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A    reformáció egyházait evangéliumi egyházaknak nevezzük. 
Az elnevezés abból fakad, hogy Luther számára az 
evangélium felfedezése hozta meg azt a személyes belső 

felismerést, amely azután a reformáció szerteágazó mozgalmához 
vezetett. Luther, Pál apostol nyomán, evangéliumnak a Krisztus 
halálából és feltámadásából fakadó megváltásról szóló örömhírt 
nevezte, azt az üzenetet, hogy Isten minket, bűnös embereket, 
megajándékoz az ő igazságával. Bár sok hibánk van, Isten nem 
ez alapján fog megítélni bennünket, hanem megbocsát nekünk. 
Ezt az üzenetet sűríti a reformátori teológia abba a rövid 
mondatba, hogy egyedül Isten kegyelméből fogunk üdvözülni.
Az evangélium hangsúlyozása mellett viszont gyakran elsikkad, 
hogy Luther és a többi reformátor nem csak az evangéliumról 
beszélt. Luther szerint Isten igéje „törvény és evangélium”. A tör-
vényen azt érti, amit Isten kér tőlünk, evangéliumon azt, amit ad 
nekünk. Erősebb szavakkal ugyanez: törvény, amit Isten parancsol, 
evangélium, amit ajándékoz. A Biblia egyik igéje törvény, a másik 
evangélium. A megkülönböztetés nem mindig egyszerű. Nem 
mondhatjuk, hogy az Ószövetség csupa törvény és az Újszövetség 
csupa evangélium, mert mind a két könyv megszólaltatja mind 
a kettőt. Nem mondhatjuk, hogy Mózes minden szava törvény, 
Jézus minden szava pedig evangélium, mert Mózes is hirdet 
evangéliumot is, és Jézus is hirdet törvényt is. Mégis, Luther szerint, 
a törvény és az evangélium megkülönböztetése döntően fontos, 
ha Isten igéjét meg akarjuk érteni. Ugyanilyen fontos, hogy ne 
szakítsuk el őket egymástól, ne takarjuk el az egyikkel a másikat, 
és ne akarjunk se csak törvényt, se csak evangéliumot hirdetni. 
Bár annak a kockázata, hogy a keresztény gyülekezet az 
evangélium rovására elhanyagolja a törvényt, vagy a törvény 
rovására elhanyagolja az evangéliumot, elvileg ugyanakkora 
lehet, a tapasztalat azt mutatja, hogy az előbbi a gyakoribb: 

megpróbáljuk hirdetni az evangéliumot, de nem hirdetjük és nem 
értelmezzük a törvényt. Amellett, hogy a Biblia egyik fontos üzenete, 
a törvény elhallgat, ebben az egyoldalúságban az evangélium 
is eltorzul: vagy megüresedik, olcsóvá válik, vagy pedig hamis 
törvénnyé lesz. Kétszeresen is veszít tehát az a közösség, amelyik 
nem ügyel a törvény értelmezésére és hirdetésére: a törvény 
mellett elveszíti az evangéliumot is, azaz mindent elveszít.
Mégis, mi lehet az oka a törvény elhanyagolásának? Egyszerűbb, 
mint gondolnánk: Isten törvénye az embert védi, s az emberek 
között is leginkább a gyengébbeket és a kiszolgáltatottabbakat. 
Aki komolyan veszi a törvényt, komolyan veszi a felelősségét 
is azok iránt, akik bajban vannak. Ezt nem vállalja mindenki, 
különösen akkor nem, ha a hatalmasok visszaélnek az erejükkel, 
és velük is szembe kerülne az, aki Isten törvényére figyelmeztetné 
őket. Amikor azzal találkozunk, hogy a legkiszolgáltatottabbak 
szenvedésekor csak kevesen állnak melléjük, és többen inkább 
félre néznek és hallgatnak, nem csak emberi gyengeséggel 
találkozunk, hanem Isten törvényének elhallgatásával is.
Luther ezzel nem értett volna egyet. Többször magyarázta a 
Tízparancsolatot. Egy alkalommal a második parancsolat, „Ne 
vedd hiába Istened nevét!” értelmezésekor, szenvedélyesen 
beszélt arról, hogy a védtelen szegényekkel szemben elkövetett 
jogtalanságokat szóvá kell tenni. Felvetette azt a kérdést is, hogy 
vajon a mindenható Isten miért nem tesz egyedül igazságot, miért 
kívánja a mi megszólalásunkat is? Azért, válaszolta Luther, mert 
abban a kiváltságban akar részesíteni bennünket, hogy „velünk 
és általunk viszi véghez nagy művét”. Meghív minket arra, hogy 
mi is vegyünk részt az ő törvényének érvényesítésében – az 
ember védelmében.
Nagy megtiszteltetés ez a meghívás. Ne utasítsuk vissza, fogadjuk el.

