalmas volt.
Diákjaink délelőtt egy felkészítő tréningen vettek
részt, meghallgattak egy bemutató vitát és egy
előadást, majd a protokolláris megnyitó után
vegyes csapatokban megvívták első barátságos
Fasori Hírmondó 2018. június
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mérkőzésüket. Mindannyian szépen állták a sarat, és sok személyes tanácsot is kaptak a mentoroktól, hogy hogyan lehetnének még hatékonyabb vitázók. Vacsora után
sor került 12 iskola, köztük a mi bemutatkozásunkra. Nagy sikert aratott a videónk,
melyben volt diákunk, Körtéssi András segített, majd János Rubik kocka kirakó párbajra
hívott egy önként jelentkezőt, Lili és Laura pedig magyar szavakat próbált kimondatni
a közönséggel. Mindenki nagyon élvezte az interaktív bemutatót.
3. nap
Ma este lezajlott a verseny, és a mieink tényleg szépen helyt álltak. Két győzelemmel,
egy vereséggel és egy döntetlennel zártunk, de a vietnámiak, akiktől kikaptunk, később
bejutottak az elődöntőbe, úgyhogy nem szégyenkezhetünk. A döntő nagyon izgalmas
volt, egy skót és egy japán csapat versenyzett, és végül a skót diákok nyertek, akik még
csak 16! évesek. Nagy erőfeszítést igényelt megérteni őket a glasgow-i akcentusuk
miatt, a nap végére a sok előadás és vita teljesen lefárasztott minket. A szervezők nagyon kitettek magukért, a végén tűzijátékkal búcsúztattuk a Debate Mate-es csapatot,
akik az esemény szakmai hátterét biztosították rendkívül profi módon.
A búcsú után következett a hagyományos japán vacsora a földön ülve, mely karaoke
partiba csapott át. Együtt énekeltük a „We are the world”-öt és az „Imagine”-t, ami
fantasztikus érzés volt. Itt tényleg átérezhette az ember, hogy egyek vagyunk bőrszínre,
hovatartozásra való tekintet nélkül.
Holnap korán indulunk síelni, illetve Tokióba, már nagyon várom, jó lesz végre kimozdulni a szállodából. Ez az elmúlt pár nap olyan volt számomra, mint egy szuper
intenzív továbbképzés, a gyerekek pedig, azt gondolom, egy életre tanultak belőle.
Egyébként diákjaink nagyon otthonoson mozognak a társaságban, igen népszerűek,
nyitottak, felszabadultak, és nagyon élvezik és értékelik a programokat.

Császárné Szathmáry Adrienn beszámolója

AZ ÖNKÉNTES SEGÍTŐ BESZÁMOLÓJA:
Idén februárban alkalmam nyílt, hogy másodszor is kiutazhassak – immár önkéntes segítőként – iskolánk és országunk képviseletében
Japánba. Ez egy fantasztikus, benneteket is érintő lehetőség, hiszen a jövőben akár ti is kijuthattok erre a vitaversenyre. Hajrá!!! A
PDWC szervezői (Parliamentary Debate World Conference and Competition) mint minden évben, most is ún. nagyköveteket, más néven önkéntes segítőket toboroztak a tavalyi versenyzők közül, és ebbe a csapatba sikeres jelentkezés után én is bekerültem. Izgatottan
vártam, hogy újra találkozzak a régi ismerősökkel és barátokkal, a japán kultúrával, és ismét ennek a közel sem hétköznapi eseménynek
a részese lehessek. A sokszínű és változatos nemzetközi környezet esélyt adott arra, hogy a világot (és ezzel együtt magamat) jobban
megismerhessem, komplexebben láthassam. Az ember sokszor akar segíteni sok helyen, ez természetes és általános. De gyakran azt
sem tudjuk, merre van az a hely, ahol a segítségünkre szükség van. Tudjátok, merre van a Marshall Szigetek, ahol 5300 ember, köztük a
Japánban megismert barátaim küzdenek az otthonuk erózió okozta közelgő eltűnése ellen? Vagy azt, milyen komoly, környezetre káros
hatása van csupán egy zacskó chips előállításának? Próbáltátok már társasjáték segítségével kipróbálni és rájönni, hogy milyen eszközökkel és beruházásokkal lehet fellendíteni egy ország gazdaságát, kulturális fejlődését? Eddig én sem... De rádöbbentem, ez a jövőnk,
mivel ez mind a mi világunkról szól, amiért felelősek vagyunk, amit mi alakíthatunk tetszésünk szerint, és amiről gyakran – bár benne
élünk – elfelejtkezünk. Ez a program nemcsak arra adott lehetőséget, hogy kivételes embereket ismerhessek meg és szoros, máig tartó
barátságokat köthessek, de arra is, hogy éberebben járjak a világunkban, amiről eddig nem is tudatosítottam, milyen keveset tudok.
Mint segítő önkéntes, szervező és fotós, a „versenyző” státuszom után több mindenben is kipróbálhattam magam. Megtanultam, hogy
kell csapatban dolgozni, az izguló versenyzőkbe lelket önteni, és hogyan kell száz névkártyát fél óra alatt elkészíteni. Bár versenyezni
nagyon jó, koordinálni néha annál is jobb!:) Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy írnám le egy szóban ezt a Japánban eltöltött kilenc
napot, azt mondanám: SENMANMURYOU (leírhatatlan.) Tényleg életre szóló élmény, hálás vagyok, hogy részese lehettem!
Osváth-Bíró Zsófia 12.c

Brnoi cserekapcsolat a csehekkel

Á

prilis második vasárnapján (hétvégi időszámításban hajnali) negyed nyolckor indultunk
Brnoba. Már a végtelennek tűnő vonatúton sokat nevettünk. A „csehcserék” is így vártak
minket. Az egész program jó hangulatban telt, szinte végig nevettük a négy napot.
Az első délutánt nem együtt töltöttük mind, hanem kisebb csapatokban ismerkedtünk a
hellyel, társainkkal. Mi Petivel rögtön megettük Brno összes knédlijét (Igazából ezt kétlem,
de jól hangzik), utána a néhány fős csapatunk körülnézett a városban. Elsősorban alatta,
mert Brno teli van föld alatti látványosságokkal, múzeumokkal.
Hétfőn az iskolában csehórát tartottunk egymásnak. Megversenyeztettük leghosszabb
szavainkat és a cseheket is az országuk kulturális ismeretéből. Cserébe egy Ř (rözsö)
nélküli mondatot kellett megtanulnunk a városismereti feladatok során. De formáztunk
magunkból betűket is, felmásztunk egy épület tetejére, megismerkedtünk egy vadidegennel és a brnoi sárkány legendájával. Ezután még azt is megtudtuk a várban, hogy
a börtönében hogyan (nem) kínozták az embereket. A magyar hőseinkre emlékező
márványtáblához már nem jutottunk el idő hiányában.
Másnap megtapasztaltuk, hogy a Cseh Karszt mondhatni kívül-belül gyönyörű.
Mivel a cseppkőbarlang épp olyan csodálatos, mint a kilátás a hegy tetejéről. Csak
a barlangban több a lépcső. Persze volt, aki megfogadta, hogy soha többet nem
mászik hegyet. Tényleg rengeteget sétáltunk. A városba visszaérve talán az egész
csapat kipróbálta az ún. paternoster liftet, ami soha nem áll meg (csak este), de
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Dán diákok a Fasorban
M

árcius 8-án harminc 17-18 éves dán középiskolás látogatott el
iskolánkba két kísérő tanárával.
A dán diákokat a 12. A és B osztály angolosai fogadták, akik az alkalom
első órájában Magyarországról készített quiz-zel, valamint iskolánkról
tartott prezentációval szórakoztatták a külföldi fiatalokat.
Ezt követően a dánok tartottak előadást a dán oktatásról, majd interjúkat készítettek a magyar diákokkal. A látogatás végén körbevezettük a
diákokat iskolánkban, akik elcsodálkoztak a tablókészítés szokásán, és
elismeréssel adóztak a Díszteremnek.
Czapekné Egervári Orsolya tanárnő
Fasori Hírmondó 2018. június
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ott hamar túl zajosnak bizonyultunk, ezért nem sokáig maradtunk… Ezután néhányan még meggyőződtünk a cseh tyúkok
mentális készségeiről, illetve a cseh kecskék gyomrának űrtartalmáról. Az első nem létezik, a második pedig végtelen. Bebizonyosodott az is, hogy nem különböznek a magyaroktól, a cseh tyúkok épp olyan bután bólogatnak egy fűszálnak akár órákig.
Az utolsó napot az iskolában kezdtük, ott a végzősök már az érettségit írták. Onnan indultunk a pályaudvarra, ahol Ittzés Szilvia és
Bognár Ildikó tanárnőkre bíztuk csomagjainkat, akik hősiesen vállalták megőrzésüket, amíg mi egyként indultunk a színház előtti parkba
beszélgetni egy utolsót.
Felejthetetlen élményekkel és emlékekkel gazdagodtunk, amik folytatódnak júniusban, amikor ők jönnek hozzánk. Örülök, hogy részese
lehetek ennek a programnak, társaságnak. Köszönjük Ittzés Szilvia tanárnőnek a szervezést és Bognár Ildikó tanárnőnek, hogy eljött
velünk. Élmény volt.
Csabai Anna 9.a

