
Fasori Hírmondó
A BUDAPEST  - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA • 2022/1. SZÁM
T I M O R  D O M I N I  P R I N C I P I U M  S C I E N T I Æ  •  E R Ő S  V Á R  A  M I  I S T E N Ü N K !

Jézus mondja ezeket a szavakat (Jn 6,37), a Bibliaolvasó 
Útmutató ez évi igéjeként találkoztunk velük az új esztendő 
első, Vízkeresztet ünneplő iskolai áhítatán. Vízkeresztkor mindig 

elhangzik a napkeleti bölcsek látogatásának a története. Az idei 
igehirdetésben elképzeltük a bölcseket, akik már hazafelé tartanak 
Betlehemből, és beszélgetnek egymással. A bölcsek személyéről, 
egymással való kapcsolatáról az evangélistától semmit sem tudunk, 
ezért a képzelt beszélgetésükben az ő alakjukat is felruházzuk 
elképzelt vonásokkal. Azt feltételezzük, 
hogy idősebb, tapasztaltabb emberek 
lehettek, akik régóta ismerték egy-
mást, de, mint ki fog derülni, mégis 
tartogathatnak egymás számára 
meglepetéseket. 

Máté evangélista nem árulja el a 
nevüket. Hallgassunk József Attilára, és 
nevezzük őket Menyhártnak, Gáspárnak 
és Boldizsárnak.

Az angyal még éjszaka figyelmez-
tette a bölcseket, hogy nem menjenek 
vissza Heródeshez, hanem kerülő úton 
térjenek haza. Még napkelte előtt el 
is indultak, nagyot kerültek a sivatag 
felé, és egész nap némán gyalogol-
tak egymás mellett. Töprengtek az 
élményeiken, emésztették a látottakat 
és a hallottakat. Már majdnem este 
lett, amikor Gáspár odafordult Bol-
dizsárhoz, és elég indulatos hangon 
megszólította:

„Azt még megértettem volna, ha 
marhát viszel az újszülöttnek ajándék-
ba. De mirhát??? Mi hasznát veheti 
a mirhának?”

Boldizsár sokáig nem szólt, azon 
gondolkodott, hogy tudja-e egyáltalán 
tanult barátja, hogy mi az a mirha. 
Végül arra jutott, hogy talán nem tudja, 
és türelmesen magyarázni kezdte:

„Tudod, a mirha a szomáliai bal-
zsamfából származó szirup, sebek 
fertőtlenítésére és gyógyítására használják, fájdalomcsillapító 
hatása is van. Nagyon ritka kincs. Azért vittem belőle az újszü-
lött királynak, mert ha felnő, olyan lesz, mint népe prófétái, akik 
küldetésük teljesítése során maguk is megsebesülnek, gyógyulásra 
szorulnak, de, éppen ezért, ők is gyógyítani tudják majd másoknak 
a kínzó sebeit.”

Boldizsár látta Gáspár arcán, hogy még mindig nem nagyon 
érti, mit keres az ajándékok között a mirha, és ettől ő is egyre 
jobban indulatba jött. Már a robbanás szélére került, amikor egy 
kérdéssel vágott vissza Gáspárnak:

„Na és a tömjén??? Miért jutott eszedbe éppen a tömjén?”
Gáspár kihúzta magát, arcán elégedettség tükröződött, és 

előre élvezte, hogy elégtételt vehet azért, mert Boldizsár előtt 
tudatlannak bizonyult. 

„Soha nem hallottál arról, hogy a tömjén a főpapi szolgálat 
jelképe? És arról sem, hogy a főpap közvetít Isten és az ő népe 
között? Nem olvastad Ézsaiás prófétánál, hogy az Úr szolgája 
közbenjár a bűnösökért?”

Most Boldizsár arcán jelent meg a töprengő vonás, és néhány 
percig megint csendben lépkedtek egymás mellett. Menyhárt, aki 

eddig nem szólt, krákogni kezdett:
„És az arany? Az én ajándékom 

szóra sem érdemes?”
Gáspár és Boldizsár felkapták a 

fejüket, megkönnyebbültek, hogy abba-
hagyhatják a fárasztó gondolkodást, 
elfelejtették, hogy az imént még egy-
mással vitatkoztak, és egy emberként 
kiáltottak Menyhártra:

„Arany??? Pénz? Mammon? Hatalom? 
Hogy jönnek ezek a földi dolgok az 
eljövendő Messiás égben járó, légiesen 
kifinomult szolgálatához?”

Menyhárt nyelt egy nagyot, de 
megvédte magát:

„Én is járatos vagyok Ézsaiás pró-
féta könyvében, nem csak ti! Sosem 
olvastátok az eljövendő Messiásról, 
hogy törvénnyel és igazsággal fogja 
majd megszilárdítani a trónját, hogy 
békességben uralkodhasson? Szerintetek 
ehhez nem lesz szüksége aranyra is?”

Menyhárt határozottsága meglepte 
Gáspárt és Boldizsárt, némán gyalogol-
tak egymás mellett addig, amíg meg 
nem érkeztek a szállásukra. Másnap 
reggel még mindig csendesen indultak 
el. Homlokuk ráncos volt a sok gon-
dolkodástól. Végül, már napszálltakor, 
Gáspár mély levegőt vett, és így szólt 
Menyhárthoz és Boldizsárhoz:

„Tudjátok, lehet, hogy mégis van 
valami a mirhában és az aranyban is…”

A másik kettő megkönnyebbült, válaszoltak, beszélgetni kezdtek, 
és azóta is beszélgetnek a különböző ajándékokról, amelyekkel 
megérkeztek az újszülött Jézushoz. Ebbe a beszélgetésbe mi 
is bekapcsolódhatunk. Sőt, nem csak az aranyról, a tömjénről 
és a mirháról beszélgethetünk, hanem mindenről, amit szívesen 
vinnénk Jézushoz.

Jézus vár bennünket, bármi van a szívünkben és a fejünkben. 
Megígérte, hogy aki hozzá megy, és viszi magával neki, ami 
számára fontos, ami foglalkoztatja, azt ő nem küldi el.

Dr. Csepregi András 
iskolalelkész

Aki hozzám jön, nem küldöm el

Benczúr Gyula: Napkeleti bölcsek Jézusnál, 
a Budapest-Fasori Evangélikus Templom oltárképe
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Kedves Szülők és Diákok! 

Szeretnék bemutatkozni Önöknek iskolájuk pszichológusaként, 
illetve tájékoztatást adni arról, miben tudok segíteni, miből is áll 
a munkám. 

Tóth Krisztina vagyok, 2021 októberétől iskolapszichológusként 
vagyok jelen a gimnáziumban. Okleveles pszichológus végzett-
ségemet 2021 nyarán szereztem meg a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáción. 
Mielőtt a Fasori Gimnázium iskolapszichológusa lettem, két évig a 
MOA Magán Általános Iskola iskolapszichológusaként tevékeny-
kedtem. Az intézményben végzett munkám mellett gyermek és 
felnőtt neurofeedback tréningekkel foglalkozom, illetve a hűvös-
völgyi Szent Ferenc Kórházban önkénteskedem. Itt kardiológiai 
rehabilitáción lévő vagy post-covid tüneteket mutató pácienseknek 
nyújtok segítő beszélgetéseket, és tartok művészetterápiás jellegű 
csoportfoglalkozásokat. Mivel a művészetek, különösen a kép-
zőművészet közel állnak a szívemhez, így a Lelki Egészségvédő 
Alapítvány művészetterapeuta képzését végzem jelenleg. 

Mit csinál az iskolapszichológus? 

Az iskolapszichológusok munká-
jának célja az iskola nevelő-oktató 
munkájának segítése és a gyermekek 
személyiségfejlődésének támogatása a 
megelőzés eszközeivel. Ennélfogva az 
iskolapszichológus legfőbb feladata az 
iskola életében közreműködő szemé-
lyeknek nyújtott tanácsadás, vagyis a 
tanulók, pedagógusok és szülők egyaránt kérhetik a segítségét.

Kedves Diákok! 

Az iskolában találkozhattok velem csoportos foglalkozásokon, 
illetve egyéni tanácsadás keretei között is. Fontos tudnotok, 
hogy a titoktartás értelmében a konzultáción elhangzottakat 
bizalmasan kezelem. A hozzám forduló diákokkal a partnerség 
jegyében megbeszéljük, hogy hány alkalommal találkozunk, mi 

Ha a lélek fáj  
Bemutatkozik új iskolapszichológusunk
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Tíz éves korában lett fasori diák, 1950-ben érettségizett. 
Két évvel később a gimnáziumban megszűnt az oktatás, 
de a volt diákok nem felejtették el alma materüket. A 

nyolcvanas évek közepén, a Nobel-díjas volt növendék, Wigner 
Jenő egy amerikai újságban vetette fel, hogy a gimnáziumot 
újra meg kellene nyitni. Az itthon élő öregdiákok megalapították 
a Hagyományőrző Fasor Egyesületet, aminek Liptay György 
vegyészprofesszor is aktív tagja lett. A külföldi öregdiákok és 
hazai, a változás iránt nyitott politikusok és egyházi vezetők 
hathatós támogatásával még a rendszerváltás előtt elindul-
hatott az Evangélikus Egyház egykor világhírű gimnáziuma. 
Liptay György ezután is aktív részese maradt a gimnázium 
életének, egészen néhány héttel a kilencvenedik születésnapja 
előtt bekövetkezett haláláig. A Volt Növendékek Egyesületének 
előbb társelnöke, majd elnöke, később tiszteletbeli elnöke lett. 
Állandó vendége volt az igazgatótanács üléseinek, minden 
tanévzáró ünnepélyen szólt néhány szót a diákokhoz, és 
személyesen gratulált a kitüntetett tanulóknak. 

Személyében minket, nála jóval fiatalabbakat megajándé-
kozott a folytonosság élményével. Szívesen és színesen mesélt 
a diákéveiről, nyolc éven keresztül osztályfőnökéről, Vermes 
Miklósról, akit csak Muki bácsinak neveztek, osztálytársairól, 
akik közül többen is nemzetközi hírű tudósok vagy művészek 
lettek. Néhány évvel ezelőtt igényes és részletes interjúkötetben 
beszélte el életútját, A Fasori Gimnáziumtól a Műegyetemig 
című könyv most már azok számára is az emlékezés forrása 
lehet, akik személyesen, közelebbről nem ismerhették meg őt. 

Történetei közül kiemelkedik néhány tömör mondata, amivel 

egykori iskoláját jellemzi, és 
amivel mi is összefoglalhatjuk 
annak az örökségnek a lényegét, 
amelyet képviselt, holta után is 
képvisel közöttünk:

„Következetesség, fokozatos-
ság és tolerancia. Ezek voltak a 
gimnázium fő nevelési alapelvei, 
melyek mindent áthatottak. 
Ebben a szellemben tanítot-
tak minket, és fontos, hogy az 
alapelvek mentén neveltek is az 
életre.” (28. o.) Később pedig, a 
„Fasor tolerancián, humanitárius 
felfogáson, nyitottságon, egymás 
elfogadásán alapuló, hazafias 
és keresztényi szellemiségű nevelési elveit akartuk megho-
nosítani az újranyitott gimnáziumban.” (131. o.) Nagy kihívás 
számunkra ma, ha ezeknek az elveknek meg akarunk felelni.

Liptay György professzor úr, Gyuri bácsi temetésére február 
11-én került sor. Gyászjelentésén Ézsaiás próféta szavaival szólal 
meg Isten biztatása: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
hívtalak téged, enyém vagy!” Emlékét tisztelettel és szeretettel 
megőrizzük.