Dr. Csepregi András, iskolalelkész

Isten törvénye – az ember védelmében
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Mindenek előtt köszönet a tizedikeseknek, leendő osztály-
főnökeinknek és mindenkinek, akik nagy várakozással 
készültek arra, hogy mi, gólyák felejthetetlen két napot 

tölthessünk el együtt Piliscsabán!
A jelenlegi évfolyam már a nyár kezdete előtt igyekezett 
egymással kontaktot kialakítani, így a táborban szinte minden 
arc ismerős volt.
A kirándulás első mozzanata a nyugati pályaudvaron történő 
találkozás  volt, ahonnan egy rövid vonatozással eljutottunk 
a helyszínre. Megérkezésünktől kezdve gondoskodtak róla, 
hogy egy pillanatig se unatkozzunk, felszereléseinket lepakolva 
azonnal kezdődtek is a programok. A rendező osztály vicces, 
időnként csöppet sem egyszerű megpróbáltatásoknak vetett 
alá minket, melyeket természetesen megszeppent gólyákként 
igyekeztünk legjobb tudásunk szerint megoldani.
Az Ima és vacsoraidő némi megpihenésre adott lehetőséget.
Este közös filmnézés kovácsolta még jobban össze a már amúgy 
is együttműködő csapatot. A mozizás után pedig maradt idő 
egy kis eszmecserére, majd könnyen álom jött a szemünkre.
Reggel igen korán volt az ébresztő, de a torna életre keltette 
testünket, majd a reggeli falatozás idején tudatosult bennünk, 
hogy újra feladatok várnak ránk. Aznap minden osztály 
összemérte foci tudását, nagyon sportszerű keretek között.
Fantasztikusan éreztük magunkat, egyáltalán nem örültünk a 
hazaindulásnak! Az iskolánkba újonnan érkező diákoknak is 
tetszett a közös hétvége, derült ki a hazafelé tartó vonatúton. 
Legyen még sok ilyen szép napunk  fasoris gimnáziumi éveinkben!
 Sívó Balázs 9.b

ÚJ tanév – új diákok
Gólyatábori beszámoló  
– ahogyan azt egy „régi” diák látta
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A 2018-as gólyatábor egy gólya szemével
Egy péntek reggelen, augusztus 31-én a nyugatinál volt a találkozó. Amikor odaértem, már sok diák ott lehetett. Majd a tanárok 
összeszedték a saját osztályaikat, felszálltunk a vonatra, és elindultunk. Körülbelül 30 perc vonatút után megérkeztünk Piliscsa-
bára. A szállás egy kőhajításnyira volt az állomástól. A telken két ház helyezkedett el, ezekben szállásoltak el minket. A két 
ház között egy pavilon terült el, mellyel szemben egy templom állt. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, az osztályok elkülönültek 
egymástól. Ekkor ismerkedtünk meg az osztálytársainkkal. Az ismerkedés után a szervezők csapatokat hoztak létre és feladatokat 
kellett megoldanunk. A feladatok megoldása után szabadfoglalkozások következtek. Ez idő alatt el tudtunk menni vásárolni, 
focizni, vagy csak egyszerűen félrevonultunk, és beszélgettünk. A vacsora után a filmnézés következett, ahol az Életrevalók című 
filmet néztük meg. A film megnézése után elvonultunk a szobáinkba, ahol még beszélgettünk. Másnap reggel a reggeli után 
volt az áhítat, ahol átbeszéltük az előző esti film történetét, karaktereit, tanulságait. Majd összepakoltunk, és elindultunk haza.  
A táborban jól éreztem magam, új emberekkel ismerkedhettem meg, és egy fantasztikus élmény részese lehettem. 

Weinwurm Márton 9.c
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Új utakon – Csendesnapi morzsák tanári szemmel

Tanári eskü
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Az idei tanévnyitón ismét esküt 
tett ünnepélyes keretek között két 
fasori tanár: Czapekné Egervári 

Orsolya és Szalai Lívia tanárnők. A két, 
már több éve iskolánkban tanító tanárt  
- és egyben osztályfőnököt – kérdeztük 
az eseményről.

1. Mi volt a legfontosabb az eskü 
szövegében?
CzEO: Számomra két kulcsszó volt a 
tanári esküben, a „lelkiismeretesen” és a 
„legjobb tudásom szerint”. Ez a két szó 
tükrözi az igyekezetemet, mind szülőként, 
mind a tanításban. 
SzL: Nem emlékszem különösebben a 
szövegre, hiszen nem elmélkedtünk végig 
előtte, mint pl. egy esküvői eskünél. Ami 
megmaradt bennem, az az, hogy többször 
elhangzik benne a hűség (ami számomra 
nagyon fontos érték), hogy nem ígértet 
erőn felüli dolgokat, csak a tőlem telő 
legjobbat (azért ennek sem felelek meg 
mindig). És a legfontosabb, hogy ehhez 

Isten segítségét kérem. Nélküle nem is 
sikerülhetne.