IDEGENNYELV

Svédország

B

efejeződött egy újabb cserediákprogram iskolánkban.
Ezúttal két tanár és kilenc tanuló vágott neki a svédországi
nagy útnak. Már a február 18-i utazás is hatalmas kaland volt:
repülőre szálltunk Budapesten, ami Arlandában tett le minket, majd
emeletes vonattal mentünk tovább Ljusdalba. Csak este értük el
a festői havas tájat. Mindenki számára nagy öröm volt újra látni
svéd barátainkat. Másnap reggel meg bele is vetettük magunkat a
programokba egyméteres hó és -5 °C kíséretében.
A rengeteg nagyszerű program közül az egyik a sífutás volt. Az
iskolából jó pár osztálynak szünet volt aznapra, így három busz
indult el Ljusdalból Kajevallba, ahol volt lehetőség nem csak a
sífutásra, de arra is, hogy a domboldalról szivaccsal csúszkáljunk.
A svéd diákok nagyon segítőkészek voltak, felsegítették a léceket
és mutatták az utat. Egy kicsit hasonlít az alpesi síeléshez, de azért
mégis más érzést nyújt, ahogy sétálsz a havon. A két legjobb svéd
síelő vezetésével neki vágtunk a kisebb emelkedőkkel ellátott
ösvénynek, ami gyönyörű havas erdőn keresztül vezetett. Az első
esések után annyira belejöttünk, hogy egyből a hosszabb, 3 km-es
távot teljesítettük. Remélem, hogy a jövőben újra lesz alkalmam
kipróbálni ezt a fajta síelést is.
Ezután következett a csúszkálás, ami különösen szórakoztató volt,
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ahogy egymás után ülve a szivacsokon suhantunk, néha akár háttal
érkezve le a domb aljára.
Szerintem egy ilyen mozgalmas, élményekkel és vidámsággal teli
napot senki sem hagyna ki szívesen. Mi is hálásak vagyunk, hogy
megmutatták nekünk, így is telhet egy hétköznapi nap az iskolában.
Számomra a legjobb program Losban volt. Ez egy úgynevezett családi
este volt, amit a svéd cserediákunk családjának megismerésével
tölthettünk. Miután én nem a családi házukban lettem elszállásolva,
a nagy távolság miatt nagyon élveztem, hogy felfedezhetek egy
svéd farmot. Csodálatos volt ott minden és hihetetlen nyugodt.
Lovaztunk, csirkéztünk, Tras-szel cicáztunk, havaztunk. Amerre a
szem ellátott, csak hó volt meg fák (5 km-es körzetben szomszédjuk
sincs). Kipróbálhattam vele a hómobilozást, és még egy lovas szánra
is fel tudtunk ülni. A vacsora jávorszarvas volt, ami náluk olyan
hétköznapi étel, mint nálunk a marhahús. Reggel egy kimondottan
svéd pékségbe látogattunk el, és ott reggeliztünk meg.
Innen is köszönök nekik mindent, és azt a sok élményt, amiben
részem lehetett!
Köszönjük Antal Katalin és Csernus Rita tanárnőknek a szervezést
és kísérést!
Dudás Anna, Kókai Anna, Paluska Luca, 9.b osztályos tanulók

IDEGENNYELV

Olasz délután

A

z olasz délután az évek során mindig hatalmas élményt
nyújtott számunkra, és ez így volt idén is. Persze minden
alkalommal nagy felkészülést és odaadást igényelt, hogy
olyan programot szervezhessünk az érdeklődők számára, amiből
egy kis betekintést kaphatnak a sokszínű olasz kultúrába.
Ebben az évben a hagyományos olasz ételek ízvilágának megismerésére és azoknak elkészítésére fektettük a hangsúlyt egy játékos
Vacsora csata, avagy Battaglia di cena keretében. A vetélkedőre
előzetesen lehetett jelentkezni csapatokban, vagy akár egyénileg
csatlakozni a már kialakulóban lévő csapatokhoz. Nagy örömünkre
minden helyet betöltöttek, így a csapatok teljes létszámban tudtak
indulni a versenyen. A helyszínen két tipikus olasz étel receptjét
kapták meg a résztvevők, és egy bizonyos időkereten belül kellett
azokat elkészíteniük, amiket később a zsűri értékelt.
Mindhárom csapat kitűnően remekelt, úgyhogy igen nehéz volt
kiválasztani a nyerteseket, (ezt őszintén mondhatom, mivel jómagam is zsűritag voltam), de végül bizonyára az évek során a sok

konyhában töltött időből szerzett tapasztalataik miatt, a 12. c-sek
vihették el a nyereményt, a nagy Ferrero csomagot.
Mindeközben a kicsinek lehetőségük volt Raffaello golyók készítésére, és a Vacsora csatában nem résztvevők számára egy kvízt
is készítettünk. Itt kipróbálhatták magukat a csodás Itáliáról szóló
kérdésekben, miközben falatozhattak a sok finomságból, amit a
diákok otthon készítettek el a délután büféjébe. Persze nem maradhattak el a szívünkhöz oly közel álló olasz zenés produkciók
sem, amikkel alsóbb évfolyamos olaszos diákjaink évente mosolyt
csalnak az arcunkra. No és persze Sipos Réka 12.c osztályos tanuló
mindig csodálatos szereplése, aki idén Francesca Michielin Vulcano
című dalával kápráztatott el bennünket.
Köszönjük a szervezőknek és Hajnóczi Eszter, Koren Andrea és Tasnádi Zsuzsanna tanárnőknek a munkáját, lelkesítését, odafigyelését!
György Eszter 12.c
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Latin-neolatin szavalóverseny

A

minden évben megrendezésre kerülő latin-neolatin vers- és
prózamondó verseny az egyik legfontosabb nyelvekkel kapcsolatos iskolai rendezvények egyike. Ebben az évben mint
néző vettem csak részt, és két kellemes órát töltöttem el a francia,
latin, olasz és persze spanyol versek szavalásának hallgatásával. A
verseny színvonalát növelte két iskolatársam remek énekhangjával
is. És persze a zsűri, melynek tagjai között ott volt Polgár Zsuzsanna
és Sonnenvend Gergő, akik az olasz, Lakihegyi Viktória, aki a latin,
Gutman Ágnes, aki a francia, és iskolánk spanyol tanára Szalai
Ildikó, aki természetesen a spanyol versek szavalásának szakszerű
zsűrizéséért felelt.
Úgy gondolom, hogy nemcsak azok voltak zseniálisak, akik a dobogóra kerültek, de persze ők teljes joggal kiérdemelték az előkelő
helyezéseket. Végül mindenkinek felhívnám a figyelmét arra, hogy
a versenyt jövőre is megrendezik, és erre igazán érdemes pár órát
rászánni.
Rékai Márk 9.a

Francia délután
2018. április 24-én került megrendezésre gimnáziumunk híres
délutánjainak egyike, a francia délután.
Tasnádi Zsuzsanna tanárnővel izgatottan és bezsongva terveztük a
délután programjait, az osztály tagjai igyekeztek kivenni a részüket
a szervezésben. Hamarosan össze is állt a séma, lettek kiselőadások,
színdarabok, játék és egy meglepetés is.
A nagy napon a 6.óra után az osztály felvonult a díszterembe, ahol
elrendeztük az asztalokat és székeket. Rózsák kerültek az asztalokra,
piros, fehér, kék lufik az ajtóra, végül a papír Eiffel-torony a 110-es
teremből a színpadra. Eközben a 301-es teremben tálcákra pakolták
a finomabbnál finomabb ételeket, tálalásra készen.
15:20-tól elkezdtek szállingózni a diákok, akiket francia zenékkel
vártunk. A délután köszöntéssel indult, ezt követték a különböző
produkciók, bemutatók. A műsorok között a 9.a osztály lánytagjai
felszolgálták a különböző fogásokat.
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Amikor az utolsó desszert következett, elérkezett a meglepetés
ideje is, ami egy flashmob volt, a diákok és tanárok nagy meglepetésére! A délutánt végül a játék zárta. Nem lepődtünk meg, hogy
minden résztvevő élvezte. Persze legjobban a győztesek, akik egy
csodálatos tortát kaptak.
Végül senki nem ment el ajándék nélkül, mivel az Auchan áruházlánc felajánlott nekünk egy ajándékcsomagot, amiből mindenki
vehetett valamit. A délután végén a diákok lassan elmentek, ránk
pedig a takarítás várt. De hát ismeritek a mondást: sok kicsi sokra
megy, összefogva hamar végeztünk vele.
A délután nagyon jól sikerült, köszönjük a szervezést Tasnádi Zsuzsanna és Tátrai Anikó tanárnőknek!
Tóth Viktória, 9.a