Dr. Csepregi András
iskolalelkész

Búcsú Dr. Liptay Györgytől, 
a Volt Növendékek Egyesületének tiszteletbeli elnökétől

Dr. Liptay György (1932-2022)
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a célja a folyamatnak, s szükséges esetben kiket vonunk be 
a konzultációba (például szülőt, pedagógust). A pszichológiai 
tanácsadás közben nem adok konkrét tanácsokat, hanem esz-
közeim segítségével támogatom a hozzám fordulót abban, hogy 
saját maga találja meg a megoldáshoz vezető utat.

A csoportos foglalkozásokon az osztályfőnökkel egyeztetve 
konkrét témakörök mentén egészségpszichológiai és pályavá-
lasztással kapcsolatos témaköröket dolgozunk fel.

Az iskola diákjai és a szülők is kérhetnek egyéni vagy családi 
időpontot tőlem személyesen az iskolában vagy e-mail útján. A 
gyerekekkel való személyes munkám előfeltétele a szülő hozzájá-
rulása és közreműködése (18 éves kor alatt). A szülői beleegyező 
nyilatkozatot a honlapunkról tudják letölteni.

Kedves Szülők!

Amennyiben úgy érzik, hogy segítséget jelenthetne az is-
kolapszichológussal való beszélgetés egy, a gyermeküket érintő 
kérdésben, kérem, keressenek bizalommal!

A konzultáció segítség lehet a család életében történő változás, 
krízis esetén (válás, költözés, kistestvér születése, haláleset), a 
kapcsolatban beállt változás esetén (konfliktusok megjelenése, 
súlyosbodása), a gyermek teljesítményének jelentős romlása 
esetén is.

Fontos tudnivaló, hogy a konzultáció nem jelent pszichoterápiát 
sem a gyerek, sem a család vonatkozásában, arra a pedagógiai 
szakszolgálatnál van mód előjegyzés alapján. Továbbá lehetnek 
olyan problémák, melyek meghaladják az iskolapszichológusi 
kompetenciát, de ebben az esetben segítek felvenni a kapcso-
latot a megfelelő szakemberekkel és intézményekkel. 

Személyes tanácsadás diákoknak és szülőknek: 
Személyesen vagy e-mailben előre egyeztetett időpontokban. 
Email címem: toth.krisztina@fasori.hu 
 
Fogadóóráim:  
Hétfő: 10.30-tól 17.00-ig (Alagsor, orvosi szoba)
Szerda: 8.50-től 12.00-ig (2. emelet, Martin György Kulturális 
Egyesület helyisége) 
Csütörtök: 11.00-től 18.00-ig (Alagsor, orvosi szoba)
Péntek: 8.50-től – 12.00-ig (2. emelet, lelkészi szoba)

Szeretettel várom a hozzám forduló diákokat, pedagógusokat 
és szülőket! 

Tóth Krisztina
iskolapszichológus

Nos, hol is kezdjem? A biciklitúra iskolánkban 
nemcsak sporttal, hanem kulturális események-
kel, programokkal teli ötnapos túra – bár az 

idei nyáron hat napon át élvezhettük egymás és a 
biciklink társaságát. A neve elsőre megtévesztő lehet, 
de korántsem csak biciklizésből áll.

A biciklis túrán gyönyörű helyeken tekerünk át, 
izgalmas, tanulságos, ismeretterjesztő programokkal 
egybekötve. Az első napon szokás szerint vonattal 
megyünk a túra legelső állomásához. Innen öt vagy 
hat napon át biciklivel megyünk szállásról szállásra, 
közben itt-ott kitérőket teszünk, és megcsodáljuk a 
helyi látványosságokat. Izgalmasabbnál izgalmasabb 
programokon veszünk részt. Személyes kedvencem 
volt idén a máriapócsi látogatásunk, mikor a helyi 
görögkatolikus pap vezetett minket körbe a gyönyörű 
kéttornyos templomban, ahol elmesélt egy igazán 
érdekes történetet egy kegyképről. Mielőtt azonban 
a híres templomba vezetett volna minket, egy kis fa-
templomban mutatta be a görögkatolikus templomok 
jellegzetességeit. Közben beceneveket adott a túra 
résztvevőinek, viccelődött is elbeszélése közben, így 
jókat nevettünk.

Biciklitúra a Nyírségben

Nyáron iskolánk diákjai számos iskolán kívüli programon, vándortáborban, biciklis- és evezős túrán lehettek részesei közösségi 
élményeknek. A természetközeliség, az ország kulturális kincseinek megismerése, az egymást segítő baráti légkör megtapasz-
talása sokak számára szép emlékeket, maradandó élményeket jelentett. Reményeink szerint a beszámolók az idei táborokhoz 

is kedvet csinálnak majd. Köszönet kollégáinknak, Bence Dávidnak, Bognár Ildikónak, Császár Györgynének, Hámor Endrének, 
Ritterné Mocskónyi Zsuzsannának, Szalai Líviának és Tasnádi Zsuzsannának a nyári táborok megszervezéséért és lebonyolításáért. 

Beszámoló a nyári programokról  



4 Fasori Hírmondó 2022/1

EG
Y 

KI
S 

N
O

SZ
TA

LG
IA

 É
S 

KE
D
VC

SI
N
Á
LÓ

… 

A túra hat napja alatt híres, érdekes helyeken jártunk. Például a Kis-Túr – Tisza torkolatánál, ahol egykor Petőfi Sándor A Tisza 
című verse született, Móricz Zsigmond egykori házánál, vagy a híres Tokaji borvidéken, de nem hagytuk ki az egyedülálló csónakos 
fejfás temetőt sem, amilyet sehol máshol nem láthatunk az országban. Csodálatos helyeken jártunk, ahol különlegesen gyönyörű 
kilátás nyílt Magyarország szépségeire. Betekintést nyertünk a Tisza körüli állat- és növényvilágba, fürödtünk, csónakáztunk a Kis-
Túron, és felejthetetlen élményeket szereztünk. A szállások rendszeresen tiszták, rendezettek voltak, nem beszélve a szállásadók 
rendkívüli jószívűségéről. Remek ételeket biztosítottak, de volt, amikor boltba mentünk, és mi készítettünk reggelit, sőt egyik este a 
vacsorát is mi főztük.

A biciklitúra utolsó napján ugyancsak vonattal jöttünk vissza. Remélem kedvet kaptál, hogy felpattanj a biciklire, és te is elkísérj 
minket hasonlóan csodás tájakra, hogy új barátokat szerezve hasonlóan csodás élményekkel gazdagodj.

Szabó Márton Sándor 8.a

Július végén egy csapat fasori diák nekivá-
gott, hogy meghódítsa a Bakony hegyeit 
és völgyeit.

Az első nap nagyon meleg volt, mindenki 
jól elfáradt a 12 km-es túra végére. Éjszaka 
esett az eső, s mivel sátrakban aludtunk, ez 
különösen izgalmas volt. Ráadásul másnap a 
sárosabb utak eléggé csúsztak, de a csapat 
sérülés nélkül megúszta, és hál’ Istennek a nap 
is kisütött. Ezen a napon a Kőris-hegy, a Bakony 
legmagasabb pontja volt a túránk fő célpontja. 
A harmadik napon, második szállásunkra tartva 
eleredt az eső, de a kis csapat rendületlenül 
baktatott tovább. Másnap kipihentük az elmúlt 
napok fáradalmait, fociztunk, kincset kerestünk 
(és persze találtunk…. ), és dinnyét ettünk. Az 
utolsó szállásunkon találtunk az erdőben egy 
elhagyatott bunkert, amit közös erővel felújítottuk. 
Este, épp amikor tüzet raktunk, érkezett meg a 
fagyiskocsi. A tábortűz körüli fagylaltevés igazán 
egyedi élmény volt, senkinek nem volt még része 
ilyenben. A szalonnasütés után egy róka kezdte 
dézsmálni a földre leesett maradékokat, még a 
tűz körüli éneklésünk sem riasztotta el. Mindenki 
nagyon megrémült, de a róka barátságos volt.

Utolsó nap a kitartó esőben többen térdig 
süllyedtünk a sárban, több csalánrengetegen is keresztül kellett mennünk, és visszaérve Bakonybélbe mindenki csurom vizes volt, 
ráadásul a hömpölygő vízben kellett a buszmegállóig elmennünk. A busz indulásáig viszont még bőven volt időnk, így behúzódtunk 
a Bakonybéli Monostor kávézójába, ahol átcserélhettük szárazra a ruháinkat, és meleg teát kaptunk, hogy felmelegedjünk. A sok 
eső azonban a jókedvünket nem tudta elmosni! Végül 2 óra utazás után értünk vissza Budapestre.

Dobos Tamás, Szabó Márton Sándor, Báncs András 8.a

80 km a Bakonyban
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Augusztus végén a Fasor biciklizni indult. Az érdeklő-
dők a Pécsig tartó vonatozás után két csoportban 
mentek. Volt, aki továbbra is vonattal utazott, és volt, 

aki a saját bringájával tekert a szállásig.
Akik a vonatot választották, hamar megérkeztek, így 

elmentek fagyizni, majd kipróbálták a túra idejére köl-
csönkapott bicikliket. A nehezebb utat választók későn 
érkeztek meg, de este még így sem halaszthattuk el egyik 
csoporttársunk születésnapjának megünneplését. Miután 
ennek a kisebb partynak vége volt, kiosztottuk a szobákat, 
és elmentünk aludni.

A következő napokban (ahogy egy bringás tábortól 
várható) rengeteget bicikliztünk. Voltunk múzeumban, 
templomban, városnézésen és várban, strandon, de elláto-
gattunk a Mohácsi Történelmi Emlékparkba is, ahol nagyon 
izgalmas vezetést kaptunk, Kölkeden pedig megismerked-
tünk Pipaccsal, a falu gólyájával. Szállásainkat naponta 
váltottuk, ahol leginkább délután tartózkodtunk a túráink 
után. Ilyenkor játékkal ütöttük el az időt, kártyáztunk vagy 
valamilyen csoportos játékot játszottunk.

Ebben a jó hangulatban hamar elrepült az egy hét. Az 
utolsó nap kimentünk az állomásra, megbeszéltük a táborról 
szerzett tapasztalatainkat, majd felszálltunk a vonatra, és 
hazaindultunk.

Nagy Boglárka 8.b

Idén az erdei vándortáborba jelentkezők csapata igen 
nagy kihívás előtt állt. Ezen az útvonalon ugyanis nekünk 
kellett cipelnünk minden holminkat a táborhelyváltások 

alkalmával. Csapatunk hősiesen teljesítette ezt a fela-
datot az akár 14 km-es távon is, annak ellenére, hogy 
törte a lábunkat a cipő vagy éppen a vállunk szakadt 
meg a táska alatt. 

Meghódítottuk a Börzsöny magaslatait, feküdtünk a 
csillagok alatt, kitartottunk, és ezáltal kicsit közelebb 
kerültünk egymáshoz. Egyik táborhely sem volt ugyan-
olyan, más és más jelentett megnyugvást vagy éppen 
nehézséget. Nemcsak a természetet ismerhettük meg 
jobban, de ráeszméltünk annak történelmére is. Számos 
legenda és valódi esemény övezi ezt a csodálatos tájat. 
Drégely várának meglátogatásakor Hámor tanár úr mesélt 
érdekességeket, a Szondy-alagútban pedig denevérekkel 
is találkoztunk (talán kissé szokatlan módon). Tasnádi 
Zsuzsanna és Szalai Lívia tanárnők tartottak össze 
bennünket, velünk métáztak, Kaktusz Pedrót énekeltek 
a tábortűznél, és bármivel fordulhattunk hozzájuk. Egyik nap 
még vadászlesre is mehettünk, melynek során őzbakot láttunk, 
majd a minket kísérő erdész osztotta meg velünk tapasztalatait.

A Kemencei Erdei Múzeumvasúthoz biciklivel jutottunk el, ott 
pedig – legnagyobb meglepetésünkre – a Fasor egyik diákjával 
is összefutottunk, aki mesélt nekünk a vasút körüli munkákról 
és annak múltjáról. Még mozdonyt is vezethettünk, ami szintén 
az ő segítségével valósult meg. Aznap strandolhattunk, ahová 
kisvasúttal utaztunk.