2. Hogyan lehetett rá készülni?
CzEO: Miután Csepregi András lelkész úr 
szólt, hogy az évnyitón,  idézem: „közös 
feladatunk lesz”, sokat gondolkodtam az 
eskük jelentőségén, és azon, hogy élete 
során csak néhányszor tesz fogadalmat az 
ember. Ez is tükrözi az eskük jelentőségét. 
Szalai Lívia tanárnővel megnéztük a 2014-es 
tanári esküt az interneten, átgondoltuk, és 
örömmel nyugtáztuk, hogy együtt teszünk 
fogadalmat.
SzL: Csepregi András tanár úr szólt augusztus 
végén szólt, hogy az évnyitón sor kerül 
erre, de utána elkapott minket a tennivalók 
sodrása, így csak aznap került szóba újra. 
Szerencsére nem egyedül kellett kiállnom 
az iskola elé, Czapek Orsolya tanárnő 
is társam volt ebben. Együtt átgondoltuk 
egy korábbi felvétel alapján, mit jelentenek 
ezek a szavak számunkra, mennyire tudunk 
azonosulni velük.

3. Miért fontos egy ilyen esemény?
CzEO: Az eskü mindig felelősség, engem 
mindenesetre gondolkodásra késztetett. 
Mit csinálhatnék másképp, jobban, ha-
tékonyabban?
SzL: Számomra az eskü lényege az, hogy 
kimondják. A szavaknak ereje van, hogy 
ölni és gyógyítani is lehet velük. Az eskü 
esetében pedig a kimondott szó megtartó 
erejében hiszek. Van egy fogadalmam, 
amit kimondtam, mindenki előtt. Felelősség 
és tájékozódási irányvonal egyben. A 
fasori tanári eskü szép és talán egyedül 
álló hagyomány. Arra meg nem is merek 
gondolni, milyen nagyságok mondták el 
ezt előttem.

Az idei őszi csendesnapon számtalan meghívott előadó 
– időstől a fiatalig, börtönlelkésztől az olimpikonig – tett 
tanubizonyságot hitéről. 

A 6.a osztályban Göllner Zsófia volt a vendégünk. Ő a család-
jával Vanuatun töltött pár évet, bibliafordítással és -terjesztéssel 
foglalkoztak. Az osztályom pisszenés nélkül, nagyon érdeklődve 
és sok-sok kérdéssel hallgatta az előadást. Nagyon megfogta 
őket a téma, a rengeteg kérdés miatt Zsófi éppen hogy be 
tudta fejezni az előadását. Jó stílusban, szemléletesen mesélt, 
nagyon örültem neki, hogy ilyen jól sikerült. Köszönjük Antal Kati 
tanárnőnek is a konferálást és jelenlétet! Czinegéné Karl Éva

A 6.c osztály Deák László evangélikus lelkésszel töltötték a 
délelőttöt, aki amellett, hogy remek előadó, kiválóan megtalálta 
a hangot a gyerekekkel, szívesen válaszolt minden kérdésükre. 
Így a vendégünket nemcsak, mint lelkészt ismertük meg, hanem 
sokat megtudtunk róla (milyen nehezen tette le a nyelvvizsgát, 
két kutyája van, focizik ...) Ráadásként még ajándékkal is készült 
a gyerekeknek. Bognár Ildikó tanárnővel az elején aggódtunk, 
hogy esetleg csak mi fogunk kérdezni, de amint kiderült a gye-
rekek számára, hogy tényleg bármit kérdezhetnek, záporoztak 
a kérdések. Czapekné Egervári Orsolya
 
A 9.b osztályban Grendorf Péter angyalföldi evangélikus lelkész 
volt a vendégünk. Egy végtelenül kedves, humoros embert 
ismerhettünk meg, diákjaink nagyon lelkesen, figyelmesen és 
érdeklődve hallgatták az előadást. Érdekes kérdéseket intéztek 

Péterhez az előadás végén. Én is köszönöm minden szervezőnek 
és közreműködőnek a lehetőséget, hogy együtt tölthettünk egy 
ilyen tartalmas napot! Hajnóczi Eszter

A 11.b osztályba dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász mesélt 
hitéről, pályaválasztása és élete döntéseiről, amelyben minde-
nütt felfedezte Isten munkálkodását. Az osztályom végig néma 
csendben hallgatta őt, különösen amikor kiderült, hogy a repülés 
milyen nagy szerepet játszott az életében. Az is kiderült a szü-
netben, hogy az egyik diákunk születését a doktor úr vezette, és 
ikerlányait is többen ismerik a református gyülekezetből. Így már 
szinte „ismerősként”,  őszinte érdeklődéssel hallgatták lelkesítő 
hitéleti beszámolóját. Kellemesen és gyorsan eltelt a két óra. 
Benkőné Di Giovanni Rita