IDEGENNYELV

Nyelvi tábor

T

avasszal a 6.a osztály elutazott Albertirsára, az iskola történetében első alkalommal szervezett idegennyelvi táborba. Osztályfőnökünk,
Ittzés Szilvia tanárnő segítőként hívta Pearl Penumaka-t, az iskola angol anyanyelvi önkéntes tanárát, Annelisát, Pearl barátnőjét
Californiából, Anne Morawski lelkésznőt és Dianne-t, akik szeptember óta élnek Magyarországon.
Albertirsán leszálltunk a vonatról, és elfoglaltuk a szállásainkat az evangélikus pihenőházakban – mivel két különböző házban laktunk. (Így volt csak elég hely.) Kis
pihenő után megkezdődtek a programok. Négy csapatra osztottak minket, hogy
az anyanyelvi tanárok könnyebben foglalkozhassanak velünk.
Az első nap meghallgattunk néhány érdekes képes előadást a négy amerikai segítő
életéről. Tréfás feladatok keretében felfedeztük a szállás környékét és Albertirsát.
Másnap reggeli után Szilvi néni és segítői állomásokat alakítottak ki, ahol játszva
tanultunk: nevekről, ünnepekről, nyelvtörőkről, hangutánzó szavakról. Ezt követően
minden csapatnak egy történetet kellett megfogalmaznia adott szavak alapján, és
ezt a történetet elő is adtuk. Mindez angolul zajlott, természetesen, és mindenki
remekül szórakozott tanulás közben.
Ebéd után kicsit játszottunk a közeli réten ifis vezetőnkkel, Jaksi Soma 8.a osztályos tanulóval, aki cserkész játékokat mutatott nekünk. Fáradtan és jókedvűen
indultunk haza délután.
Szank Emese 6.a
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A víz világnapja március 22.

A

víz világnapja alkalmából osztályunk, a 6.b a Kőbányai Víztározót látogatta
meg. Az egész osztály nagy lelkesedéssel vágott neki a délutáni programnak.
Már az odavezető út is rendkívül szórakoztatónak bizonyult. A három emelet
mélyen fekvő komplexum impozáns látványt nyújtott. A rövid, de tartalmas előadáson
megtudtuk, hogy a hely, ahol állunk, az év nagy részében víz alatt van.
Ezt követően lehetőségünk nyílt bejárni az egész létesítményt, amelyet reflektorokkal
világítottak meg. Ezután egy újabb előadás következett a víz körforgásáról. A program
játékos vetélkedővel ért véget, ahol értékes környezetbarát ajándékokat nyerhettünk.
Czapek Zoltán, Gelencsér Artúr, Valkó Dávid 6.b

Reinhold Ewald űrhajós előadása

Á

prilis 11-én iskolánk 9, 10 és 11. osztályos tanulói közül néhányaknak megadatott az a lehetőség, hogy Palágyi Julika tanárnő
kíséretében ellátogathassanak a Magyar Tudományos Akadémia székházába, hogy ismét sok újat tanulhassunk.
Ez alkalommal a Magyar Asztronautikai Társaság szervezésében megrendezésre kerülő Reinhold Ewald angol nyelvű előadását
hallgathattuk meg, melynek címe: The view from above-astronaut’s perspective. Reinhold Ewald az ESA (European Space Agency) német
űrhajósa, aki 1956-ban Mönchengladbach (becenevén: Gladbach) városában született. A Kölni Egyetemen először fizikából és kísérleti
fizikából szerzett diplomát, majd pár évvel később fizikából doktori fokozatot, valamint orvosi diplomát is szerzett. Tanulmányai befejeztével elkezdett dolgozni a Kölni Egyetemen. 1987-ben a Német Űrügynökség munkatársa lett, és a SOFIA Obszervatórium létrehozásában
tevékenykedett. Három évre rá csatlakozott Németország űrhajóscsapatához, és innentől kezdve az élete nagyon mozgalmassá vált.
Az oroszországi Csillagvárosba ment, és ott számos küldetésen vagy annak lebonyolításában vett részt, a kapcsolattartó szerepkör sem
állt tőle távol, sőt kísérletek felelőse is lett, emellett német-orosz űrrepüléseket is folytatott, jó kapcsolatot ápolt az orosz űrhajósokkal
is. Ezek után kicsit nyugodtabb vizekre evezett, 1998-2002 között a Müncheni Műszaki Egyetemen tanított, 2002 óta a Nemzetközi
Űregyetemen és az Aacheni Műszaki Egyetemen tanár. Az ESA űrhajóscsoportjának 1999-ben lett a tagja, ez is egy nevezetes dátum volt
az életében, innentől kezdve minden munkaköri feladatát az ESA munkatársaként látja el. Több orosz és német kitüntetés birtokosa.
Az angol nyelvet magas szinten művelő űrhajós előadásában fantasztikus videókat is mutatott, amelyekből körvonalazódott bennünk egy
pontos kép az űrhajósok mindennapjairól, utazásairól, vizsgálati munkáiról és az ember kreatív alkalmazkodásáról az űr viszontagságához
és a vele járó nehézségek kiküszöböléséhez. A munka mellett szó esett a magánéletéről, és hogy valóban nem könnyű a karrier mellett
minden másra is időt találni. Reinhold Ewaldnak azonban ezt is sikerült megoldani, nős és három gyermek édesapja. Szabad idejét
családja körében tölti, de egy igazi könyvmoly és egy amatőr színjátszó csoportban is tagsága van. Az egészséges életmódhoz és a fizikai
fittséghez szüksége van a sportolásra, futballozik és fekete öves karatés. Az ámulatba ejtő prezentáció után a kíváncsiak még kérdésekkel
is megbombázhatták a nagy tudású űrvándort, aki részletesen és vidáman megválaszolta még a legbonyolultabbnak tűnő kérdéseket is.
Ismét sokat gazdagodtunk az Akadémiát megjárva.
Türkösi Éva 10.c

Bécsi kirándulás

I

skolánk 5. b. és 5. c. osztálya áprilisban meglátogatta a bécsi állat- és növénykertet, amelyet örömmel
indultunk felfedezni a kb. négyórás buszút után. Az állatkert boltjának kapujánál egy kétméteres panda
plüss fogadott minket, amely óriási sikert aratott, mindannyian megrohamoztuk, kezet fogtunk vele,
és megöleltük. Először a koalákat néztük meg, akik jóízűen aludtak. Amint azt Hámor Endre tanár úrtól
megtudtuk, a táplálékuk következményeként az egész
életüket bódult állapotban töltik.
A következő állomás a pandák birodalma volt. Az állatkert
sztárjai játszottak, bukfenceztek, mókáztak egymással, és
gyorsan belopták magukat a szívünkbe. A trópusi házban
madárcsicsergés fogadott minket, a patakban vidáman
úszkáltak a vidrák. Láthattuk a „Táncoló talpak”-ból
megismert pingvinfajokat, és jókat derültünk a fókákon.
Kellemesen felfrissített minket a fagyi mielőtt a Schönbrunn-i
Gyermekmúzeumban folytatódott volna a programunk.
Ott lehetőségünk nyílt arra, hogy19.
századi ruhákba és parókába beöltözzünk és király / királynőként egy trónon
helyet foglaljunk. Ezt követően megismerhettük, hogy milyen játékokkal
játszottak a Habsburg gyerekek, hogyan öltözködtek, betegeskedtek,
gyógyultak, miből ettek.
Végül a nap záróprogramjaként bolyongtunk és többször zsákutcába
futottunk a Labirintusban. Este hat órakor elfáradva, de élményekkel telve
indultunk haza Budapestre.
Vass-Jászai Bettina és Vass-Jászai Ramóna 5.c
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A csillagok csodálatos világa
Látogatás az ELTE Planetáriumában

S

zombat reggel az iskola előtt álmos szemekkel vártuk az idő múlását, amikor kilencet
ütött az óra. Osztályfőnökünk, Palágyi Júlia tanárnő kíséretében trolival és villamossal
utaztunk egészen a Petőfi hídig. Gyönyörű, parkos részen sétáltunk át, majd az ELTE
elé érkeztünk. Az ajtó előtt várakozva Zombori Ottó tanár úr fogadott minket, majd
kis idő múltán bementünk az épületbe, ahol egy csillagászattal és csillagközi anyaggal
foglalkozó elsőéves egyetemista lány köszöntött bennünket. Ezt követően egy hosszú
lépcsősoron mentünk föl a Planetáriumba.
Mindenki elfoglalta a helyét, majd sötétségbe borult a terem. Hangos csodálkozással jeleztük tetszésünket az előadó felé. Megnéztük az
északi és a déli égboltot, meghallgattuk a csillagjegyekhez tartozó mondákat és legendákat. Elkalandoztunk a tejútrendszer félelmetes
ösvényén, elmerengtünk felépítésén és különlegesen szép csillagain. Megcsodálhattuk a sarki fényt, és elámultunk azon, hogy a jövőben
várhatóan milyen komoly technikai és szellemi fejlődésen megy majd át a csillagászat mint tudomány.
Érdemes volt rászánnunk a délelőttöt erre a programra, hiszen sok új információval gazdagodtunk!
Torma Katica 9.C

Wigner Jenő emlékére

W

igner Jenő ... hangzott már el sokszor a fizikaóráinkon.
Wigner Jenő volt az a büszke fasori diák, akit még az
ismert Mikola Sándor tanított, és ő volt az, aki később
részt vett az első atomreaktor megtervezésében. Wigner Jenő a
Princetoni Egyetemen éveken keresztül oktatott, kiemelkedő tudását
1963-ban Nobel-díjjal ismerték el. Neve nem csak a Fasorban és
Magyarországon ismert, hanem hazánkon túl is.