Hazaindulás előtt még egy ping-pong bajnokságra is jutott 
idő. Kalandos utunkat rengeteg vicces élmény színesítette, 
belsős poénok, borulások, beszélgetések, amelyekre jó szívvel 
gondolhatunk majd vissza.

Bár mindenkinek különbözik a kedvenc pillanata a táborból, 
de talán abban egyetértünk, hogy teljes mértékben megérte 
ott lenni.

Franzony-Szabó Zília 9.b

Duna-Dráva biciklis tábor

Vándortábor a Börzsönyben
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Osztályfőnökünk, Császár Györgyné a nyári szünetben, július 
elején, egy hétre elvitt bennünket táborozni. A tanárnő 
családjának Balatongyörökön van egy nyaralója, így 

az lett a helyszín. A nyaraló közelében van egy ifjúsági üdülő, 
ott kaptunk szállást. A tanárnő lánya, Eszti is velünk tartott, és 
igazán szuper programokat terveztek nekünk.

Hétfőn reggel a Kelenföldi vasútállomásnál gyülekeztünk. 
Várakozás közben egy ismeretlen ember elkezdett szórakoz-
tatni minket, valamit szövegelt. Aztán megérkezett a vonatunk, 
fel is szálltunk rá, s indultunk a Balatonra! Hurrá! Csakhogy két 
hiányzóval indult el a vonatunk. Szegény Tanárnő sokat izgult 
miattuk, de ők is szerencsésen megérkeztek egy későbbi vo-
nattal. Ahogy megérkeztünk a szállásra, megebédeltünk, s már 
futottunk is be a vízbe. Egy nagyon jó strand van a szálloda 
közelében; minden nap lementünk oda. Este sétáltunk egyet, 
körülnéztünk a környéken, lementünk a központba, közben sokat 
beszélgettünk. A hetünk úgy nézett ki, hogy vagy strandolni, 
vagy valami közös programra mentünk; ezután megebédeltünk, 
délután pedig szintén együtt voltunk, pancsoltunk, játszottunk. 
Az ételek finomak voltak, két közösségi szolgálatot végző lány 
szolgált fel nekünk, és este még lementünk a központba, sétáltunk 
vagy éppen koncerteztünk.

Voltunk biciklizni is. A kölcsönzőből kértünk bicikliket, s elte-
kertünk az Afrika Múzeumig. A bicikliúton haladtunk, de gimis 
létünkre mégse volt valami akadálymentes az út. Volt ott üt-
közés, borulás… Szerencsére senki sem sérült meg nagyon, így 
haladtunk tovább a tűző napon. Mindenki szépen lebarnult, 
vagy éppenséggel leégett egy kicsikét. Az Afrika Múzeumban 
egy érdekes előadást hallgattunk meg az ottani állatokról, fel-
fedezésekről. Voltak ott mindenféle értékes tárgyak, maszkok, 
szarvak, állatkoponyák, leopárd bőre, miegyéb. A mesélő mu-
tatott nekünk egy nagyon aranyos videót egy kisfiúról, akinek a 
legjobb barátja egy kismajom volt. Egy igazi majom; és együtt 
bohóckodtak, sétáltak, tologatták egymást a babakocsiban. :) 
Érdekességképpen: a falon felfüggesztve lógott két kifejlett állat 
bőre. Egy medvéé, meg egy vaddisznóé; és hát a vaddisznóé 
volt a nagyobb. Megnéztük az állatokat is, voltak ott tevék, vízi 
bivalyok meg mindenféle különleges állatok.

Visszafelé menet megálltunk a Szépkilátónál, s a látvány tényleg 
szép volt; gyönyörű! A bicajokat leraktuk, szépen megkötöttük, 
voltak lusták is, azok csak félrerakták. Fotózkodtunk, majd lemen-

tünk a forráshoz, ahol hűs víz folydogált. Valaki belemerítette 
a palackját a vízbe, s éppen belekortyolt, amikor a Tanárnő 
megszólalt: „Látjátok, azért van itt a korlát, mert abba lehet 
kapaszkodni lábmosás közben. Ez itt egy lábmosó, de jó!” – hát 
imént említett barátunk azon nyomban köpte is ki a vizet… Nem, 
nem mostunk lábat, inkább visszamentünk a biciklikhez. Egyszer 
csak valaki felkiáltott: „Nee! Hol van a biciklim? Miii?? Ellopták!” 
Egy lélek se volt rajtunk kívül. Na jó.. egy páran lézengtek ott. 
De a bicikli végül is meglett, csak arrébb volt lerakva. Ezután 
visszatekertünk Györökre. Tanulság: kölcsönzött dologra nagyon 
vigyázz!

Egyik nap Szigligeten kirándultunk. A várban csapatokra 
oszlottunk, s kaptunk érdekes feladatot is. Egy kisfilmet kellett 
készíteni egy kitalált sztoriról, s le kellett forgatni a várban. Este 
pedig megnéztük mindenkiét, nagyon érdekesre, viccesre sike-
redtek. Ettünk nagyon finom fagylaltot, és strandoltunk egyet, 
de senki se hozott papucsot. Ez valahogy kimaradt, tehát mind 
vizeztük be a lábunkat, hogy el tudjuk viselni a forró talajt. 
Jégkásával is hűsítettük magunkat, meg azzal, hogy nagyrészt 
a vízben maradtunk. Innen hajóval mentünk vissza. Nagyon 
jólesett mindnyájunknak a hajózás: a bentieknek a légkondi, a 
kintieknek a szellő.

Keszthelyre is elvonatoztunk. Ott egy igazán jó feladatot kap-
tunk. Megint csapatokba álltunk, és csapatonként kaptunk egy 
lapot, amin bingó játék volt. Értelemszerűen el kellett végezni 
a kockákban lévő feladatokat, úgy hogy sorban vagy átlóban 
lőjük ki az összeset, de ha többet is, annál jobb. Hú… hát ezek 
a feladatok nagyon szuperek voltak. Kellett például szoborral 
fotózkodni, minél furcsább utcanevet keresni, szelfizni minél több 
állattal, egy játszótéren bolondozni, minél kreatívabban kirakni 
a fasor szót, kölcsönkérni egy babakocsit egy kis tologatásra, 
különböző bókokat mondani a járókelőknek, külföldi turistával 
beszélgetni angolul/németül, stb. Persze, ezeket mind meg kel-
lett örökítsük. Pár órát szabadon császkálhattunk a városban, 
végezhettük a feladatokat. Hát a miénk örök emlék maradt! A 
mi csapatunk lelkesen indult útnak, s a legelső embert megszó-
lítottuk, már emelkedett is a kamera, és ő ezen nagyon kiakadt. 
Egy aprócska dologról feledkeztünk meg: nem kértünk engedélyt. 
Az illető nagyon dühbe gurult, és megfenyegetett minket, hogy 
hívja a rendőrséget, ha nem töröljük ki a róla készült felvételt. 
Igazából nem volt még semmi képünk róla, mondtuk is neki, 

hogy elnézést, s mutattuk az 
üres helyet. Erre elkezdett 
kiabálni velünk. Végül úgy 
vetettünk véget a kellemetlen 
helyzetnek, hogy visszahívtuk 
a Tanárnőt, aki már utcákkal 
arrébb volt, s ő ügyesen kezel-
te a félreértést. Nagyon húzós 
volt, de ezután már minden 
egyes embert illedelmesen 
megszólítottuk, engedélyt 
kértünk, s csak ezután fogtunk 
hozzá bármihez is. Nagyon 
jó képek, videók születtek; 
sokat nevettünk rajtuk.

Utolsó este a Tanárnő el-
vitt minket a nyaralójukhoz. 
Körbejárt köztünk egy képes-
könyv, amely a tervezésekről, 
a megvett ház felújításáról, 
berendezéséről szólt, és biztos 
vagyok benne, hogy mindenki 
érdeklődve lapozta végig. 

Karantén után irány a Balaton!
Osztálytáborban a 10. c osztály
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Raktunk tábortüzet a kertben, és sütögettünk 
szalonnát, kenyeret, hagymát, aztán mályva-
cukrot. Nagyon hangulatos volt ott ücsörögni. 
Sokat beszélgettünk, gitárosunk játszott nekünk 
szépeket. Késő estig maradtunk, míg a szúnyo-
gok haza nem zavartak minket.

Még volt egy csomó szuper program; voltunk 
például mini golfozni, fagyizni, sokat strandoltunk, 
vízibomba csatáztunk, röpiztünk, frizbiztünk, 
táncoltunk, játszottunk, pingpongoztunk, voltunk 
koncerten (Hungarica, Ismerős Arcok), sétáltunk 
a mólón, csillagokat néztünk, meg megnéztük, 
hogy az egyik pecás éppen kifogott egy szép 
nagy harcsát. Nagyon eseménydús, kalandos, 
tartalmas hetünk volt, a közösségnek is jót tett, 
voltak viták is, de nagyrészt jól éreztük magunkat. 
Nagyon köszönjük a Tanárnőnknek ezt a szép 
hetet! 

Gergely Nóra Anikó 10.c

Gyeplabdacsapatunk augusztus egyik hétvégéjének reggelén 
találkozott az iskola előtt, hogy az iskola kisbuszával, illetve 
két autóval, no meg a két edzőnkkel és egy apukával, 

akik a járműveket vezették, elinduljunk Horvátországba, hogy 
nemzetközi szinten is összemérhessük erőnket a gyeplabdapályán.

Megérkezés után lepakoltunk a szálláson, és indultunk a pá-
lyára, ami 4-5 percre volt kocsival, ugyanis aznap két meccset 
is játszottunk. Először a HK Zelinával, majd a HK Zrinjevaccal. 
Mindkettő egy kategóriával magasabb szinten játszik, U16-os 
csapatok. A szoros meccsek után közösen vacsoráztunk egy 
közeli étteremben, majd lefekvés előtt megbeszéltük az aznapi 
eseményeket. 

Másnap reggel korán keltünk, és 9:30-kor ismét pályára lép-
tünk. Ez a meccs egyértelműen jobban sikerült az előző napi 
tapasztalat birtokában. Az esős idő miatt a második meccs 
elhalasztása ott lebegett a fejünk felett, de az égiek vigyáztak 
ránk, és kicsit jobb lett az idő.

Újra bemelegítettünk, és 11:00-kor ismét játszottunk, ami után 
mindenki elégedett lehetett magával, mivel olyan tapasztalatot 
és teljesítményt tudhattunk magunk mögött, melynek birtokában 
nagy előnnyel léphetünk pályára a továbbiakban.

A meccsek végeztével megbeszéltük az elmúlt két nap ese-
ményeit, és indultunk haza.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyetemista csapattársaink, 
akik elkísértek minket, a korosztály miatt ugyan játszani nem 
tudtak, de stábként végig segítettek minket. Mindenkinek meg-
volt a maga feladata. Köszönjük a segítségüket! És végül, de 
nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni edzőink segítségét 
is, akik az egész utat megszervezték, és végig segítettek, fel-
készítettek minket. 

Edzőink: Dávid Lászlóné és Ferenczi Zsolt. Az egyetemistáinkból 
álló stáb tagjai: Orbók Réka (videóasszisztens), Gyarmati Luca 
(fotós), Bálint Andrea (kapusedző), Tóth Zsuzsanna (masszőr, 
pályaedző). A csapat tagjai: Radenhausen Wanda csapatka-
pitány 10.a, Sütő Cseperke 9.b, 
Szlonkai Lilla 9.b, Győrfi Boglárka 
9.b, Fogarasi Anna 9.b, Schulc 
Dorka 9.b, Bálint Dóra 9.c, Győri 
Andrea: kapus 9.d, Liling Adél 
8.b, Kellerman Kincső. 