A mi vendégünk Bakay Péter volt a 12. a osztályban. A fele-
sége és pici lánya is vele tartott. A végzőseim néma csendben 
hallgatták középiskolai élményeitől kezdve a megtéréséig. A 
csángók közt töltött évei és a cigánymissziós munka már a 
második órára estek. Volt kérdés is, és örülök, hogy ő jött az 
osztályomba. Cziczka Katalin

Balczó András tízszeres öttusa világbajnok és háromszoros 
olimpiai bajnok volt a vendég a 7. és 8. évfolyamban. Az egyik 
diákunk megkérdezte a végén, hogy ki vannak-e rakva az 
érmei otthon? Mire mondta, hogy nem, dehogy is, az érmei egy 
dobozban vannak valahol, csak a felesége tudja, hogy hol, 
mert időnként leporolja a dobozt. Néha pedig osztogat belőle 
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Konfirmáció Csömörön

Az evangélikus és református gyülekezetek életében az egyik 
legfontosabb ünnep a konfirmáció. Hosszabb felkészülés 
után ekkor vesznek először úrvacsorát a fiatalok, akik 

ezzel megerősítik (a latin „konfirmáció” szó megerősítést jelent) 
a keresztyén hitüket és egyházuk „felnőtt tagjaivá” válnak. Az 
úrvacsora a protestáns egyházakban a keresztség mellett a 
második szentség, a bűnbocsánat ajándékának lehetősége, amelyet 
minden istentiszteleten bűnvallás, kollektív gyónás előz meg. Ha 
valaki rendszeresen él ezzel a szentséggel, akkor feltételezhetően 
komolyan elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett, igyekszik 
hitében fejlődni és rendszeresen templomba járni, imádkozni. 
Ez mindenképpen tiszteletreméltó dolog egy 13-14 éves fiatal 
esetében, ezért is tulajdonítunk ennek nagy jelentőséget, és „szo-

rítunk neki”, imádko-
zunk érte nemcsak 
a családban és a 
gyülekezetben, de 
bizony az osztály-
közösségben is.
Hogy érezzék az 
osztály támogató je-
lenlétét, hittan tanárukkal, János Judittal együtt arra biztattam 
a konfirmandusainkat, hogy hívják meg barátaikat, az osztály 
tagjait erre a jeles ünnepre. Pünkösdkor számon tartottuk Dani 
fasori, Boti zuglói és Samu budahegyvidéki evangélikus, vala-
mint Nóri rákosszentmihályi református konfirmációját. Október 

az unokáknak, ha kérik, de ő a maga részéről nem foglalkozik 
velük. Ez a mondanivaló is nagyon szép volt a sok többivel 
együtt – hogy egy ilyen nagy öreg nem a múlt dicsőségéből él. 
Nagyon hiteles ember állt a diákjaink előtt, és ezt meg is érezték. 
A 9.a osztályban pedig egy börtönőr volt, aki megtért, és egy 
szintén megtért volt rabbal együtt misszionálnak. Különleges 
történetként mesélték a diákok, hogy ez a rab tíz évet kapott 
először, de miután megtért, bevallotta a bűnét, így kapott még 
12 évet... Vagyis, igaz, hogy kapott még büntetést, de szabad 
lett a terhétől. Ittzés Szilvia
Sajnos végül nem tudtam ott lenni, de felhívtam Balczó Andrást, 
hogy megköszönjem a szolgálatát. Azt mondta, előtte nagyon 

izgult, mert félt, hogy nem találja a hangot ezzel a korosz-
tállyal. Végül örült a hatalmas tapsnak, amit kapott, de ami 
a legnagyobb élmény volt számára, hogy amikor felemelte a 
karját, majd hirtelen mozdulattal leintette a tapsot, a gyerekek 
abban a pillanatban abbahagyták. Azt mondta, máshol ilyet 
még nem tapasztalt.
A másik morzsa a szolgálóként meghívott Marci fiam feldobott 
hangulata, amellyel hazatért a csendesnapról. Lelkesen számolt 
be a találkozásairól, az érdeklődésről, amellyel sokan fogadtátok. 
Jó volt neki a Fasorban! Fabiny Katalin

 Összeállította: Birkás-Sztrókay Edit
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Sófalva reménységei