Hatalmas tudására és zsenialitására emlékezvén szerettünk volna
idén különös módon is megemlékezni a nagy tudású fizikusról.
Jómagam buzgó kis fizikusként még a nyáron készítettem egy
ismeretterjesztő plakátot a lángelméről, amit elolvasva egészen
izgalmas tudás birtokába juthatunk…
Folytatva a megemlékezést, a tanév folyamán kétszer is megkoszorúztuk az emlékére felállított szobrokat, ahol kedves Palágyi
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Júlia tanárnőnk is beszédet mondott. A koszorúzást megtisztelték
jelenlétükkel a briliáns, nagytudású fizikusok is, köztük dr. Kroó
Norbert, Mihály Katalin és az MTA számos további tagja. A fasori
diákok díszbe öltözve tették tiszteletüket a szobor előtt, és ünnepélyesen elhelyezték a koszorúkat.
Végül pedig egy idézettel szeretnék zárni: „Az élet teljes jelentése,

minden emberi vágy együttes értelme, egy olyan alapvető rejtély,
ami meghaladja felfogóképességünket. Amíg fiatal voltam, dühös
voltam a dolgok ezen állása miatt. Mára megtiszteltetésnek tartom,
hogy közöm lehet ehhez a rejtélyhez.”-írta Wigner Jenő egyik
memoárjában.
Bencze Krisztina 10.c

OKTV döntőbe jutott végzőseink

E

bben a tanévben két végzős diákunk jutott az ország legrangosabb tanulmányi versenye, az OKTV (Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny) döntőjébe, Reichert Aletta (12.c) biológiából és Mezei Máté (12.b) földrajzból.
Aletta a 29. Máté a 26. helyen végzett. Ezzel az eredménnyel 25
többletpontot kapnak az egyetemi felvételi eljárás során.
A tanulóknak három fordulón kellett megmérettetni magukat. Az
első két fordulóban mindketten emeltszintű érettségi feladatsoroknál
is nehezebb teszteket oldottak meg, Aletta a harmadik fordulóban
is feladatsort kapott, Máténak egy 25 oldalas pályamunkát kellett
készítenie, és ezt szóban megvédeni. A döntőre már csak a legjobb
40 maradt a kezdeti közel 600 indulóból.
A két tanuló rendkívüli szorgalommal és kitartással készült a versenyre, annak ellenére, hogy az idén érettségiznek. Ez a kitartás
és szorgalom jellemezte őket a fasori éveik alatt is, hiszen végig

kimagasló teljesítményt
nyújtottak tanulmányaikban, mely mellé példamutató magatartás és
közösségi tevékenység
párosult.
Aletta nemcsak ebben
az évben remekelt OKTV-n, hanem a tavalyi tanévben a magyar
irodalom OKTV döntőjében is ugyanezt a helyezést érte el!
Büszkék vagyunk rájuk, és hasonló sikereket kívánunk nekik az
egyetemi éveikre is!
Reichert Alettát biológiából Bátovszky János, magyar irodalomból
Nagy Sándor, Mezei Mátét Dávid Lászlóné készítette fel.
A büszke osztályfőnökök: Tasnádi Zsuzsanna és Dávid Lászlóné

Természettudományos útravaló végzősöknek

A

tanév végéhez közeledvén a 12.b osztály természettudományos csoportjának „útravalóként” szerettem volna olyan kémiás játékot
és élményt adni, amelyre emlékeznek majd, és eszükbe juttatja, hogy milyen nagyszerű volt Fasoris diáknak lenni!
Ügyelve a szakmaiság meglétére és szem előtt tartva a környezettudatos nevelést, az érdeklődés felkeltésére végül a ma oly divatos
ragacsra, más néven „slime”-ra esett a választásom.
A csoportnak tetszett az ötlet, otthon fellelhető háztartási anyagokból slime-ot készíteni, úgy, ahogy az internetes videomegosztón láthatták? Naná, hogy lelkesen készültek, és vetették bele magukat a kísérlet megtervezésébe!
Az alap recept adott volt, de önmaguknak kellett kiegészíteni és kikísérletezni a megfelelő állagú ragacsot.
Lázasan mértek, adagoltak, kevertek, és gyúrtak. Színnel teli kavalkád és mosolygós tekintetek, örömkiáltások járták be a kémia labor légkörét. Kíváncsian nézték egymás munkáit, körbejártak: vajon kinek sikerült nyúlósabbra?, no persze „Merre van a borotvahab?” és „Csanád, te abból mennyit tettél?”
Jó móka volt több-kevesebb sikerrel, de tanulva és alkotva, csupa pozitív élménnyel! Ezzel búcsúzik a színes-szagos fasoris kémia labor,
emlékezzünk együtt a kitartó munkára és a megélt szép pillanatokra.
A 12.b természettudományos csoportja és Bödör Lajos tanár úr
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2018-ban került először megrendezésre a Fény
Nemzetközi Napja május 16-án, amelyet az UNESCO
indítványozott a sikeres 2015-ös Fény Éve után.
A méltóságteljes Magyar Tudományos Akadémián
ezúttal is érdekfeszítő telt házas előadások sorozatán
vehettünk részt, iskolánk 9., 10. és 11. évfolyamos
osztályaiból a kíváncsiak. A kétórás programot négy
híres és felkészült előadó tartotta. Első körben felolvasásra került Kroó Norbert professzor úr levele, aki
sajnos nem tudott jelen lenni. Ezt követte Réthelyi
Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
elnökének bevezetője. Ezek után lépett színre az
első előadó, Miszlivetz Ferenc, aki Földünk alternatív
valóságairól beszélt, melyeket a láthatatlan fény és
a látható sötétség között észlelhetünk. Másodikként
Veres Miklós, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
és a Szilárdtest Fizikai Intézet tagja, a sokoldalú
spektroszkópia és annak alkalmazásairól mesélt
nekünk. Varjú Katalin prezentációját is hallhattuk
a szuper rövid fényimpulzusokról. Az első részben
tehát főként irodalmi idézetekkel tűzdelt előadások
voltak, melyekben előfordultak versek a fényről, illetve egy átfogó
képet kaphattunk a fény történelméről.
A második rész volt a legizgalmasabb, melyet az utolsó előadónk,
Vasúth Mihály tartott, szó esett a fasorosok körében jól ismert
gravitációs hullámokról, tehát ebben inkább már a legmodernebb
fizikai jelenségekről tanulhattunk. A gravitációs hullámokat, azaz
a téridő fodrozódásait Albert Einstein relativitáselmélete jósolt
meg, majd 1987-ben az ELTE-n Wigner Jenő is megemlítette. Ez
a felfedezés megváltoztatta az eddig ismert világunkat, a tényeket
pedig később bizonyítékok is alátámasztották, ugyanis 2015 őszén
az USA-ban található LIGO-VIRGO interferométerek jelezték két
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A Fény Nemzetközi Napja

távoli, összeolvadó fekete lyuk gravitációshullám-jelét.
Az eseményt a Jedlik Ányos Gimnázium két tanulója zárta köszöntő beszédével, amelyet Lovász Lászlóhoz, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagjához intéztek, mély tisztelettel. A diákok
hét szál rózsát hoztak, és hálásan említették Lovász László óriási
munkásságát.
Ezúttal is elmondhatjuk tehát, hogy aki az Akadémia küszöbét
egyszer is átlépi, az onnantól kezdve állandóan visszavágyik majd
a tudományok házába, bizonyítván, hogy a tudomány bizony
mindenkié.
Türkösi Éva 10.c

Baribuli

A

KÖZÖSSÉGI ÉLET

6. A. és a 6.B. kapcsolata a kezdettől fogva problémásnak bizonyult, talán azért,
mert az egyikben nagyon nagy többségben vannak a lányok, a másikban pedig
a fiúk. Osztályfőnökeink, illetve osztályfőnök-helyetteseink közös délutáni programmal igyekeztek megoldani a problémát.
A program páros feladattal kezdődött, melynek során lehetőségünk nyílt közelebbről
megismerni az évfolyamtársainkat. A nap fénypontja a Fele sem igaz játék volt, amikor
a tanáraink – Bognár Ildikó, Ittzés Szilvia, Szalai Lívia és Wolf Károly – személyes történeteiről kellett eldönteni, hogy igaz vagy hamis. Az utolsó program diszkó volt, amely
a tornateremben került megrendezésre.
Reményeink szerint a két osztály kapcsolata az ilyen programoknak köszönhetően normalizálódni fog.
Czapek Zoltán, Csesznok András és Valkó Dávid 6.b
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Kedves Ballagó Diákok, kedves Ünneplők!