Liling Adél 8.b

Fasori gyeplabdások Horvátországban
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Szép időre virradt a kedd. Micsoda szeren-
cse, hiszen a kilencedik évfolyam éppen e 
napon indult Pákozdra, ezen belül pedig a 

Pákozdi Katonai Emlékparkba. Nagy beszélgetések 
közepette szálltunk fel a buszokra. Az A és a 
B osztály az egyik buszon ült, míg a C és a D 
a másikon. Amikor odaértünk, osztályok szerint 
osztottak szét minket. 4 állomás volt, ahol meg-
ismerkedhettünk a kardforgatással, a fegyverek 
helyes tartásával, a béke fenntartásával és nem 
utolsó sorban a gránátokkal is. Tudósítóként nem 
szeretnék személyes megjegyzéseket tenni, de 
talán megbocsájtható, ha azt mondom: nekem 
a lövészet közel sem volt olyan érdekes, mint 
az első és a második világháborús történetek, 
de elképzelhető, hogy ezzel a fiúk másképp 
vannak… Fontos felismerés volt számomra, hogy az első világháború fáradalmas küzdelmei közepette volt egy kis emberség a 
vérrontás mellett. Karácsonykor, a fegyverszünet idején a két ellenfél meglátogatta egymást, és talált dolgokkal ajándékozták meg 
a másikat. Nem számított, hogy nem ismerték egymást, nem számított, hogy külön oldalon álltak, csak az számított, hogy tudták, 
mindannyian ugyanazért a célért küzdöttek: a hazájukért. De nézzük meg más diákok véleményét is. Feltettem pár kérdést a C 
és a D osztálynak.

Kirándulás Pákozdra  
az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából

1. Melyik foglalkozás tetszett a legjobban? Miért?
 - Nekem legjobban a békefenntartási program tetszett, 

mert nagyon sok új információ volt benne.
 - Az interaktív foglalkozások érdekesebbek voltak számomra. 

Ezen kívül a békefenntartós program is tetszett, mert abban 
sok új információ volt, és jó volt a békéről hallani, emellett 
arról, hogy hogyan is tartják fent ezt a helyzetet.

2. Volt olyan információ, amit újonnan tudtál meg? Ha igen, mi?
 - Volt az a foglalkozás, amelyben a háborúról és az árkokról 

beszéltünk. Ott nagyon sok új dolgot hallottam. Például azt, 
hogy a katonák éveken keresztül éltek a lövészárkokban, 
rossz körülmények között, és szerintem ez szomorú.

 - Igazából sok új információt megtanultam, főleg a forra-
dalomról és a második világháborúról, illetve a huszárokról. 

Egy nagyon izgalmas foglalkozáson vehettünk részt, és 
örülök, hogy itt lehettünk.

3. Inkább huszár lennél vagy tüzér? Miért?
 - Inkább huszár, mert jobban tetszik a ruházata.
 - Inkább huszár, mert számomra fontos a ló és az ember 

kapcsolata.
 - Talán huszár, mert a közelharc jobban érdekel.

4. Te mivel egészítenéd ki a Pákozdi Emlékparkot?
 - Állatokkal. Mondjuk macskákkal, kutyákkal, mert aranyosak.
 - Több interaktív dologgal, de nekem így is nagyon tetszett, 

és mindenkit tisztelek az itt végzett munkájáért!
       

  Málits Cili 9.d
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Az Orvostörténeti Múzeumban jártunk 

November 24-én a pályaorientációs 
nap keretében a 9.c osztály a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeumba 

látogatott.
Körülbelül tíz órára értünk oda, és a 

kabátok levétele után rögtön elkezdődött 
a foglalkozás. Az előadó egy kedves, fiatal 
hölgy volt, akivel először egy játékos totót 
töltöttünk ki. A feladat az volt, hogy egyes 
testrészek vagy testtel kapcsolatos fogalmak 
régi, köznyelvben használt megfelelőjét 
megtaláljuk. Természetesen ez nem volt 
tét nélküli, a két legjobb eredményt elérő 
diák könyvjutalomban részesült!

A játékot követően beavatást nyerhettünk 
a vírusok és baktériumok világának rejtel-
meibe. Az alapfogalmak tisztázása után 
kezdődött az előadás fő része, amelynek 
a témája a legpusztítóbb világjárványok 
voltak. 

Először a ,,fekete halálról”, azaz a pestisről volt szó. Megtudtuk, hogy a kórokozók a patkányokon lévő bolhákról kerültek az 
emberre, és azt is, hogy a kor emberei hogyan néztek szembe a járvánnyal, milyen hatásai voltak a társadalomra. Beszéltünk 
a szifiliszről és ezzel kapcsolatban Semmelweis Ignácról is, valamint a fekete himlőről és Edward Jennerről, aki észrevette, hogy 
a tehénhimlő általi vakcinázás védettséget vált ki az emberből a gyilkos kór ellen. Szóba került még a kolera és a 20. század 
járványát okozó betegség, a spanyolnátha is.

A program végén lehetőséget kaptunk arra, hogy szétnézzünk a múzeumban. Betekintést nyerhettünk az emlékszobába, amely 
Semmelweis Ignác otthonát mutatta be. A múzeumot ugyanis az orvos szülőházában rendezték be. Az állandó kiállításon meg-
nézhettük különböző korok orvosi eszközeit és feljegyzéseit.

Tekintve, hogy az osztályban sokan természettudományos érdeklődésűek, ez egy nagyon hasznos pályaorientációs napnak 
bizonyult. Akit pedig ez az irány kevésbé érdekelt, az is talált szórakoztató részeket a múzeumban.

Duchon Laura, Lehoczki-Nagy Ildikó 9.c

Pályaorientációs nap iskolánkban 

A 2021-2022-es tanévben november 24-én tartottuk pályaorientációs napunkat. A 11-12. évfolyamos diákok kötelezően választ-
ható műhelyfoglalkozások keretében ismerkedhettek meg azokkal a hivatásokkal, melyek iránt érdeklődnek, míg az 5-10. 
évfolyam diákjai osztályfőnökük vezetésével szabadon dönthettek arról, hogy az iskolai műhelyfoglalkozásokhoz csatlakoznak, 

vagy külső helyszínen vesznek részt pályaorientációs programokon. Így jutottak el diákjaink különböző múzeumok pályaorientációs 
foglalkozásaira, míg a felsőbb évfolyamosok volt növendékek, szülők és más meghívott előadók segítségével mélyülhettek el az 
orvosi hivatás, az építőművészet, az egészségügy, a bölcsészettudomány, az információtechnológia, a természettudomány és a 
művészetek rejtelmeiben.

A bizonytalankodóknak Tóth Krisztina iskolapszichológus tartott pályaorientációs foglalkozást, illetve Kocsis Andrea, iskolánk szo-
ciális segítője, valamint kolléganője, Martzy Fruzsina, a Bisitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ munkatársai nyújtottak 

felvilágosítást munkahelyi orientáció témakörében.
Ez úton is köszönjük nekik, valamint a többi 

előadónak, hogy elfogadták meghívásunkat: Skar-
delli György (Kossuth- és Ybl-díjas építész, érdemes 
művész), Dr. Császár Ilona (volt fasori növendék, 
pszichiáter rezidens), Dr. Stróbl Erzsébet (kultúrtör-
ténész, egyetemi docens), Madocsai Emese (volt 
fasori növendék, gyógytornász, manuálterapeuta), 
Dr. Harangi Szabolcs (akadémikus, vulkanológus 
kutató, a fasori szülői közösség tagja), Kiss József 
(drámaíró, rendező, a fasori szülői közösség tagja), 
Vajda Éva (az iWebMa Magyarország munka-
társa), valamint Bojtok Károly (informatikus, fasori 
rendszergazda).

dr. Érfalvy Lívia
nevelési igazgatóhelyettes, szervező
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2021. szeptember 13-án 4:30-kor találkoztunk a 8. b osztállyal 
az iskola előtt, majd 5:00-kor busszal Erdélybe indultunk. 
A hosszú út során megpihentünk a Királyhágónál, majd 
a Tordai sóbányába, utána pedig a Tordai-hasadékhoz 
mentünk. Miután mindent megnéztünk, elindultunk a 
szállásra, ahol megvacsoráztunk és mentünk lefeküdni. 

A második nap kisebb-nagyobb meglepetéssel indult, 
mivel az egyik fiúszobában csőtörés történt, ezért az ösz-
szes cuccuk szétázott. Miután ezt a problémát orvosoltuk, 
elmentünk reggelizni. Ezután elindultunk a zeteváraljai víz-
tározóhoz, ahol néhányan le is mentek a tóhoz, de páran 
még annál is beljebb merészkedtek. Miután mindent megnéztünk, 
továbbindultunk a gyergyószentmiklósi örmény templomba, ahol 
egy jófej papbácsitól hallhattunk érdekességeket a templom-
ról. Ezután továbbutaztunk a Békás-szoroshoz, ahová a busz 
felvitt minket, lefelé azonban már gyalog mentünk. Miközben 
sétáltunk, rengeteget beszélgettünk, és megcsodáltuk a szoros 
élővilágát is, majd miután visszatértünk a buszhoz, elindultunk 
a Gyilkos-tóhoz. Itt az osztály nagy része bevásárolt magának 
egy egész fegyvertárat, majd megebédeltünk, és meghallgattuk 
a Gyilkos-tó legendáját. Ezután célba vettük második napunk 
utolsó állomását, Korondot. Itt csak vásároltunk, többek között 
az osztály mikrofonját is itt vettük meg. Ezek után megnéztük a 
naplementét, és indultunk ,,haza’’ vacsorázni és aludni. 

A harmadik nap első állomása a Mohos-tőzegláp volt, ahol 
idegenvezetéssel nézhettük meg a láp élővilágát. Ezután a 

Szent Anna-tóhoz mentünk, ahol kürtöskalácsoztunk 
és pihentünk. Innen a torjai Büdös-barlangba 

mentünk tovább, ahova majdnem az egész 
osztály bement. Csináltunk egy csoportképet, 
majd elindultunk az utolsó program, a 
Csiszár-fürdő felé. Itt már jóval kevesebb 
jelentkező volt az aktív részvételre, 
mint a barlangnál, de azért itt is 
voltak páran, akik megmártóztak. A 
víz iszonyat hideg volt (14o), ezért 
amikor visszatértünk a buszhoz, 
feltekertük a fűtést, így indultunk 
vissza a szállásra. 

A negyedik napon a Madarasi Hargita volt az első úti célunk. 
Egy traktoros szekérrel mentünk fel a Csendes házig, onnan 
pedig gyalog tovább a csúcsra, ahol megnéztük a sírokat, és 
meghallgattuk a hegy érdekességeit. Miután visszaérkeztünk a 
buszhoz, mentünk tovább Székelyudvarhelyre, ahol egy kis vá-
rosnézésben volt részünk, majd haladtunk tovább Szejkefürdőre, 
ahol megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját. Ezt követően elindultunk 
vissza a szállásra, de útközben néhány bátor vállalkozó úgy 
döntött, hogy fölmegy a Jézus Szíve kilátóba. Miután mindenki 
visszatért a szállásra, megcsináltuk a tábori kvíz első részét, 
játszottunk, majd mentünk aludni. 

Az utolsó nap korán keltünk, megreggeliztünk és elindultunk a 
Medve-tóhoz. Itt végigmentünk a sótanösvényen, ahol az egyik 
osztálytársunk lába beragadt a sárba, és a cipője is majdnem 
ott maradt. Miután le-
mosta a cipőjét, elin-
dultunk Budapest felé, 
és úgy este tízkor egy 
élményekben gazdag 
hét után megérkeztünk 
a suli elé. Köszönjük 
kísérő tanáraink, Dávid 
Lászlóné, Haraszti Réka 
és Hámor Endre tanár 
úr munkáját.