Határtalanul  
- Székelyföldön járt a 7. évfolyam

615 kilométerre a Fasortól
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A tanévünk megkoronázásaként lehetőségünk adódott, hogy 
elutazzunk Erdélybe tanulmányi útra a Határtalanul pályázat 
keretében. Mindkét hetedikes osztály izgatottan várta már 

az indulás napját, azonban akkor még nem is sejtettük, hogy 
milyen felejthetetlen élményekkel fogunk gazdagodni székelyföldi 
utunk során.
Kalandos utazásunk június 10-én reggel hajnali 5 órakor kezdődött, 
amikor végre elindultunk iskolánk elől. Ezzel meg is kezdődött a 
140 órás, maradandó élményeket nyújtó utazásunk Székelyföldön. 
A kimerítő, nyolcórás buszút után első állomásunk Nagyszalonta 
volt ahol megismerhettük a két idegenvezetőt: Istvánt és Alpárt. 
Eleinte meg kellett szoknunk érdekes tájszólásukat, de hamar 
összebarátkoztunk velük, és azóta is szeretettel gondolunk 
rájuk és segítőkészségükre. Miután megtekintettük Arany János 
szülőházát és a Csonka tornyot, megérkeztünk Magyarlónára, 
ahol megszálltunk egy éjszakára.
 Másnap tovább indultunk Kolozsvárra, amit verseket felolvasva 
jártunk be. Ezek után a nap legizgalmasabb része következett: 
a Tordai hasadék felfedezése. Ekkor ütköztünk az első nehéz-
ségekbe: az égiek akarata szerint ránk zúdult az eső, de mi 
hősiesen álltuk a sarat – szó szerint is! Ráadásul amikor már 
majdnem elértük a szállásunkat, a buszunk lerobbant a csurom 
vizes utazóközönséggel. Végül azonban elértük célállomásunkat, 
Parajd városát.
A harmadik nap reggelén a parajdi sóbánya felé vettük az irányt. 
Bebarangoltuk a bányát, alaposan elcsodálkozva azon, hogy az 
ember és természet mikre képes. Ezután a gyönyörűséges tájat, 
Hargitát jártuk be, majd szállásunkra érve osztályfőnökünkkel, 
Szlávik Andrea tanárnővel csapatépítő játékokat játszottunk.
Negyedik nap a bámulatos Békás-szoroshoz vezetett szerpentínekkel 
tarkított hegyi utunk. Volt lehetőségünk megcsodálni a Gyilkos-tó 
vizét, ahol megkóstolhattuk az igazi erdélyi kürtöskalácsot. Este 

ismét játszottunk, bár az egyik osztálytársunk sajnos megsérült 
a játék közben, így őérte is aggódtunk. 
Az ötödik napon meglátogattunk három közeli városkát: Koron-
dot, Farkaslakát és Felsősófalvát. Itt megismerhettünk sok-sok 
rettentően aranyos és jólelkű árva gyereket Böjte Csaba atya 
egyik gyerekotthonában. Ez a találkozás mélyen megérintett 
mindenkit, és azóta is tartjuk a kapcsolatot néhány gyerekkel 
az otthonból. 
Az utolsó este emlékezetes marad mindenkinek Sztrókay Edit 
tanárnő vetélkedőjével, pillecukor sütéssel, és sok sok patak 
parti beszélgetéssel, örömteli és nehéz pillanatokkal. Ahogy az 
lenni szokott egy ilyen úton: a barátságok próbára tevődtek, 
megmérettettek, míg végül talán egy életre megerősödtek. Még 
ha éjszaka egymás vállán is sírtuk ki magunkat…  A hatodik nap 
hazaindultunk, és székelyföldi kalandunk énekléssel ért véget. 
Még ha voltak is az út során nehéz és fárasztó pillanatok, 
vagy akár hosszú órák, amikhez igencsak kellett a Pepsi és a 
Deadalon, no meg István rábeszélő képessége – elmondhatjuk, 
hogy rengeteg csodálatos, életre szóló élménnyel gazdagodtunk! 
Külön eredménye volt az útnak, hogy a két osztály az évfolyamon 
összebarátkozott, megismerte egymást. Most már úgy érezzük, 
van közünk egymáshoz! Magunkra találtunk, és megtudtuk, hogy 
mi is az igazán fontos a életben.

 Lány Anna, Szabados Hanna, Szabó Orsolya 8.a

Mészáros Réka 9.a

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány által Felsősófalván 
működtetett Remény Napközi Otthon közössége, a 
Gagyi Margit néni vezette takaros nappali foglalkoztató 

központ hátrányos helyzetű gyerekei számára a tanévkezdés 
azt jelenti, hogy iskola után minden nap visszatérhetnek a 
második otthonukat jelentő központba. Amint megkezdődik az 
iskola, elindul a délutáni foglalkozás is, a gyerekek Manyi néni 
segítségével az otthonban végzik el házi feladataikat, különféle 
foglalkozásokon vesznek részt, de rengeteget játszanak együtt, 
és besegítenek a házimunkába is. Így van arra remény, hogy 
egyszer továbbtanulhassanak, szakmájuk legyen és kitörjenek 
abból a nehéz sorsból, amelybe beleszülettek.
Erdélyi kirándulásunk során nekünk is volt szerencsénk ellátogatni 