E

lérkezett ez a nap is… Vártátok. Ünnepnap. Egyszeri és megismételhetetlen. Az
elmúlt évek arra szolgáltak, hogy felkészüljetek az életre és ott meg tudjátok állni
a helyeteket. Hogy valóban felnőttetek-e erre a feladatra, felkészültetek-e kellőképpen a várható nehézségekre, nem várt eseményekre? Tudtok-e helyesen és bölcsen
dönteni, amikor szükséges? Ezekre a kérdésekre még nem tudjuk a választ. A nevelés
ideje lejárt. Mostantól önmagatokat nevelitek. A szikla megvan, ajándékba kaptátok,
de építeni nektek kell rá. Valóban így van. A szikla nem más, mint maga a feltámadt
Jézus Krisztus. Az építkezés pedig a Ti munkátok. Nem lesz mindig látványos, nem
sikerül mindig úgy, ahogy előre elképzelitek, lehetséges, hogy az általatok tervezettnél
tovább tart, nagyobb áldozattal jár, több munkát, energiát kell befektetnetek. Sőt néha
elrontjátok, aztán újrakezditek… ez az élet rendje.
Három fontos dologra szeretném a figyelmeteket irányítani:
Az első: legyél párbeszédben Istennel! Mit jelent ez? Legyen hála a szívedben az életért.
Akkor is, amikor szép és akkor is, amikor nehéz. Soha ne adjátok fel! Az ezen a héten
boldoggá avatott Brenner János vértanú, áldozópap jelmondatát hívom segítségül, hogy
Ti se feledjétek: „Az Istent szeretőknek minden javára válik.” (Róm 8,28)
A második fontos dolog: legél párbeszédben embertársaiddal! Azokkal is, akiket te
választasz magad köré; és azokkal is, akiket az Élet, a Gondviselés vezet melléd. Ne
feledd, hogy nem tökéletesek. Vannak hibáik, nehézségeik. Vannak gondjaik – amiket megosztanak majd Veled – vagy amiket látó szemmel és nyitott szívvel te magad
is észreveszel. Néha csak meg kell hallgatnod őket… Ők a te felebarátaid, – bizonyos
értelemben, tulajdonképpen olyanok, mint te.
És végül a harmadik: legyél kapcsolatban, párbeszédben saját magaddal! Hallgass a
belsőd, a lelked legmélyére! Figyeld, mit súg, mire indít! Ne elégedj meg a felszínnel!
Az igazán fontos dolgok, a kincsek a mélyben vannak.
Isten, embertárs és saját magad. E három kapcsolat – élő és intenzív mélysége határozza
meg az életed. Legyetek bátrak, csak előre nézzetek, de a múltat ne feledjétek!
Isten áldjon Benneteket! Amen.
Broczkyné Gottlieb Katalin, katolikus hittanár
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A legkisebbek meglepetése
Képeslap a Ballagóknak

5.a-sként idén először éltük át a fasori bolondballagás élményét. A 12.a-sok nyelvtan órán leptek meg minket. Ekkor a levélírás szabályait
tanultuk éppen Bognár Ildikó tanárnővel.
Miután elmentek ballagók, egyből az az ötletünk támadt, hogy egy általunk megfogalmazott levéllel jutalmazzuk meg csodálatos produkciójukat. Még a szünetben is írtuk az üzeneteinket, annyira izgatottak voltunk. Vajon tetszeni fog nekik? Amint elkészültünk az
„alkotásainkkal”, egy éppen velünk szembejövő 12.a-s fiúnak adtuk oda őket. Ő a bukósisakjába gyűjtötte az irományainkat, és így
vitte el az osztályának.
Az 5.a nebulóinak nagy örömére a nagyok boldogságának híre ment a diákok és a tanárok körében is. Nagyon örülnénk neki, ha ezzel
sikerülne új hagyományt teremtenünk a Fasorban!

Novák Zsuzsanna és Utri Panna 5.a
Dupla nyelvtanórán volt …. és pont a bolond ballagás volt az utolsó óra
előtt. Ezt mindenki nagyon élvezte, de aztán becsöngettek. Az órai feladat éppen a levélírás volt, mégpedig saját kezűleg! A téma a János vitéz
két főszereplője: Jancsi és az ő végtelenül szeretett Iluskája, amikor egy
nagyszerű osztálytársunknak egy fantasztikus ötlete támadt: miért nem
írhatnánk olyanoknak, akiket szeretünk?
Így a csodálatos tanárnőnk engedelmével mindenki annak írt, akinek
szeretett volna. A többség az utoljára látott, szeretett 12.a-soknak talált
ki szebbnél szebb leveleket.
Ezeket személyesen adtuk oda az egyik diákfiúnak, aki nagy örömmel
fogadta az irományokat. Ő aztán az osztálytársainak is átadta őket, akik
szintén nagy mosollyal olvasták az 5.a leveleit.
Reméljük, sikerült egy újabb fasori hagyományt elindítanunk!
Szabó Lili és Valkó Doroti 5.a
Fasori Hírmondó 2018. június
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Mit tanultunk a fogyatékkal élőktől?

A

z áprilisi pályaorientációs napnak kinevezett
szombaton különleges programban lehetett
részünk: ellátogattunk a Sarepta Budai
Evangélikus Szeretetotthonba, ahol fogyatékkal
élők és idősek élnek. Először az intézmény
vezetője, Sztojanovics András lelkész úr tartott
nekünk egy bevezetőt az otthon működéséről
és a lakók életéről. Azután Fabiny Tamás püspök
úr beszélt nekünk Sztehlo Gábor lelkészről, a
magyar evangélikus egyház egyik legjelentősebb
Erika minden hosszú hajat befont,
alakjáról, akiről a Sztehlo Ösztöndíj kapcsán már
a lányok nagy örömére
sokat hallottunk, és aki ezt az otthont is alapította.
Ezután körbe vezettek minket a lakrészekben, és megnéztük a kertet, templomot,
étkezőt, közösségi helyeket, és megismerkedtünk néhány lakóval. Imi boldogan
fotóztatta magát velünk, és közben arról mesélt, milyen sok dolga van egész nap.
Ági, egy kedves hölgy, mindenkivel kezet akart fogni. Először csodálkoztunk,
hogy nem unja meg a sok kézfogást, aztán rájöttünk, hogy fontosnak érzi, hogy
mindannyiunkkal megismerkedjen, hiszen szeretettel fogad minket otthonában.
Mindannyiukon látszott, hogy boldogok, hogy meglátogattuk őket, és beszélgettünk
velük. Sugárzott belőlük a szeretet.
Ezután átsétáltunk az otthon újonnan épített részébe. Itt is találkozhattunk a lakókkal.
A bátrabbak odajöttek hozzánk beszélgetni, Erika pedig befonta a lányok haját, majd
beszélgettünk is. Mások csak távolról méregettek minket, félénken integettek, vagy
szemérmesen ültek, és az osztály szétszéledt, hogy ki-ki megismerkedjen valakivel.
Érződött, hogy nagyon sokat jelentett nekik, ha akár csak rájuk mosolyogtunk. A
lakók egy része csodálatos kézműves munkákat készít, amiket a Deák téri Huszár
Gál Evangélikus Könyvesboltban meg is lehet vásárolni. Az itt dolgozók is kitartó
munkával próbálnak minél jobb körülményeket teremteni az otthonban élőknek,
hogy ők is a lehető legteljesebb és legboldogabb életet élhessék.
Később elgondolkodtam, hogy vajon mitől más az én, illetve az osztálytársaim élete,
mint az itt élőké. A fogyatékkal élők talán kevésbé jók a matematikában, fizikában,
biológiában, mint mi, vagy kevesebb nyelvet beszélnek, de a szeretet nyelvét
ugyanúgy ismerik, mint mi, és ugyanolyan közel vannak Istenhez is. Márpedig nem
az a boldog élet titka, hogy szeressük egymást, és közel legyünk Istenhez? Ahogy
Szent Pál a korinthusiakhoz írt első levelében, a 8. fejezet 2-3. versében írja: „Ha
pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie
kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle.” Én azt tanultam meg
az otthonban, hogy az itt élők ugyanannyira képesek a szeretetre, mint mi, de ezt
talán még jobban ki is tudják mutatni.
Csáji Gyöngyvér Dorottya 7.b