Nagy Boglárka 8.b

Erdélyi kirándulás  
a Határtalanul-program keretében
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A Buszon ültünk nyugodtan, halkan,
figyeltük és hallgattuk a tanárainkat.
Érkezéskor egyből a csárdába mentünk,
hogy a korgó gyomrunk hangját megszüntessük.

Hany Istók nyomába járva,
dagonyáztunk a mocsárba.
Láttunk sok-sok ritka madarat,
néhány lencsevégre is akadt.

Az éjszaka sem volt ordítós és uncsi,
denevért mentünk csendben monitorozni.
Közben meg a koromfekete sötét ég alatt,
aláfestő zenének a szarvasbőgés maradt.

Orsi néni ébredt gondosan elsőnek, hogy reggelink legyen időben,
sokan segítettek az of-nek, hogy lakoma legyen az étkezőben.
A mosogatáshoz sem kellett sok önkéntes embert keresni,
Fecó és a lányok vígan-dalolva, önként tudták vállalni.

A kenutúra sem volt semmi,
nem mindenkinek volt módja élvezni.
Azok a fránya hajók, nem mindig mentek előre,
a kormányosok majdnem kiestek belőle.

A Fertő tó vizét is megvizsgáltuk,
este jó sokáig mikroszkópizáltunk.
Láttunk sok csoda vízi lényt,
amely a fénycsóva elől kitért.

Utolsó nap még voltunk a László majorban,
ahol a helyi gazdálkodást láttuk valóban.
Ott volt Zolika a kisméretű alfa-hím,
aki a kis bicskájával mindenkit befenyít.

Sétáltunk még együtt a Fertődi kastély parkjában,
majd szabadprogrammal zártuk a tábort Sopronban.
Hazafele fáradtan ült mindenki a buszon,
és remélem, várja a jövő évi tábort nagyon!?

A beszámolót Széwald Péter nyomán dr. Kardon Ferenc ferdítette

A 9. c osztály természettudományos tábora  
a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, 2021. szeptember 16-18.
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Fasor Kupa

Diák csendesnap

Adventi készülődés

Ballagás

Intézményünk élete képekben
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Szalagavató

Kutatók éjszakája

Fasori Mikulások

Mogyoróhegyi tábor
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Vermes-szobor koszorúzása

Tanévnyitó

Intézményünk élete képekben

A színjátszókör előadása 
 Játék a kastélyban

Szimultán sakk

Verébavató



15Fasori Hírmondó 2022/1

Havas hétvége a Mátrában

Advent harmadik hétvégéjén felelevenítettük régi élmé-
nyeinket Mátraszentistvánon. Tavaly a vírushelyzet miatt 
ezt a remek kiruccanást kénytelenek voltunk nélkülözni, 

ezért idén még nagyobb lelkesedéssel vágtunk neki ennek az 
élménydús hétvégének. Szálláshelyünk most is a csodás Dr. Keken 
András Evangélikus Menedékház volt, ahová vonattal indultunk 
a Keleti pályaudvarról, majd gyöngyösi átszállással VIP buszon 
érkeztünk a helyszínre. Idén legnagyobb sajnálatukra Kardon 
Ferenc Tanár úr (Phd) nem jött velünk, de Fabiny Katalin tanárnő 
ismét odaadóan és kitörő lelkesedéssel terelte a nyájat. 

Már az odaút is fergeteges hangulatban telt, ám érkezésünk 
pillanatában megcsapott a vidéki idill hangulata: a füstillat és 
a frissen hullott hó meghozta mindenkiben az ünnepi érzéseket. 
Amint a házba érkeztünk, megtettük a szükséges jogi lépéseket, 
beosztottuk a mosogatóbrigádokat, majd meghitt beszélgetéssel 
búcsúztattuk a napot. 

Másnap reggel kipihenve ébredtünk abban a tudatban, hogy 
egy igen pacek túra áll előttünk. Megérzésünk nem csalt, remek 
hógolyócsatákban és villámgyors szánkózásban volt részünk. 
Jó beszélgetésekre is volt lehetőség a bandukolás közben. A 
fárasztó túra után jól megérdemelt ízletes bableves, illetve egy 
helyi jellegzetesség, a juhtúrós sztrapacska állt szolgálatunkra. 
Az étkezés után befűtöttük a szaunát. A délután is remek han-
gulatban telt, a házat megtöltötte a frissen sült mézeskalács és 
a forralt bor illata. Ezt már csak az tudta fokozni, hogy 5 óra 
tájékán megérkezett dr. Fabiny Tamás püspök úr, akivel az este 
folyamán vallási és világi témákban is egyaránt elmélyedtünk. 
Az este folyamán lehetőség volt szabadon kimenni kirándulni, 
amit szinte mindegyikünk ki is használt.

A vasárnap reggelünk ugyancsak sziporkázóan telt, bár 
már mindenkinek kellett a pakolásra is gondolnia. Hasonlóan 
legutóbbi ilyen alkalmunkhoz, most is tartott agapét a mélyen 
tisztelt Püspök úr, amely emocionális pillanatokban volt gazdag, 
és remek zárása volt meseszép hétvégénknek. 

A jövőre nézve reméljük, hogy 2022-ben is lehetővé teszik a 
körülmények ennek a meghitt hétvégének a megvalósulását.

Márta Gergő és Szarvas Dávid 11.b
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K Osztálykirándulás Krakkóba 

Álmos szemek, izgatottság és a 
hiányzó emberek számolgatása. 
Ezekkel a szavakkal lehetne a 

legjobban leírni a hajnali órákban 
lejátszódó jelenetet szeptember 8-án 
a Nyugati Pályaudvar parkolójában. 
A 12. C. osztálykirándulásra készült 
Krakkóba.

Miután előbb-utóbb mindenki meg-
lett, megkezdhettük végre utunkat 
Szlovákián keresztül Lengyelországba. 
Az odaút igazán zökkenőmentesen 
ment, kisebb-nagyobb pihenőkkel: 
benzinkutakon, tátrai síparadicsomok 
kissé kiüresedett zöldellő lankáin és 
Lengyelország talán egyetlen magyar 
király által épített templománál. Pár 
óra múlva már Krakkóban is tudhattuk 
magunkat. Igaz, késődélutánra járt az 
idő, de ez egyáltalán nem tántorított 
el bennünket attól, hogy megejtsünk 
egy gyors ismerkedést ezzel a hír-
nevéhez híven gyönyörű várossal. 
Elhagyva a meglepően otthonos, de 
annál inkább szocreál hostelünket, 
elindultunk idegenvezetőnkkel, Bence 
Dávid tanár úrral a “Stare Miasto”-ra, 
ami lengyelül annyit tesz, hogy óvá-
ros. Itt egy kis helyi történelemóra 
után tanáraink egy órára elengedték 
a kezünket, hogy felfedezhessük a 
környéket, és bevásároljunk az el-
következő napokra kulcsfontosságú 
élelmiszerekből. Hazatértünk után 
elköltöttük vacsoránkat a szállásunkon, 
majd mindenki visszavonult saját kis 
szobájába, hogy felkészülhessen a 
következő nap élményeire.

Másnap a korai reggelit követően 
beszálltunk a kisbuszunkba, hogy 
elvigyen minket a krakkói várba, a 
Wawelbe. Itt megnéztük a katolikus 
Lengyelország talán legbecsesebb 
templomát, a Wawel Katedrálist és 
annak a kriptáját is, ahol számos 
neves lengyel történeti személy van 
eltemetve, köztük királyok, költők, sza-
badságharcosok és még a magyar 
származású Hedvig lengyel királynő is. 
Miután kijöttünk és elkészítettünk egy 
csoportképet a várfalon, meglátogat-
tuk a krakkói vár palotáját. Egyetlen 
szépséghibája az volt csupán, hogy a 
berendezés majdnem összes darabja 
a Németalföldről származott, mivel a 
második világháború alatt ott állomá-
sozó német, aztán orosz csapatok 
teljesen kipakolták az egész épületet. 
Megcsodálva a középkor nyújtotta 
gyönyörű festményeket, fafaragásokat és 
fali szőtteseket, továbbállunk a várból, 
vissza az óvárosba. Itt megkóstolhattuk 
a lengyel konyha csodáit, mint például 
a pirogit, ami az olasz tortellini távoli 
testvére is lehetne. Különbség csupán 
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méretükben és töltésükben van, ugyanis a pirogi nagyobb, és megkóstolhatjuk akár édes töltéssel is. Akár húsos töltelék, akár 
lekvár van benne, mindenképpen egy pohár hideg, lengyel kompótlével ajánlatos fogyasztani, ami szintén ottani különlegesség. 
A kiadós ebéd után meglátogattuk az óváros legszebb templomát, (ahol megtalálható Európa legnagyobb szárnyas oltára.) A 
hatalmas, gótikus Mária-bazilikát igazán lehetne – díszítésének gazdagságából fakadóan – az óváros ékkövének nevezni. Égbetörő 
ablakaival, színkavalkádban játszó falaival, csillagos eget idéző plafonjával és a középpontban trónoló óriási szárnyas oltárával, 
ami Jézus életét mutatta be aranyozott pompában.

Kilépve a templom okozta káprázatból, Szalai Lívia tanárnő vezetésével visszamentünk a szállásra, hogy onnan Wielickába 
induljunk, ahol a híres-neves sóbánya található. A sóbányába végtelennek tűnő lépcsősorozat vezetett le, aminek a legalján örö-
kösen-kanyargó tárnák mentén folytattuk utunkat. A bánya legszebb terme a bányakápolna volt, amit a bányászok építettek. A 
kápolna egyszerű volt, de meglehetősen szép. A falak mentén szoborcsoportok mutattak be nekünk bibliai történeteket, természe-
tesen sóból faragva. A hatalmas kápolna egyik végében orgona volt, másik végében az oltár, ami szintén sóból volt kifaragva. A 
bányából felfele szerencsére nem lépcsőn kellett jönnünk, hanem bányalifttel, ami érezhetően sokkal gyorsabb volt, mint bármilyen 
hétköznapi lift. Visszaérve a szállásra, a napot közös vacsorával zártuk, ami után mindenki nyugovóra tért.

Harmadnap Auschwitz-Birkenauba mentünk. Kora reggel indultunk a szörnyű, de mégis borzasztóan fontos „múzeumba”. Az 
idegenvezetőnk egy kedves, idős, félig magyar, félig lengyel néni volt, aki szívélyesen körbevezetett minket. A múzeum először 
adatokkal árasztott el bennünket, és elhelyezte időben és térben az itt történteket. Ezek után egyszerűen csak szobákon mentünk 
keresztül, amik az itt szenvedett emberek ruháival, használati tárgyaival és hajával voltak teli. A legsokkolóbb helyszín viszont a 
gázkamra volt, ahol több százezer ember halt meg az elmúlt évszázadban. Szótlanul álltunk mindannyian előtte, benne és utána 
is. Auschwitzból kijőve próbáltuk feldolgozni a látottakat, miközben a buszra vártunk, ami átvitt minket Birkenauba. Már jóval a 
buszból lehetett látni azt a szörnyűséget, ami Birkenau volt. A 191 hektáros terület saroktól sarokig istállókra hasonlító épületekkel 
vagy azoknak a romjaival volt teli. Akármerre nézett a szem, csak azokat látta. Berendezésük nem emberhez méltó. Egyetlen 
dolog, amit az ember bent találhat, azok a rozoga, háromszintes emeletes ágyak, amelyek faltól falig egymás mellé voltak fel-
halmozva. A hatalmas tábor leghátsó szegletében megtaláltuk az áldozatoknak állított emlékművet. Itt dr. Csepregi András tanár 
úr, iskolánk lelkésze egy kisebb beszédet mondott nekünk, ami sokat segített mindenkinek feldolgozni és elhelyezni a látottakat. 
Ezt egy közös ima követte.