az otthonba és megismerkedni a mindennapjaikkal. Az ott 
töltött idő bizonyára mindenkinek emlékezetes marad, hiszen 
a gyerekek és Manyi néni egy fantasztikus műsorral és helyi 
finomságokkal vártak minket. Mi sem mentünk üres kézzel, és 
néhány kis aprósággal kedveskedtünk nekik: tanszereket, édességet, 
tartós élelmiszert, játékokat és könyveket gyűjtöttünk számukra. 
A műsorukban kicsik és nagyok együtt énekeltek, verseltek. A 
hároméves Öcsike annyira elfáradt a készülődésben, hogy a 
műsor alatt egyszer csak elaludt, de Manyi néni ölbe vette és 
lefektette, mi pedig ezt látva nagyon elérzékenyültünk.
Egy nagy közös éneklés után kezdetét vette a közös játék. 
Ebben segítségünkre voltak a cserkészeink, akik levezették a 
játékokat és a focimeccset is. Természetesen az ismerkedésre 
is jutott időnk. Sajnos egy délután kevés, hogy jól megismerjük 
egymást, de az otthonnal még a mai napig is tartjuk a kapcso-
latot. Szeptemberben a Sportarénában találkoztunk velük, ahol 

7-én pedig a csömöri evangélikus templomban a személyes 
jelenlétünkkel is biztosítottuk Adélt és Marcit afelől, hogy együtt 
örülünk velük, amikor először élnek a bűnbocsánat kegyelmével. 
Az osztálytársak együtt tudtak imádkozni és úrvacsorát venni. 
Felemelő élmény volt!
Nagyon szép szokás ebben a faluban, hogy a konfirmációra készülő 
fiatalok nyilvánosan bocsánatot kérnek szüleiktől, nagyszüleiktől, 
testvéreiktől, lelkészüktől, sőt a tanáraiktól is, hogy tiszta szívvel 
léphessenek az Úr oltárához, amikor először vesznek úrvacsorát. 
Így tett Adél és Marci is, amikor egy október eleji hittanórára 

behívták igazgató urat és engem mint osztályfőnöküket. Jó 
szívvel tudtuk mondani, hogy megbocsátunk és Isten áldását 
kérjük konfirmációjukra.
A megbocsátás és bocsánatkérés bizony sokszor nem könnyű. 
Ám ha Jézusra nézünk, aki mindenkinek – még rosszakaróinak is 
– meg tudott bocsátani, akkor mi is könnyebben tesszük ezt meg. 
Ebben lehet segítségünkre az úrvacsora, ami a konfirmációval 
válik mindenki számára elérhetővé. Éljünk vele!

 Fabiny Katalin, a 8.b osztályfőnöke
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„Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13)

Erdélyi utunk során nemcsak ismeretekben, hanem lelki élmé-
nyekben is gazdagodtunk. Itt Sóvidéken, a hely szelleméhez 
igazodva, minden este egy sóval kapcsolatos rövid áhítatot 

tartottunk. Szálláshelyünk, Parajd leginkább a sóbányájáról híres. 
Kóstolót is hoztunk haza a parajdi sóból. Megrendítő belegon-
dolni, mi lenne velünk só nélkül. (Gondoljatok csak a Só című 
magyar népmesére!) Ám az is elgondolkodtató, amit Jézus állít a 
Hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója!” (Mt 5,13). Bakay Péter 
lelkész meditációja tisztán és egyértelműen fogalmazza meg azt 
a küldetésünket, mit jelent sóként jelen lenni a világban. Ez is 
elhangzott a parajdi Református Konferencia-központ erdőszéli 
kertjében, az egyik csöndes, gyertyafényes estén:

A só van – a tengerben, annak kiszáradt helyén, por és kő 
formájában a föld felszínén, a föld gyomrában, a parajdi 
sóbányában. És van a szervezetben is.
A só hasznos – ételt tartósít, cserzi a bőrt, olvasztja a jeget, 
tüdőt gyógyít, légutakat tisztít. Szobornak megfaragva, barlangnak 
kialakítva gyönyörködtet.
A só ízes – a fogyaszthatóság mellé többletet, minőséget ad, 
az ízek világában meghatározó, alkalmas a másik három alapíz 
(az édes, a keserű és a savanyú) fokozására is.

A só színes – ahogy láttuk, van opálos kék, barna, rózsaszín 
vagy lila – a környezeti tényezők függvényében.
A só feloldódik – mihelyt az ételre szórják, láthatatlanná válik. 
Éppen amikor a hatását fejti ki. Nélküle íztelen az étel, de ha 
túl sok van belőle, az sem jó. Fontos a helyes arány!
A só életfeltétel – azaz a só kell. A sóra – azaz rátok! - min-
denkinek szüksége van. Rátok van szüksége a földnek – mondta 
Jézus a hegyi beszédben a maga határozott szelídségével, a 
kinyilatkoztatás tekintélyével az őt hallgató és nyilvánvalóan 
csodálkozó tanítványainak.