Megint

Ágitól nem lehet elszakadni

Imi boldogan fotózkodott velünk

István gyönyörködik a frissen font hajú lányokban

Sztojanovics András,
a Sarepta Szeretetotthon vezetője mesél a lakók életéről

M

árcius másodikán és harmadikán iskolánkban rendezték a Magyarországi Evangélikus Gimnáziuomok Népművészeti Találkozóját. A kétnapos, változatos programban körülbelül 300 diák vett részt, nem csak evangélikus általános iskolákból és gimnáziumokból, hanem katolikus és református iskolákból is. Az idei, sorban kilencedik találkozó nekünk nagy újdonságot hozott
abban, hogy mi, fasoris 5.b és 5.c osztályosok is felléphettünk szombaton, a gimnáziumok bemutatkozó műsorában. Bár az előadás
előtti hetekben nagyon sokat készültünk, próbáltunk felkészítő tanárunkkal, Knobloch Ilona néptánc tanárnővel, azért biztos vagyok
benne, hogy sokunknak remegett a lába, amikor a tele díszterem színpadjára léptünk. A néptáncbemutatókhoz a zenét a Stika Banda
játszotta. Szerintem sikerült jól szerepelnünk, és úgy éreztük, hogy a nézőknek is tetszett a műsorunk. Az osztályunkból mindenki jól
érezte magát, és élvezte a táncot.
Jövőre, a tizedik, jubileumi MEGINT-en megint találkozunk!
Dénes Borsa 5.b
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Önkénteskedés a menekültekkel

A

z evangélikus Diakónia szervezése jóvoltából lehetőségünk nyílt arra, hogy önkéntes programokon vegyünk részt. Ezeken az
alkalmakon velünk nagyjából egyidős diákokkal ismerkedhettünk meg, játszhattunk és megismerhettük a kultúrájukat. Összesen
négy ilyen délután szerveztek nekünk, amelyek elgondolkodtatóak és nagyon érdekesek, viccesek is voltak egyben. Hallhattunk
személyes történeteket (pl. hogyan kerültek Magyarországra stb.), és megtapasztalhattuk, hogy ami nekünk sokszor természetesnek tűnik
(például a karácsony ünnepe) az valakinek nagyon furcsa és kissé érthetetlen dolog. A
nyelvi nehézségeket időbe telt áthidalnunk, mert sokan nem beszéltek magyarul (volt
aki angolul sem), de ezt is sikerült ismerkedős játékokkal és egyéb módon orvosolni.
Összességében olyan élményben lehetett részünk, amelyet nem mindenki tapasztalhat
meg, és a témák, amik szóba kerültek és amelyekhez eddig nem éreztük annyira közel
magunkat megváltoztathatták a véleményünket. Szerintem ezek miatt volt érdemes
részt venni és átélni ezeket az eseményeket.
Holacs Lilla 9.a

Könyvismertetők
„Tolerancia, nyitottság, elfogadás”
A Fasori Gimnáziumtól a Műegyetemig
Liptay György életútja

Dr. Liptay György professzort az idősebb diákok biztosan ismerik,
hiszen mosolygós alakja az elmúlt esztendőkben gyakran feltűnt
az intézményben. Híres, piros pomponos sapkájáról és színes
nyakkendőiről már messziről felismertük. Jött, szervezett, ballagási
beszéddel búcsúztatta a végzősöket, hírt adott a tanévzárón egy-egy
új ösztöndíjról, a Volt Növendékek Egyesületének akkori elnökeként
emléktáblákkal és szobrokkal ápolta a régi fasori hagyományokat,
egyszóval segített ahol tudott, és jelen volt köztünk, amikor szükségünk volt rá. Fiatalabb diákjaink a természettudományos előadó

emléktábláján találkozhattak a nevével,
jelezvén, hogy élete és munkássága
szorosan összeforrt szeretett iskolájával,
a Fasori Gimnáziummal.
Liptay György kalandos életútjáról 2017ben jelent meg egy izgalmas kiadvány a
Magyar Tudósok című sorozat keretében.
A biográfia annyiban rendhagyó, hogy
az élettörténet lejegyzője, Szalai Barnabás Tamás érdekes magyarázatokkal,
kortörténeti érdekességekkel egészíti
ki az elbeszélő személyes élményeit,
visszaemlékezéseit.
Fasori Hírmondó 2018. június
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A józsefvárosi skanzenként is emlegetett Tisztviselőtelepről induló
életút egyik legfontosabb állomása minden bizonnyal a Fasori
Gimnázium volt, melynek Liptay György 1942 és 1950 között volt
növendéke. Iskolai éveiben meghatározó szerepet játszott osztályfőnöke, Vermes Miklós tanár úr, vagy ahogy ők szólították, Muki
bácsi, aki nemcsak oktatta, de a következetesség, a fokozatosság
és a tolerancia jegyében nevelte is a reá bízottakat. Nem véletlen,
hogy volt iskolatársaival közösen 2012-ban szobrot állítottak az iskola
előkertjében a legendás hírű tanár emlékére. A „fasor-szellem”-ként
emlegetett összetartozás számos példája mellett az ötletesebbnél
ötletesebb diákcsínyekről is beszámol a könyv második fejezete,
az április elseji tréfáktól a pad alatt nézegetett játékkatalóguson át
egészen az osztálykirándulásokon megélt kalandokig.
A Fasorban kapott ismeret és nevelés jó alapot adott a műegyetemi tanulmányokhoz, a vegyészmérnöki diploma megszerzéséhez
és a tudományos életben való helytálláshoz. A diploma megszerzése után műegyetemi oktatóként folytatódott az életpálya
(1954-1966-ig az Általános Kémia Tanszéken, 1966-1973-ig az
Alkalmazott Kémia Tanszéken, majd 1974-től a Szervetlen Kémia
Tanszéken), a doktori fokozat megszerzésével párhuzamosan pedig
a tudományos munka is kezdetét vette. Liptay György a Magyar
Kémikusok Egyesületének három cikluson át volt alelnöke, jelenleg
az Etikai Bizottságot vezeti. Tudományos munkáját – melyet 263
tudományos publikáció, hét könyv és 250 tudományos előadás
fémjelez – számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazták.

Sok-sok emlékezetes nemzetközi konferenciát szervezett, melyek
nagy része még a rendszerváltás előtti időkben került megrendezésre. Érdekes, ám kihívásokkal teli időszak volt ez, a tudomány
művelése sok áldozattal és lemondással járt, ami nem ment volna
a család támogatása nélkül. Liptay professzor nagy szeretettel
beszél 2006-ban elhunyt feleségéről, Gabiról, lányáról és vejéről,
valamint unokáiról, akikre a könyv tanúsága szerint rendkívül
büszke. Számomra mégis az volt a legmeghatóbb, hogy a könyv
utolsó fejezete a Fasorhoz kanyarodik vissza, bemutatva, milyen
szerepet játszottak az itthon maradt és külföldre szakadt volt fasori
növendékek a gimnázium újraindításában. Az alma mater iránti
elkötelezettséget mi sem mutatja jobban, mint a könyv zárósorai:
„Hálával tartozom a sorsnak, hogy e sorok gondtalanul íródhattak
meg nyolcvanöt fordulatos esztendő szép emlékeinek viharában.
Azt hiszem, ezek után mindössze azt kívánom, hogy éljen a fasori
gondolat, mely tolerancián, nyitottságon, egymás elfogadásán,
valamint hazafias és keresztény szellemiségen alapul.” (168.o.)
A Lexica Kiadó gondozásában megjelent kiadvány megtalálható
iskolánk könyvtárában, aki szeretné elolvasni, kikölcsönözheti.
Érdekes olvasmány lehet a természettudományok, a történelem
vagy épp a Fasor története iránt érdeklődő diákok, kollégák, szülők
számára.
Dr. Érfalvy Lívia
intézményvezető-helyettes
magyar-német szakos tanár

A Hírmondó szerkesztőjeként igencsak megleptek az alábbi kedves sorok.
De jólesett a váratlan figyelmesség – mind az ötletgazdától, mind a szerzőtől! Köszönöm! ISz

Ittzés Szilvia: Anyu, figyelsz?
Családi történetek Mikulástól Abigélig

MEGJELENT!