Auschwitzből hazafelé menet megpróbáltunk kiszakadni a borzalmas múltból a jelenbe, egy kis közös zenehallgatással. Miután 
hazaértünk, estig szabadidőt kaptunk a városban, hogy nézzünk körül magunk. Kis csoportokban ki-ki különböző helyre ment. Valaki 
a zsidónegyedet nézte meg, ahol pezsgő élet és történelmi helyszínek keveréke fogadta az embert. Mások pedig a Krakkói Nem-
zeti Múzeumot tekintették meg annak minden csodás kiállítási darabjával. Ami viszont közös volt, hogy vacsora után mindannyian 
összegyűlve néztük meg a lengyel-angol focimeccset. Ezt követte a nyugovóra térés a lelkileg és testileg is megterhelő nap után.

A negyedik napon elhagytuk Krakkó városát, és Zakopane hegyes-völgyes tájai felé vettük az irányt. A hosszú út és új szállásunk 
elfoglalása után megmásztuk Gubalowkát, ami egy kilátópont az egyik Zakopane melletti hegyen. A csúcson kisebb étkezdék és 
kirakodó árusok találhatók, minden mennyiségben. Mielőtt leindultunk, csináltunk egy csoportképet a gyönyörű kilátással. Visszaérve 
a városba elfogyasztottuk a vacsoránkat, utána pedig a belvárosba mentünk. Itt egy hatalmas sétálóutca található, ahol naponta 
turisták ezrei fordulnak meg. Ezerféle szuvenír közül a legjobb kiválasztása után a szállásra indultunk. Este egy gyors kártyaparti 
után mindenki elment aludni, hogy felkészülhessen a másnapi kemény túrára és a hazaútra.

Kora reggel indultunk, hogy megtekinthessük a Morskie Oko nevezetű tengerszemet. Az út a völgyben indult, ahonnan szépen, 
lassan haladtunk felfelé. Utunk során jártunk hatalmas vízesések mellett, végtelennek tűnő fák sokasága között, és bármikor felnéztünk, 
akármilyen magasan, mindig felénk borultak néhol egész hegyek, néhol csak csúcsok. Az erdei úton turistákat szállítva, fel-alá döcögtek 
a lovaskocsik, amiket népiesen feldíszített lovak húztak. Minél feljebb jutottunk, annál melegebb lett, és annál szebb lett a táj. Amikor 
elértük az út végét, teljes pompájában elénk tárult a tengerszem. Tükörsima felszínén tükröződtek a környező hegyek, fák és az ég. 

A vízparton elfogyasztottuk az uzson-
nánkat, miközben tovább gyönyör-
ködtünk a látványban. Utána körbe-
sétáltunk a hatalmas tengerszemet. 
Az úttal szemben lévő parton kopár 
hegyoldal fogadott minket, amibe 
kisebb-nagyobb vízerecskék vágtak 
maguknak utat a sziklába, hogy elér-
jék a tavat. Jobb és bal partján sűrű, 
zöldellő erdőt találtunk, amit néhol 
patakok vágtak keresztül, szintén a 
tengerszemhez sietve. Mivel az idő 
későre járt, magunk mögött kellett 
hagyni Zakopane csodás vidékét, és 
haza kellett indulnunk. Hazafele az 
utat mindenki új élményeibe merülve 
töltötte, vagy arról beszélgetett egy 
társával.

A Nyugatiba érve elköszöntünk 
egymástól, és élményekkel, új kap-
csolatokkal gazdagodva hazamen-
tünk. Innen is köszönjük ezt a nagy 
utazást osztályfőnökünknek, Szalai 
Lívia tanárnőnek és osztályfőnök-he-
lyettesünknek, Csepregi András tanár 
úrnak!

Heinczinger Bence 12.c
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K Tétété a Tisza-tavon

Az utolsó természettudományi tá-
borunkra 2021 szeptemberében 
került sor, amelynek ötletgazdája 

és szervezője ezúttal osztályfőnök-helyet-
tesünk, dr. Kardon Ferenc tanár úr volt. 
Fabiny Katalin tanárnővel ketten kísértek 
bennünket az útra. Fájó szívvel jöttünk rá, 
hogy Visegrád, Vértesboglár, Abaújszántó, 
Fertőújlak, Hortobágy és Pannonhalma 
után ez a hetedik, s egyben utolsó „tété-
ténk”. Ötödiktől kezdve imádtunk közösen 
a természetben tanulni. Tizenkettedikben 
majd az utolsó osztálykirándulás veszi át 
a TTT helyét, hiszen tavasszal az érettségi 
lázában már nem lesz időnk ilyesmire. 

Idén Poroszló volt az úti cél. Innen in-
dulva ismerkedtünk a Tisza-tó élővilágával 
motorcsónakon, kenuval, és a vízi sétányon 
gyalog is. Már az első napon meglátogat-
tuk a Tisza-tavi Ökocentrumot, ahol egy eszméletlen király interaktív kiállítást néztünk meg. Itt egy 3D-s kisfilmet is levetítettek, és 
nemcsak Kardon tanár úr fejtágítását, hanem Szecsei Peti érdekfeszítő előadását is meghallgathattuk az itt élő bogarakról. Külön 
személyes élményünk volt, hogy Pintér Zoli egy Poroszlón élt, a településért sok áldozatot hozó felmenőjének kopjafáját is megte-
kinthettük az Ökocentrum parkjában. Mindennél jobban élveztük azonban a vízi játszóteret, ahol kisgyerekek módjára próbáltuk 
egymást belökni a vízbe a kétszemélyes – és meglehetősen labilis – tutajokon állva, vagy épp egymással kötöttünk szövetséget, 
hogy leverjük a legerősebb párt.

Második nap került sor a fent említett kenutúrára. Hatalmas élmény volt, még úgy is, hogy a többségünk azt se tudta, hogyan 
kell helyesen kenuzni. Ennek tudatában különösképp jólesett, hogy tanáraink bizalmat szavaztak nekünk a kenuzáshoz, és való-
ban ügyesek is voltunk… bár valahogy mindig a nádasban kötöttünk ki, sőt egyszer a vízbe is beborultunk. Így legalább tényleg 
testközelből „csodálhattuk” a vízimadarakat, siklókat és halakat, no meg a tavat széltében-hosszában ellepő, tüskés, sulyom nevű 
növény szurkálását… A megpróbáltatás után mindenkinek jólesett a délutáni pihi, akár alvással, akár ping-ponggal, akár zenehall-
gatással töltötte. Kora este aztán biciklitúrára kerekedtünk fel, és mint a kenuzás, ez is emlékezetes marad: odafelé eltévedtünk, 
és mivel a bicikliút egy részét épp felújították, hatalmas kerülőúton érkeztünk célunkhoz, a várva várt vacsorát nyújtó étteremhez.

Sötétben indultunk vissza a szállásunkra. Ekkor érződött igazán, hogy mi nem egy átlagos osztály vagyunk, hanem egy csapat, 
akik törődnek egymással. Mivel nem mindegyik bérelt bringán volt lámpa, akiknek volt lámpájuk, odafigyeltek a lámpa nélküliek-
re, és mutatták nekik az utat. Ha valaki megállt, az utána lévő ember megállt vele, és kérdezte, tud-e segíteni. A fiúk türelmesen 
emelték át a bringákat a hatalmas útburkoló járgányokon, amelyek éjszakára a kerékpárúton táboroztak le. Szóval pozitív élmény 
lett ez is, minden akadály ellenére. Végül az esti tábortűz megfűszerezte a napot: tanulhattunk a csend értékéről, és a lobogó tűz 
körül énekelve, az élet értelméről és a felnövekedés nehézségeiről beszélgetve még jobban megismertük egymást és közelebb 
kerültünk egymáshoz.
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November 10-én, szerda reggel 9 órakor 
gyülekeztünk az iskola aulájában Palágyi 
tanárnővel, mert az MTA, A magyar 

tudomány ünnepe alkalmából rendezett előa-
dássorozatot indultunk megnézni.

Miután megérkezéskor leadtuk a táskáinkat 
és kabátjainkat, felmentünk az emeletre, ahol 
gyönyörű festményeket és tudományos eszkö-
zöket láttunk, melyekről a Tanárnő mesélt is. Az 
előadássorozat az intézet dísztermében volt. A 
gigantikus oszlopok között szinte érezni lehetett 
a tudás illatát. Persze egy közös fotó a rendez-
vény előtt nem maradhatott el. Kényelmesen 
elhelyezkedtünk a székeinkben, és beszélgetve, 
nevetgélve vártuk a kezdést.

A hosszas megnyitó után elkezdődött az 
előadás. Elsőként a Földfizikai és Űrtudományi 
Kutatóintézet történetéről hallhattunk. Ezek után 
az űrkutatásról és technológiáról figyelhettünk 
meg egy prezentációt. Majd egy 40 perces 
kisfilmsorozatot láthattunk azoktól az előadóktól, akik nem tudtak megjelenni. Ezek kissé fárasztó és száraz anyagok voltak, így a 
mi korosztályunk ezt nem nagyon tudta élvezni, de találtunk magunknak egy-két érdekes fogalmat, melyek egyszer-kétszer már 
fel-felbukkantak földrajz- és fizikaórán. A videók után hallhattunk még néhány bemutatót a földfizikáról.

Ezt követően egyetemek és különböző intézetek vezetőinek bemutatkozását és beszédét hallhattuk létesítményükről. A földfizikai 
program után volt egy kis időnk elfogyasztani az ebédünket, majd a szünet elteltével kezdődtek a délutáni előadások. Ezek főként 
az űrkutatási témát járták körül. A már megszokott bevezető után a Comet Interceptorról halhattunk sok érdekességet. A követke-
ző előadó a Cassini már véget ért és magyar segítséggel elért űrmisszióról mesélt. Majd a James Webb speciális űrteleszkóppal 
ismerkedtünk meg jobban, amely ma már az űrben kering. Ezután a Gaia távcső eredményeiről láthattunk előadást. Ezt követően 
az Európai exobolygó-kutatásról volt szó. Legvégül pedig a kicsi műholdak hasznosításáról hallhattunk.

Az MTA-ba való látogatás végére mindenki sokkal okosabban mehetett haza. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget és szer-
vezést dr. Palágyi Györgyné Tanárnőnek erre a pompás alkalomra.

Nagy Ábrahám, Rideg Márk, Tóth Gellért 8.b

Iskolánk idén is lehetőséget kapott arra, hogy diákokat vihessen az MTA földfizikai és űrtudományi rendezvényére, ami 2021 
november 10-én került megrendezésre. Az esemény Szarka Lászlónak, az MTA rendes tagjának köszöntőjével kezdődött. A 
megnyitó beszédeket Hudecz Ferenc és Bokor József mondta. Az első előadást Westergom Viktor tartotta a Földfizikai és Űr-

tudományi Kutatóintézet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ezt további öt előadás követte. Ezek után Gelencsér András, Szűcs Péter, 
Tímár Gábor, Radics Kornélia, Lichtenberger János és Berezki László tartottak beszédet vagy előadást, a délelőtti program utáni 
záró beszédet Szarka László tartotta.

Látogatás az MTA-ra 
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A kenuzás és a hideg miatt kicsit megfáztunk, 
de még a betegségben is összetartottunk. A 
konyhában egyik Neo Citránt (ez itt a reklám 
helye) főztük a másik után, ami lelkileg is felme-
legített minket.

Összegezve, a táborban sokat tanultunk a 
Tisza-tó élővilágáról, de legalább annyit egy 
jó közösség kulcsfontosságáról is, ami Istennek 
hála, nekünk megadatott.

Köszönöm, Fasor, ezeket a felejthetetlen ter-
mészettudományi táborokat!