Kedves (még éppen) hetedikesek! Ha ti valóban Jézus tanítványai 
vagytok, akkor só vagytok: mindenütt jelen, helyes arányban 
feloldódva (önfeladásban) hasznosak és színesek, de mindene-
kelőtt ízesek. És bár lehettek szőkék vagy barnák, magasak vagy 
alacsonyak, erősek vagy gyengék, nem ez a fő karakterjegyetek. 
Lehet különböző az osztályban vagy a családban betöltött sze-
repetek, műveltségi szintetek, érdeklődésetek, lehettek különböző 
képességűek, nem ez a lényegetek. Hanem a mindnyájatokban 
közös „vegyi elem”, Jézus Krisztus.
 Fabiny Katalin tanárnő

Böjte Csaba atya rendkívüli osztályfőnöki órát tartott az ország 
minden szegletéből érkező iskolásoknak, akik megtöltötték az 
arénát. Magával hozott a Szent Ferenc Alapítvány különböző 
otthonaiban élő erdélyi gyerekeket is, így találkozhattunk újra 
Katival és Magdival, Tamással, Tündivel és Robikával, akik már 
ott Sófalván is a szívünkhöz nőttek.

Szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy részesei lehettünk ennek 
az élménynek és megismerkedhettünk ezekkel az emberekkel, 
akik a nehéz körülményeik ellenére sem veszítik el jókedvüket és 
az Istenbe vetett hitüket. Megható volt látni könnyes szemüket 
a búcsúzkodáskor. Remélem, nem utoljára találkoztunk! 
 Kovács Laura Lili 8.b
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Egyszer volt, hol nem folt, volt egyszer a tavalyi 8.a és 
Mocskónyi Zszuzsa tanárnő, aki kitalálta, hogy búcsúzóul 
leviszi a kis tündéreit Hidegségbe. A tündérterelgetésben a 

segítségére sietett Antal Katalin tanárnő. Így Szent Iván havának 
10. napján délután 5 órakor kezdetét vette utazásunk, a hálókocsis 
vasparipán. 60 fertályórát utaztunk éjszaka, sűrű sötét erdőkön 
és hegyeken át. Éjfél előtt ellenőrizték az útiokmányokat, mikor 
is kiderült, hogy az íródeákénak lejárt az érvényessége. De a 
jóságos vámtisztek tovább engedtek minket. 
Az elkövetkezendő négy napot a 930 méter magason fekvő 
Hidegség völgyében töltöttük az ökofaluban, Gyimesközeplokon. 
Ahol a majdnem mézeskalács házakban lakók érdekes mes-
terségeket űznek, Ági néni, a Keleti-boszorkány birodalmában. 
Aki szeretettel megmutatta birodalmának minden kincsét, akinek 
mindenki mosolyogva köszönt, ismeri az összes gyógynövényt, 
és még ultrahangos kutyariasztója is van.
Haraptuk a friss levegőt, ettünk hozzá puliszkát juhtúróval, 
megnéztük, hogyan készül a csángó bunda, és akinek volt 
kedve és bátorsága, fejhetett tehenet Robi, a pásztorfiú segít-
ségével. Ibolya nénivel megnéztük a tájházat, a tisztaszobát 
és a gyerekzáras borotvát, amit csak azok tudtak kinyitni, akik 
már jártak itt korábban.
Magdi néni megmutatta, hogyan készítik a sajtot, köpültünk vajat, 
és kóstoltunk írót. Ültünk lovaskocsin, megnéztünk egy medvelest, 
és megtudtuk, hogy itt jobban kell félni a pásztorkutyáktól, mint 
a medvéktől.

Emellett lábzsibbasztó túrákra indultunk a hegyekre, amiket 
vendéglátónk bírt a legjobban. Elsétáltunk a jávárdi búcsúba, 
ahol kifosztottuk az édességárust. Kirándultunk a romos 
Rákóczi-várhoz, és megnéztük a Magyar Királyi Államvasutak 
legkeletibb őrházát és a kiállítást.
Az eső mindenhová követett minket, patakok keresztezték az 
utunkat, utcasarkonként két ló és hét tehén állt. A kisbocik 
szeretettel nyalogattak össze minket. Néha eljött az este, és a 
finom vacsora után jókat beszélgettünk. Ezt folytattuk a vonaton 
hazafelé, kicsit szomorúbban. Mert rájöttünk, ez volt az utolsó 
közös osztálykirándulás. Köszönjük szépen Mocskónyi Zsuzsa 
tanárnőnek a mesebeli élményeket és a szervezést, Antal Katalin 
tanárnőnek a terelgetést. 
Ad perpetuam rei memoriam. (A dolgok örök emlékezetéül.) 