(Szent Gellért Kiadó és Nyomda)

„Anyu, figyelsz?”
Felismertem. Felismertem magamat mint gyermek, magamat mint anya, sőt, az anyukámat,
a nagymamámat és a barátnőimet is. Mikor anyaként én vívódtam hasonló kínok között, azt
Családi
annyira nem szerettem, de ezt most nagyon élveztem! Sőt, még magamat is sikerült utólag egy
történetek
kicsit jobban elfogadni és megszeretni a sorokat olvasva.
Mikulástól
Anyu, figyelsz?
Bár a gyereknevelés nehéz terep, ennek az írásnak a meglepően könnyed stílusa szinte átrepít
Abigélig
Csak mert nagyon
ezeken a bukkanókon. Jó volt ezt a sok rázós ügyet egy másik megvilágításban olvasni: le sem
félek a Mikulástól!
Nem lesz nekem
tudtam tenni. Aki már anya, annak azért ajánlom ezt a sok remek szösszenetből álló olvasmányt,
bajom abból, hogy
ide bemászik? Meg
mert nyilvánvalóvá válik, hogy vannak egyetemes problémák, nem vagyunk ezekkel egyedül.
nagyon nem örülök,
hogy annyit
Aki készül az anyaságra, annak feltétlenül el kell olvasnia, mert érzékletesen, közérthetően és
foglalkoztok a
kistestvéremmel,
közvetlen stílusban kaphat első kézből információt arról, hogy mi vár rá. Aki pedig nem akar
olyan, mintha engem
már nem is
anya lenni, az azért jó, ha elolvassa, mert kicsit érthetőbbé válhat számára az a bosszantó szituszeretnétek! - Így
áció, mikor az étteremben mellettünk üvölt egy gyerek, és az anyukája hiába próbálja csitítani.
fogalmaznának a
gyerekek, ha
Megbocsáthatóvá válik a strandon homokos lábbal a törülközőnkön végigtrappoló gyerek bűne,
tudnának. De mivel
www.szentgellertkiado.hu
nem tudnak,
és másképpen fog nézni a sminkelésre időt sajnáló, ezerfelé figyelő anyára is, aki a lehető legkmegfogalmazta
Szent Gellért Kiadó és Nyomda
helyettük „Anyu”…
reatívabb módon próbálja úgy orvosolni gyereke búját-baját, hogy közben igyekszik tekintettel
lenni a lelkes vagy kevésbé lelkes nézőközönségre is. Az apák, férfiak is feltétlen olvassák el,
mert betekintést nyerhetnek az anyai szívbe, láthatóvá válik, hogy milyen logika mentén, milyen filozófia húzódik meg egy-egy látszólag
érthetetlen reakcióban, és egy kicsit ők is felvehetik azt a szemüveget, amin keresztül egy anya nézi a gyermekeit és a világot.

Rácz-Mészáros Ágnes
3 gyermek anyja, pszichológus (szülő a 6.a-ban)

Az önkéntes segítő beszámolója

I

dén februárban alkalmam nyílt, hogy másodszor is kiutazhassak
– immár önkéntes segítőként – iskolánk és országunk képviseletében Japánba. Ez egy fantasztikus, benneteket is érintő lehetőség,
hiszen a jövőben akár ti is kijuthattok erre a vitaversenyre. Hajrá!!!
A PDWC szervezői (Parliamentary Debate World Conference and
Competition) mint minden évben, most is ún. nagyköveteket, más
néven önkéntes segítőket toboroztak a tavalyi versenyzők közül, és
ebbe a csapatba sikeres jelentkezés után én is bekerültem. Izgatottan
vártam, hogy újra találkozzak a régi ismerősökkel és barátokkal, a
japán kultúrával, és ismét ennek a közel sem hétköznapi eseménynek
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a részese lehessek. A sokszínű és változatos nemzetközi környezet
esélyt adott arra, hogy a világot (és ezzel együtt magamat) jobban
megismerhessem, komplexebben láthassam. Az ember sokszor
akar segíteni sok helyen, ez természetes és általános. De gyakran
azt sem tudjuk, merre van az a hely, ahol a segítségünkre szükség
van. Tudjátok, merre van a Marshall Szigetek, ahol 5300 ember,
köztük a Japánban megismert barátaim küzdenek az otthonuk
erózió okozta közelgő eltűnése ellen? Vagy azt, milyen komoly,
környezetre káros hatása van csupán egy zacskó chips előállításának? Próbáltátok már társasjáték segítségével kipróbálni és rájönni,

hogy milyen eszközökkel és beruházásokkal lehet fellendíteni
egy ország gazdaságát, kulturális fejlődését? Eddig én sem... De
rádöbbentem, ez a jövőnk, mivel ez mind a mi világunkról szól,
amiért felelősek vagyunk, amit mi alakíthatunk tetszésünk szerint,
és amiről gyakran – bár benne élünk – elfelejtkezünk. Ez a program nemcsak arra adott lehetőséget, hogy kivételes embereket
ismerhessek meg és szoros, máig tartó barátságokat köthessek, de
arra is, hogy éberebben járjak a világunkban, amiről eddig nem
is tudatosítottam, milyen keveset tudok. Mint segítő önkéntes,

szervező és fotós, a „versenyző” státuszom után több mindenben
is kipróbálhattam magam. Megtanultam, hogy kell csapatban
dolgozni, az izguló versenyzőkbe lelket önteni, és hogyan kell
száz névkártyát fél óra alatt elkészíteni. Bár versenyezni nagyon jó,
koordinálni néha annál is jobb!:) Ha valaki megkérdezné tőlem,
hogy írnám le egy szóban ezt a Japánban eltöltött kilenc napot,
azt mondanám: SENMANMURYOU (leírhatatlan.) Tényleg életre
szóló élmény, hálás vagyok, hogy részese lehettem!
Osváth-Bíró Zsófia 12.c

„Jöttem, láttam, győztem.”
SPORT A FASORBAN

Gyeplabda

A

z egyik legismertebb latin szállóigével lehetne jellemezni iskolánk ötödikeseinek a gyeplabdával történt első találkozását. Valóban megérkeztek, és az
első országos teremgyeplabda diákolimpián bajnokok is lettek.
Persze a győzelemhez szükségük volt arra, hogy szorgalmasan eddzenek, betartsák
pontosan az edzők utasításait, fegyelmezettek legyenek, amit ők meg is tettek.
Az elért eredményeik tükrözik ezt. Amilyen lelkesedéssel játszanak és eddzenek
a kicsik, bizakodva tekinthetünk a fasori leány gyeplabdasport jövőjébe.
A III. korcsoport országos
A nagyobbak sem maradtak el a kicsiktől, hiszen az idén ők is megnyerték az bajnokai a meccs után
országos diákolimpiát, mindemellett derekasan helyt álltak a Magyar Bajnokság
felnőtt mezőnyében is.
Az idei tanévben sikerült nemzetközi tornán is részt vennünk, ahonnan harmadik helyezést és a legjobb
játékos díját is elhoztuk. Köszönjük az iskolának az anyagi támogatást, ami lehetővé tette a kiutazásunkat.
Köszönjük a lányoknak a sok munkát, a versenyekkel töltött hétvégéket - még az érettségi idején is - és gratulálunk a sikereikhez!
EREDMÉNYEINK:
Magyar Nemzeti Bajnokság (NBI):
3. helyezés,
Magyar Kupa: 3. helyezés
Az NBI-es csapat tagjai:
6.a Radenhausen Wanda
7.a Lány Anna, Pintér Borbála
9.a Holács Lilla
10.a Gyarmati Luca
10.b Blaskó Mira, Garda Orsolya
11.c Feil Lili, Csengei Borbála
12.b Fehér Anna, Tóth Zsuzsanna
12.c Bálint Andrea
Egyetemistáink:
Domokos Zsófia SOTE
(a bajnokság legjobb játékosa)
Aguilar Réka BGF

Országos Teremgyeplabda
Diákolimpia
6. korcsoport (11-12.o.)
1. helyezett
11.c Feil Lili, Csengei Borbála
12.b, c Fehér Anna,
Tóth Zsuzsanna (gólkirálynő)
12.c Bálint Andrea
3. helyezett
9.a Holács Lilla
10.a Gyarmati Luca
10.b Blaskó Mira, Garda Orsolya,
Varga Virág
3. korcsoport (5-6. o.)
1. helyezett
5. b Bálint Dóra,

Kellermann Kincső (gólkirálynő),
Schulc Dorka (gólkirálynő)
3. helyezett
5.b Fogarasi Anna
5.c Szabadka Szonja, Zheng Pu
4. korcsoport (7-8. o.)
5. helyezett
5.b Fogarasi Anna
5.c Duchon Laura, Német Luca,
3. helyezett
6.a Radenhausen Wanda
7.a Lány Anna, Pintér Borbála

Radenhausen Wanda
(gólkirálynő)

Országos Műfüves Gyeplabda
Diákolimpia
3. korcsoport (5-6. osztály)
2. helyezett:
5.b Bálint Dóra, Kellermann
Kincső,
Schulc Dorka, Fogarasi Anna,
Győri Andrea, Szlonkai Lilla,
3. helyezett
5.c Szabadka Szonja, Zheng Pu,
Duchon Laura, Német Luca
6.a Radenhausen Wanda (gólkirálynő)

Kézilabda eredmények
III. korcsoportos Budapesti Kézilabda Diákolimpia IV. helyezett
csapat tagja
5/A Vágó Kristóf, Bursits Máté, Nagy Attila
5/C Máthé Kristóf
6/A Sándor László
6/B Kovács Zsigmon, Csesznok András, Almási-Kecskés Buda, Kázsmér
Donát, Czapek Zoltán, Valkó Dávid
V-VI. Korcsoportos Budapesti Kézilabda Diákolimpia „B” Kategória
III. helyezett csapat tagjai
10/B Halasy Barnabás
11/A Gidály Mihály, Mucza Tamás, Pável Bence, Földházi Balázs
12/A Jutasi Győző, Szabó Csongor, Szabó Zoltán
12/B Mezei Máté, Lőricz Kristóf, Kókai András. Hankó Báint
12/C Mestyanek Máté, Földi András