 Kovács Nóri 11.b 
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Óriások vállán állunk…

Csepregi András iskolalelkész 2022 első heteiben több fasori 
tanár kollégájával beszélgetett arról, hogy ki miért tanár. 
Ezeknek a beszélgetéseknek egy sajátos összefoglalása 

az alábbi interjú. Nem egészen képzelt riport, hiszen valódi 
beszélgetések alapján született, de mégsem azoknak egyszerű 
lejegyzése, mert aki válaszol, mégis csak a kérdező képzeletében 
nyerte el a végső karakterét…

Mondd csak, miért lettél tanár?
Sok minden miatt! Szeretek tanulni, és szeretem meg is osztani, 

amit megtanultam. Szeretem a gyerekeket és a fiatalokat, akik 
tele vannak tudásvággyal, és nyitottak az új dolgokra. Végül, 
amikor még én is iskolába jártam, voltak olyan tanáraim, akiken 
látszott, hogy élvezik a tanítást és a nevelést.

Soha nem bántad meg, hogy tanár lettél?
Dehogynem, többször is. Előfordult, hogy csalódtam a diák-

jaimban, vagy a kollégáimban. Néha még magamban is, ez 
a legrosszabb. De eddig minden csalódásból fel tudtam állni.

Van a hitednek szerepe abban, hogy tanár lettél és ma is 
tanár vagy?

Igen, van. Jézus is tanított és nevelt, elsősorban a tizenkét és 

hetvenkét tanítványát, de egy szélesebb körben is mindazokat, 
akikkel személyes kapcsolatba került. Sőt, arra inspirálta a szűkebb 
tanítványi köröket, hogy menjenek az emberek közé, és adják 
nekik tovább, amit tőle tanultak. Engem gyakran lelkesít az a 
gondolat, hogy amit a tanteremben megosztok a diákjaimmal, azt 
talán majd elviszik másoknak is. Végül pedig, Jézus a tanításba 
teljesen „beleállt”, odáig menően, hogy odaadta az életét. Ez 
is eszembe szokott jutni, amikor már holtfáradt vagyok, de ezt 
vagy azt még meg akarom tenni.

Mit vársz magadtól, miben szeretnél jobb lenni?
Tulajdonképpen mindenben. Szeretném jobban ismerni a 

tárgyam részleteit, szeretnék nyitottabban, rugalmasabban kap-
csolódni a diákjaimhoz és a világhoz, szeretném jobban érteni 
magamat is, különösen akkor, ha fáradt vagy ideges vagyok. 
De ez nem elég, azt is szeretném, ha jobban látszana rajtam, 
ha valami vagy valaki tetszik, ha örülök.

Nem vagy egy kicsit perfekcionista?
Nem hiszem. Nem feszülök rá ezekre a célokra, elégedett 

vagyok azzal is, ha elég jó tanár vagyok.

A délutáni programon hat előadást tekinthettünk meg. Az első 
előadást Kereszturi Ákos tartotta az ismeretlen üstökösökről. Ezután 
Bebesi Zsófia tartott előadást, akit Ábrahám Péter követett. Szabados 
László után Szabó Róbert az exobolygó kutatásokról beszélt és tartott 
prezentációt. Az utolsó előadást Pál András tartotta a nagyenergiás 
kisméretű műholdakról. Hatalmas köszönet dr. Palágyi Györgyné Júlia 
tanárnőnek, hogy elvitt minket erre az érdekes rendezvényre.

Jancsovics Áron 10.c

Mikor először elképzeltem az írásom felépítését, arra gondoltam, 
hogy az előadások tartalmáról kellene szólnia. Pár gondolattal 
később éppen bevezetem a Magyar Tudományos Akadémián 

tett látogatásom élményeiről szóló írásom, amikor az a különleges 
első benyomás jut eszembe, amit az előcsarnok keltett bennem.

Amikor megérkeztünk Palágyi tanárnővel és az osztálytársaimmal, 
az első pillantások után mindenkinek felcsillant a szeme a gyönyörű 
épülettől. A következő emlékem az első előadás utánról van, mikor 
realizáltam, hogy mennyi mindent nem tudok még. Az információ 
rendkívül értékes. Ezt alapul véve csodálattal hallgattam, amit ér-
tettem, és megpróbáltam figyelni arra, amit még nem. A téma a 
földfizika és az űrtudomány volt. A földtektonikától egészen a mai 
napok legfontosabb űrmissziójáig terjedtek az előadások. Magyar 
vonatkozásokról is volt szó. Például egy magyar céget is megemlítet-
tek, amelyik egy űrmisszióhoz gyártott le modern hűtéstechnikát. Az 
érdeklődő gimnazistáknak a témához kapcsolódó képzéseket kínáló 
egyetemek is mondtak pár szót a képzéseikről. Az egész eseményt 
élőben közvetítették.

Nekem már határozott elképzelésem van a jövőmmel kapcso-
latban, de aki még nem ilyen biztos a jövőjét illetően, annak ez a 
bemutatkozó lehetőséget biztosított egy új továbbtanulási irány és 
karrierlehetőség megismerésére.

Remélem volt annyira érdekes az írásom, hogy eljutottál idáig. Ez esetben köszönöm, és lezárásként azt javasolnám, hogy 
(bármennyire is rohan a mai világ), amikor időd engedi, állj meg egy pillanatra, és merj kilépni a komfortzónádból. Mindig tudsz 
még valamit tanulni, tapasztalni, érezni, és ennek a ciklusnak soha nincs vége, ha hajlandó vagy merni. 

E lehetőséget kihasználva még egyszer szeretném megköszöni Palágyi tanárnőnek a lehetőséget, ami biztosította, hogy tanul-
hassak, tapasztaljak és érezzek!

Holács Gergő 10.c
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Az Opera scholarum könyvsorozat 4. darabja a korábbi kötetekhez hasonlóan (A tudo-
mány vonzásában, Új utakon, Tudomány és küldetés) olyan pedagógusok írásait teszi 
közzé, akik evangélikus köznevelési intézmény tanáraiként mindennapos oktató-nevelő 

munkájuk mellett elkötelezettek a tudományos tevékenység és a tágabb értelemben vett 
kutatómunka iránt.

A tanulmánykötet az előzménynek tekinthető Evangélikus iskolák kutató tanárainak konfe-
renciája elnevezésű rendezvénysorozat keretében elhangzott előadások anyagából válogat, 
és bemutatja azt a sokszínűséget, amely az evangélikus iskolákban tanító tanárok szerte-
ágazó tudományos érdeklődését jellemzi az irodalom- és nyelvtudomány, a hittudomány, a 
természettudományok, a történettudomány, az iskolatörténet, valamint a pedagógia területén.

A 34 írásából hetet fasori tanár kolléga jegyez: Hajnóczi Eszter művészettörténeti témájú 
tanulmányai, Bognár Ildikó Kosztolányi térpoétikáját vizsgáló írása, dr. Érfalvy Lívia kortárs 
imaversekkel foglalkozó munkája, valamint Sztrókay Edit iskolatörténeti, hittudományi és pe-
dagógiai témájú írásai betekintést nyújtanak abba a munkába, melyet kollégáink tudományos 
területeken végeznek. A kötetet iskolánk nevelési igazgatóhelyettese, a konferenciasorozat 
ötletgazdája és életre hívója szerkesztette, a kötet megjelenését a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Nevelési és Oktatási Osztálya, az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium támogatta. (Szerk. Érfalvy Lívia, Luther Kiadó, Budapest, 2021)

Keresztutak
Szemelvények az Evangélikus iskolák kutató tanárainak 
IV-VI. konferenciáin elhangzott előadások anyagából
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Szerinted mik a tanári élet legszebb pillanatai?
Szerintem azok, amikor látom, hogy egy diákom rájön valami 

számára fontos dologra annak nyomán, amit tőlem tanult. De 
még ennél is szebb, amikor magától jön rá valamire, éppen az 
én jelenlétemben, én meg csak nézem, hallgatom, és csendben 
ünnepelek. Nagyon szeretem még azt is, amikor különben fáradt 
és túlterhelt tanárok össze tudnak fogni és közösen csinálnak 
valamit.

És mik a legrosszabb pillanatai?
Ha a diákkal elbeszélünk egymás mellett, ha megszakad a 

kapcsolat. A mélypont az, amikor rájövök arra, hogy egy diák 
csal, puskázik, lóg vagy mellébeszél. Ugyanilyen rossz, ha egy 
kollégával megszakad a kapcsolat, és csak úgy létezünk egymás 
mellett, mint a gépek. Ilyenkor megkísért az a gondolat, hogy 
semminek nincs semmi értelme.

Vannak különleges helyzetek?
Igen, ilyen például egy osztálykirándulás, ahol néhány napig 

24 órán keresztül együtt vagyunk a diákokkal. Szinte olyanok 
leszünk, mint egy nagy család.

Nehéz egy tanár élete?
Igen, elég nehéz. Sokfelé kell figyelnie egyszerre, a munkaideje 

nagy részét diákok és kollégák között tölti, és az ő jó vagy rossz 
hangulatukra, lendületesebb vagy lassúbb tempójukra állandóan 
reagálnia kell. Mentálisan nagyon fárasztó tanárnak lenni.

Ki tudja pihenni a tanár ezeket a fárasztó napokat?
Eleinte, a pályája elején talán igen, később viszont egyre 

kevésbé. Sokaknál eljön az a pont, amikor már az őszi, a téli, 
a tavaszi és a nyári szünet együtt sem elég ahhoz, hogy kipi-
henjék magukat.

Mi történik ilyenkor?
Sokféle választ lehet erre adni. Ha valaki még elég fiatal és 

rugalmas, és van más megélhetési lehetősége, ilyenkor talán 
elhagyja a tanári pályát. Ha nem tud pályát módosítani, és 

pihenni sem, vagy nem tud kialakítani valami hatékony, egyéni 
túlélési stratégiát, akkor kiég. Kiégetten is lehet vegetálni a tanári 
pályán, csak ebben nincs öröme senkinek, sem a tanárnak, sem 
annak a diáknak, akinek éppen egy ilyen tanár jutott. 

Nem lehetne ezen segíteni?
Dehogynem. Sok országban bevezették a tanári pályán is a 

szombatév gyakorlatát. Ez azt jelenti, hogy hét évenként egy 
teljes esztendőre a tanár szabadságra mehet, közben kapja 
a teljes fizetését, és azzal tölti az idejét, amihez éppen kedve 
van. Ha egy ilyen év után tér vissza, el lehet tőle várni, hogy 
újabb hat éven keresztül nyújtson valami minőségi és inspiráló 
élményt a diákjainak.

Meg tudnak élni a tanárok a fizetésükből?
Néhány minősített esetben igen, máskor nem. Meg tud élni 

az a tanár, aki még olyan fiatal, hogy otthon lakik, és ellátják a 
szülei. Meg tud élni az a tanár is, akinek a házastársa jól keres. 
De ha se szülő, se jól kereső férj vagy feleség, és talán még 
egy-két-három vagy több gyermeket nevel is, akkor gyakran 
kénytelen valami más munkát is vállalni a tanári munkája mellett. 
Ha szerencséje van, talál olyan kiegészítő munkát, ami nem 
ugyanúgy terheli meg, mint a napi tanári élete. Így egész sokáig 
ki lehet tartani az önmagában elégtelen tanári fizetés mellett 
is, de nem nehéz belátni, hogy ez nem sikerülhet mindenkinek.

Ezért tanítanak egyre kevesebben az iskolákban?
Igen, részben ezért, részben a mentális kifáradás miatt.

Ha most lennél pályakezdő, de már birtokában lennél a mai 
tapasztalataidnak, újra a tanári pályát választanád?

Igen, azt hiszem, igen. Nincs ennél a szebb az egész világon. 
Óriások vállán állunk, és arra próbáljuk meg rávenni a fiatalokat, 
hogy ők is óriások vállára álljanak fel, és, ha lehet, legyenek 
majd nálunk is sokkal magasabbak.

Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre!
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A Magyar Tudomány Ünnepe keretében egy valóban ünnepi eseményre is sor került a Magyar Tudományos Akadémia szék-
házában 2021. november 4. napján.