Gratulálunk Wolf Károly felkészítő tanárnak és a csapatoknak a
kitartó munkához és a szép eredményekhez!
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Pályaorientációs nap

HÍREK KÉPEKBEN
ÁDVENT: Iskolánk hagyományosan gazdag programmal várja
a naptári év végét, és egyben
köszönti az új egyházi évet: hetenkénti gyertyagyújtás énekléssel,
ádventi vásár, jótékonysági gálaműsor, ötödikesek karácsonyi műsora a tanárok részére, szaloncukor
akció, cipősdoboz akció, élelmiszergyűjtés a menekültáborokba
és természetesen a karácsonyi istentisztelet és osztálykarácsonyok.
SÍTÁBOR: Idén márciusban iskolánk szervezésében élvezhették
a síelni szeretők Ausztria lejtőit
a gerlitzeni sípályákon iskolánk
szervezésében. A hatnapos táborban több mint 60 diák vett
részt, ahol a nappalok mozgással
és sporttal teltek, az esték pedig szervezett játékkal. Köszönet
Tasnádi Zsuzsanna és Szlávik Andrea tanárnőknek a szervezésért!
MÁRCIUS. 15.: Idén rendhagyó
módon emlékezett meg iskolánk a nemzeti ünnepünkről. A
10.c osztály osztályfőnökükkel
és egyben magyartanárukkal,
Sárai-Szabó Linda tanárnővel
amolyan közvetlen hangú, zenehallgatós, mesélős „műsort”
állított össze. Vendégként szerepelt volt diákunk, Tüzes Marcell
zongorajátékkal és Mártonfy Jakab 6.b osztályos tanuló, aki a kíváncsi gyerek szerepében kérdezte az eseményekről a „nagyokat”.
HITTANVERSENY: Gratulálunk
az Országos Evangélikus Hittanverseny döntőjében III. helyezést
elért csapatnak! A csapat tagjai:
Szabó Orsolya 7.a, Rednic Péter
7.b Mikulás Marcell 7.b, Jancsovics
Ráhel 7.b Felkészítő tanár: Bátovszkyné János Judit.
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK:
Két alkalommal is szervezett a
magyar munkaközösség író-olvasó
találkozót a diákok és egy-egy
író, költő részvételével. Szabó
T. Anna költő, író, műfordító a
9-10. évfolyamnak tartott rendhagyó magyarórát, míg Böszörményi Gyula író az 5. évfolyammal
beszélgetett a költészet rejtelmeiről és arról, hogy mit jelent a 21.
században költőnek, írónak lenni.
ELSŐSEGÉLY VERSENY: A Magyar
Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó verseny közép-pesti
fordulójában iskolánk csapata
gyermek kategóriában első helyezést ért el, így részt vehet a
májusi budapesti versenyen.
A csapat tagjai mind a 7.a-ból
kerültek ki, név szerint: Hervatin-Rácz Eszter (csapatkapitány),
Kozma Zsófia, Lány Anna, Nyerki Lili, Pintér Borbála.
Felkészítő tanár: Antal Katalin
NYELVI VERSENY: Az egyházi
iskolák számára évek óta megrendezett országos Mezzofanti
nyelvi verseny döntőjében szép
eredménnyel végeztek iskolánk
diákjai. Orbán Emese 11.c német
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B2 - 2. helyezett (Fabiny Katalin),
Sebestyén Márton Levente 8.a,
angol B1 - 2. helyezett (Ittzés
Szilvia), Feil Lili 11.c angol B2 - 5.
helyezett (Szathmáry Adrienn),
Brezovszki Milán 8. b angol B1
- 18. helyezett (Veber Gabriella)
DIÁKOLIMPIA: A Diákolimpia
Országos Döntőjében az
Ergométeres evezés sportágban,
a IV. korcsoportban Zelei Karolina
8.a osztályos tanuló I. helyezést
ért el! Kard sportág egyéni
versenyében, „A” kategóriában Jankovics Anna 10.a osztályos
tanuló pedig 3. helyezést ért el. Gratulálunk a kitartó munkájukért!
AMERIKAI ÖNKÉNTES: Pearl
Penumaka, indiai származású
amerikai önkéntesünk tartalmas
évet töltött iskolánkban Fabiny
Katalin tanárnő mentori segítségével. Mindenki megszerette,
aki találkozott vele, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy
vége a tanévnek, és ezzel búcsút
mondunk neki. A képen egyik bemutató óráját tartja a 8.a-ban.
Ezen jelen volt Rachel Eskesen, hazánkban huzamosan tartózkodó
amerikai evangélikus lelkésznő is, aki a Magyarországi Evangélikus
Egyház keretén belül hazánkban „dolgozó” amerikai önkéntesek
összefogója, támogatója.
NYOLCADIKOS FELADATOK:
Mint minden évben, idén is a
nyolcadik évfolyam feladata volt
két iskolai szintű rendezvény
lebonyolítása: a farsang és a
kerületi angol országismereti
verseny. Mindkét feladat sok időt,
energiát és odafigyelést igényelt,
hiszen az állomások, díjazások,
feladatok és az elmaradhatatlan
büfé komoly munkát jelentett a
diákok számára. Idén is kitettek
magukért iskolánk felsős „végzősei”, mindkét rendezvény jó
hangulatban zajlott. A képeken
az országismereti verseny látható, melynek idén Skócia volt a
témája. Zenével a Bachus Consort szolgált. Köszönet Szathmáry
Adrienn tanárnőnek a szervezés koordinálásáért!

Andrea tanárnő vezette és Csepregi András lelkész úr, valamint
Bátovszkyné János Judit tanárnő gitárral kísérte. Ezt követte Csepregi
András felvezetése Pál Ferenc (katolikus pap és mentálhigiénés
szakember) A szorongástól az önbecsülésig című könyve alapján.
A téma kiscsoportokban került feldolgozásra, majd az együttlétet
úrvacsorás istentisztelet zárta a Díszteremben, végül pizzázás zárta
a csendesnapot. Köszönet Csepregi Andrásnak és a csoportvezetőknek: Birkás-Sztrókay Edit és Ittzés Szilvia tanárnőknek.
CSALÁDI-NAP: Május 12-én
családi nap volt iskolánkban
kisgyerekes kollégák családjai számára. A gyerekek igazán otthon
érezték magukat az iskolában, a
tornateremben felállított ugrálóvárak, a kézműves foglalkozások,
a homokozóvá alakított távolugró gödör, valamint a közösen
elfogyasztott ebéd mind a felhőtlen együttlétet, közös játékot és
ismerkedést szolgálta. Köszönet a szervezésért az ötletgazdáknak,
Érfalvy Líviának és Lazsádi Ákosnak.
KUTATÓCSOPORT: 2017 őszén az ima mibenlétét vizsgáló Gyakorlati Teológiai Kutatócsoport alakult az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen. A kutatócsoportba két fasori tanárunk, Birkás-Sztrókay
Edit és Érfalvy Lívia is meghívást kaptak. A kutatócsoport tagjainak
írásait tartalmazó tanulmánykötet idén nyáron jelenik meg.
HATÁRTALANUL: A Határtalanul pályázat keretében a 7. évfolyam
Székelyföldre utazik az utolsó tanítási héten. Odafelé útba ejtik
majd Nagyszalontát, a 200 éve született Arany János szülőfaluját
is. Ennek előkészítéseként látogatták meg május 25-én a Petőfi
Irodalmi Múzeum Önarckép álarcokban című, Arany Jánosról
szóló kiállítását. Izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozás keretében
ismerkedtek a sokoldalú költő számukra kevésbé ismert oldalával:
humorával és átlagon felül gazdag szókincsével, valamint a Petőfihez
fűződő barátságával. Plakátokat is készítettek különböző „Toldi”
márkájú termékekről, és a kiállítás interaktív lehetőségeit is hosszan
kihasználták.

ADOMÁNY: Fröhlich Lóránd (érettségizett
1947-ben), iskolánk egykori diákja az
iskola iránti tiszteletéből 300 000 forint
körüli összeget hagyott az iskolára a kiváló
eredményt elérő diákok jutalmazására. Az
adományozó felmenői között volt iskolánk
tanára, Fröhlich Róbert, református lelkész,
régész és akadémikus is. A diákok közül
pedig Fröhlich Izidor fizikus akadémikus
és Pál szintén fizikus akadémikus volt,
akik mind gimnáziumunkba jártak, illetve
annak jogelődjébe, vagyis egy igazi fasori
dinasztiának lehetünk most hálásak. Bízunk benne, hogy méltó
helye lesz a nagyvonalú adománynak!
TANÁRI CSENDESNAP: A tanári karra is jutott figyelem azon a
hétfőn, amelyen a diákok már a nagyheti – húsvéti szünetet élvezhették, a tanárok viszont egy tanítás nélküli délelőttöt töltöttek
el együtt szellemi, lelki töltekezéssel. A közös éneklést Nováky
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