Bemutatásra került ugyanis Wigner Jenő magyarországi látogatásainak emléket állító könyv, amelynek címe: Hazaláto-
gatott Wigner Jenő. 

A könyvbemutatót a négy évvel korábban Wigner Jenő emlékére megrendezett konferenciához hasonlóan Dr. Lévai Péter, az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója nyitotta meg, majd Dr. Mihály Katalin felvétele következett, aki egészségi állapota 
miatt nem lehetett jelen az eseményen. Sok évtizedes barátság fűzte Wigner Jenőhöz, ismertette az emlékkönyvet. Beszédében 
kiemelte, hogy a könyvet 42 szerző írta. Olyan oktatók, kutatók, tudósok, professzorok, nukleáris szakemberek, akik Wigner Jenő 
hazalátogatása során találkoztak vele, hallhatták előadásait, fogadták őt, szervezték programjait. A találkozás élményét, a nagyszerű 
tudós egyéniségét első kézből ismerhetik meg a könyv olvasói. Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy én, a Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium tanára, Mihály Katalin felkérésére megemlékezhettem ebben a könyvben iskolánk volt növendékéről, a 

Hazalátogatott Wigner Jenő
Könyvbemutató a Magyar Tudományos Akadémián

Wigner Jenő iskolánk egyik leghíresebb növendéke, emlékét a mai napig ápoljuk. Ezért 
is nagy öröm számunkra a Hazalátogatott Wigner Jenő című kötet megjelenése. A 
könyv előszavában a szerkesztők így írnak jelentőségéről: „Wigner Jenő lángelméjével 

forradalmasította a fizikát. A modern fizika egyik úttörőjeként feltárta a természeti törvények 
csodáit. Ugyanakkor mindig arra tanította az ifjúságot, hogy nagyon sajátítsák el a klasszikus 
fizikát, hogy igazán megérthessék, el tudjanak mélyülni a modern fizika megismerésében, így 
aztán maguk is felfedezői lehessenek a természet csodáinak.” (5.o.)

A kötetben iskolánk fizika-matematika szakos tanárának, Palágyi Júliának két írása is nap-
világot látott. Hogyan ápoljuk Wigner Jenő fasori gimnazista emlékét? című írása Wigner 
szellemiségébe és szellemi örökségébe nyújt betekintést, és Wigner 1987. évi hazalátogatása 
mellett azokat az iskolai rendezvényeket is felidézi, melyekkel az gimnázium tanulói és tanárai 
Wigner emléke előtt tisztelegnek, míg a másik írás az intézményben található emléktáblákról 
tudósít. A kötet ünnepélyes bemutatójára iskolánk is meghívást kapott, melynek keretében 
Palágyi Júlia kolléganőnk rövid előadást tartott Wigner Jenő és a Fasori Gimnázium kapcso-
latáról. (Szerk. Mihály Katalin Anna, Lévai Péter, Kormos István, Kármán Tamás, Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat, 2021)

Hazalátogatott Wigner Jenő

Az 1956-os forradalom leverése és a börtönből való szabadulása után Bibó István 
a passzív ellenállás mellett az aktív erőszakmentes ellenállást is gyakorolta: őrizte a 
fontos szavak értelmét. Ilyen szavak a demokrácia és a kereszténység. Tűpontosan írt 

a „polgárinak bélyegzett” szabadságjogok rendszeréről, amelyből egy elemet sem lehet az 
egész sérelme nélkül kiemelni.

A szabadságjogoknak ez a nyugati rendszere részben a görög, részben a római örökségből 
alakult ki, de a végső gyökere a keresztény erőszakmentesség gyakorlata. Amennyire érvényesül 
az erőszakot elutasító keresztény gyakorlat a polgári demokrácia világában, annyira lesz a 
demokrácia a kiszolgáltatottabb, gyengébb, peremre szorult tagjai számára is otthonossá. 
Ami pedig a kereszténységről kialakított képét illeti, Bibó szemlélete végtelenül egyszerű: a 
kereszténységnek Krisztust kell tükröznie. Krisztus arra tanított a szavaival és a gesztusaival 
egyaránt, hogy győzzük le magunkban a hatalmaskodásra és az erőszakra kényszerítő hajlamot, 
és győzzük meg a másikat is arról, hogy nem kell tőlünk félnie, hanem békességben élhetünk. 
A történeti kereszténység sok vonása ellentmond ennek a gyakorlatnak. Krisztus személye és 
Krisztus követésének kísérlete nélkül a kereszténység sokszor egymással is hadakozó csoportok 
zűrzavarává torzulhat, amelyre más, gátlástalan hatalmi játszmák is rátelepedhetnek. Ebből 
pedig nincs más kiút, mint a Krisztus iránti figyelem és a követésére való hajlandóság.” (Az 
idézet a könyv borítójáról való. Luther Kiadó, Budapest, 2021)

Csepregi András: „Boldogok a békét teremtők”
A keresztény erőszakmentességtől a nyugat demokráciáig. 
Bibó István politikai teológiai megközelítésben
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A Volt Növendékek Egyesületének köszönhetően iskolánkban 
számos év végi jutalmat, ösztöndíjat oszthatunk ki közel 
kétmillió forint értékben. Az elmúlt tanévben a következő 

diákokat díjazta az intézmény:

A Vermes Miklós-díj célja azoknak a fasori diákoknak a ju-
talmazása, akik a fizikában vagy kémiában figyelemre méltó 
eredményt értek el. Az elmúlt tanév végén a Bolyai Természet-
tudományi Csapatverseny országos döntőjében 1. helyezést elért 
csapat tagjait, Duchon Laurát, Elekes Dorottyát, Lehoczky-Nagy 
Ildikót és Varga Lillát, valamint a Magyar Feltalálók, Tudósok 
és Felfedezők Kárpát-medencei döntőjében 1. helyezést elért 
csapat tagjait részesítette a kuratórium a díjban: az 5-6. évfo-
lyamos korcsoportban Bodnár Péter, Gersedi-Horváth Donát, 
Gersedi-Horváth Zalán, Bábik Zoltán, míg a 7-8. évfolyamos 
korcsoportban Csomangó Barnabás, Gálfi Benedek, Nyerges 
Bognár Barnabás és Viczkó Csaba Péter nyerték el a szemé-
lyenként 15.000 Ft értékű jutalmat.

A Fröhlich-díj célja egy, a fizika tantárgy területén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó diák díjazása. A tavalyi tanévben a díjat 
Bagi Bulcsú Bence kapta, a fizika tantárgy területén nyújtott 
kiemelkedő teljesítményéért.

A Csaba László-ösztöndíjat a hittanból, földrajzból és törté-
nelemből kiemelkedő teljesítményt nyújtó fasori diákoknak ítéljük 
oda. A tavalyi tanévben a díjat a következő diákok kapták: 
Csabai Anna kiemelkedő hittan érettségi eredményéért, Harrach 
Zita Borbála és Horváth Lívia pedig kiemelkedő történelem 
emelt szintű érettségi eredményéért. (A díj összértéke 90.000 Ft.)

A Boytha György-ösztödíjat az idegen nyelvekből és humán 
tárgyakból kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok kaphatják. A 
tavalyi tanév díjazottjai: Kiss Enikő kiemelkedő emelt szintű angol 

nyelvi érettségi eredményéért, Nagy Réka kiemelkedő emelt szintű 
érettségi eredményéért, illetve Tóth László kimagasló tanulmányi 
eredményéért, melyet kitűnő bizonyítványával és hét tantárgyi 
dicsérettel ért el. (A díj összértéke 90.000 Ft.)

A Kovácsi László-díj célja azoknak a szorgalmas és tehetséges 
diákoknak a segítése, akik átlagosan jó eredményeket érnek el 
a gimnáziumban oktatott tárgyakból. A díjban részesültek: Bézi 
Panna (kitűnő bizonyítványáért és 10 tantárgyi dicséretéért), 
Hoffer Réka (kitűnő bizonyítványáért és 10 tantárgyi dicséretéért) 
és Latinovits Jakab, aki a Spiel und Gewinn és Hebe verseny 1. 
helyezettje lett. (A díj összértéke 90.000 Ft.)

Kőszegfalvi Beáta Emlékalapítvány – Az Év Diákja. Kiemelkedő 
tanulmányi és közösségi munkáért az iskola legkiemelkedőbb 
diákja kaphatja, aki az elmúlt tanévben Sebestyén Márton volt.

Kőszegfalvi Beáta Emlékalapítvány – Az Év Tanára. Kiemelkedő 
tehetséggondozó és versenyfelkészítő munkájáért a megtisztelő 
címet Szita Rita tanárnő nyerte el.

Dr. Dengelegi Lajos-vándordíj: Dr. Dengelegi Lajos 1929-1945-ig 
volt iskolánk görög-latin szakos tanára. A díjat, a diszkoszvetőt 
ábrázoló bronzszobrot ő adta 1939-től osztálya legeredménye-
sebb latinosának. A díjat egymás után nyolc alkalommal Barla 
Endre nyerte, és ő őrizte meg a szobrot 1989-ig. Tavaly a díjat 
Csáji Gyöngyvér, iskolánk legeredményesebb latinosa nyerte el.

A Dr. Kovács Márton Sakk Vándorkupát, az iskola legjobb 
sakkozójának járó vándorkupát, a legeredményesebb sakkozó 
diákunk kaphatja, aki az elmúlt tanévben Vincze Pál András volt.

Minden díjazottnak szívből gratulálunk.

A 2020-2021-es tanév ösztöndíjas diákjai

A Magyar Hírlap 2021. december 18-i számának Melléklete életinterjút tett közzé iskolánk Csillagászati szakkörének veze-
tőjével, Zombori Ottóval Célkeresztben a könyv, az olvasás, a népművelés és a felvilágosítás címmel. Ebben a tanár úr 
így vall: „A szaktudományok – mint az irodalom, a történelem vagy akár a csillagászat – és a művészetek gyönyörű 

találkozása mindenkit lázba tud hozni, legyen szó akár felnőttekről vagy gyerekekről – foglalta össze lapunknak pedagógiai 
tapasztalatait Zombori Ottó csillagász, aki felidézte olvasótábori emlékeit, és elárulta, mi a kedvence a Hungarikum Ligetben.”

Dr. Palágyi Györgyné a közelmúltban elhunyt 
Dr. Liptay György professzor úrral a könyvbemutatón

nagyszerű tudósról. Életem rendkívüli szerencséje, hogy két alkalommal 
is találkozhattam az atomfizika kiemelkedő alakjával, az ELTE-n az 
előadásán és másnap a díszdoktorrá avatásán.

A könyvbemutatón lehetőség nyílt arra, hogy mint fasori tanár, 
néhány szóban felelevenítsem a nagy tudóssal történt találkozás 
élményét. 

 Mihály Katalinnak teljesülhetett egyik nagy álma, a barátról, pá-
lyatársról való emlékkönyv kiadása.

A könyvbemutató megtekinthető az MTA honlapján.

Palágyi Júlia
fizika-matematika szakos tanár
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• A szám létrejöttében közreműködő tanárok és munkatársak: Czapekné Egervári Orsolya, Dávid Lászlóné, dr. Csepregi András, dr. Érfalvy Lívia, Fabiny Katalin, Ferenczy Zsolt, 
Hámor Endre, Jernei Anikó, dr. Kardon Ferenc, dr. Palágyi Györgyné, Szalai Lívia, Tasnádi Zsuzsanna, Tóth Krisztina. A számban közreműködő cikkíró diákok: Báncs András, 
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• Felelős kiadó: Hajdó Ákos igazgató • Elérhetőség: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. tel.: (06-1) 322-4406, fax: (06-1) 342-2985,  www.fasori.hu 
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Evangélikus Gimnázium  Alapítvány számlájára kérünk befizetni. • Nyomdai munka: www.sztarstudio.hu •  A lap megjelenését az Evangélikus Gimnázium Alapítvány támogatta. 
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