 Bézi Panna 9.a
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Finnország és a finnek

Valearece, a tündérek, 
a jóságos vámtisztek 
és a Keleti boszorkány

November 10-én, egy szombati munkanapon az egész iskola Finnországgal ismerkedett az evangélikus egyház szervezésében. 
Az iskola épületében tartott műhelyekben az osztályok megismerkedhettek a finn világgal: gasztronómia, sport, nyelv, mesék, 
mentalitás. A nyitóünnepségen a pilisi evangélikus gyülekezet ifjúsági ének- és zenekara, az Izsóp énekelt finn eredetű, 

lelkesítő énekeket. Köszöntőt mondott Markku Virri, nem rég hazánkba érkezett finn nagykövet. Hosszú távú célként fogalmazódott 
meg, hogy iskolánkban választható legyen a finn nyelv. A sokszínű programról képösszeállítással adunk hírt.
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Evangélikus focitábor

Kerámiatábor az alagsorban

Az Erős Vár FC hat tagja, köztük több volt fasori diák 2018. 
július elején focitábort szervezett 11–15 éves fiúknak Révfülöpön, 
az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A 39 

résztvevőből tíz fasori diák, közülük pedig nyolcan osztálytársak 
voltak. A táborozók egy része már a tavalyi focihéten is részt 
vett, idén pedig további gyerekek csatlakoztak még hozzájuk. 
Már a Révfülöpre tartó vonaton megkezdődött az ismerkedés a 
szervezők és gyerekek között. A hosszú utazást követően jó volt 
megjáratni a lábainkat a gyönyörű Balaton-parti focipályán. Az 
első edzést egy olyan játék követte, melynek keretében a nem 
vonattal utazókkal is megismerkedhettünk.
A nap keretét az áhítatok adták, melyeken az elhangzott igehelyek 
mindig kapcsolódtak valamilyen formában az összetartáshoz, 
ily módon a focihoz is, mely hozzájárult a jó tábori közösség 
kialakulásához.
A délelőtti és délutáni fociedzéseken kívül több közösségi programot 
is rendeztek a szervezők. Számomra a foci-világbajnokságok 
eredményeivel, játékosaival és csapataival kapcsolatos vetélkedő 
volt a legizgalmasabb. De nagyon hasznosnak bizonyultak 
a közös beszélgetések is. Különösen érdekes volt, amikor a 
csapatszellem és magabiztosság témáját jártuk körbe, a focival 
kapcsolatban.
Bár nem volt kánikula a tábor hetében, de azért a balatoni 
fürdés és a jól megszokott vízilabdázás sem maradhatott el. A 
maradék szabadidőben lehetett a központban levő kispályán 

focizni, és a pingpong- és csocsómeccsek sem hiányozhattak. 
Nagyon hangulatos volt a közös éneklés, gitározás a csütörtöki 
tábortűznél.
Az edzéseket mindennap játék követte, csütörtökön pedig 
megkezdődött az ötcsapatos bajnokság, melyen a kék (francia), 
piros (spanyol), fehér (angol), zöld (német) és sárga (brazil) 
csapat vett részt. Habár a világbajnokságot a franciák nyerték, 
a révfülöpi tornán végül az angol csapat diadalmaskodott.
Igazán tartalmas hetet tölthettünk együtt Révfülöpön. A focis 
élményeken túl talán csak a közösségi együttlétek voltak jobbak. 
Azt hiszem, mindenki azzal az érzéssel jött haza, hogy jövőre 
találkozunk megint Révfülöpön.
Erős vár a mi Istenünk, Erős Vár a mi csapatunk!
 Mikulás Marcell 8.b

Ezt a nyarat Szabó Rékával, mi ketten a 11. évfolyamból Kanadában tölthettük. Úticélunk Regina volt, Saskatchewan tarto-
mányban. 18 óra volt az út, és bár éjszaka érkeztünk, hatan vártak ránk a reptéren.
 A nyár elsősorban a tanulásról szólt, de persze kaptunk szabadidőt is mellette. Hétfőtől csütörtökig óráink voltak, ahol 

szavakat tanultunk, novellákat olvastunk vagy kanadai történelmet tanultunk. Szerdánként általában elmentünk valahova, például 
egy múzeumba, vagy scavenger hunt-ot játszottunk a városban. Csütörtökönként szódolgozatot írtunk, utána pedig mindenki 
előadta a prezentációját. Minden hétre más témából kellett felkészülni. Utánanéztünk például a kanadai tartományoknak és híres 

Június 3. hetében volt a kerámiatábor. Jernei Anikó tanárnő 
jó témát talált: a maja, azték és inka kerámiaművészetet 
mutatta be nekünk. Térképet, rajzokat, fotókat néztünk és 

terveztünk ... Sok mindent készítettünk agyagból. Az álla-
talakos edényeket majmokkal, teknőssel, kolibrivel díszítettük, 
és szobrászkodtunk is. Készült totemoszlop, maja templom, 
társasjáték és puzzle. Lehetett korongozni, a tanárnő itt is 
sokat segített.
Jellegzetes mintákat, körö-
ket, négyszögeket, három-
szögeket karcoltunk  az 
edényekbe, majd kékkel, 
fehérrel, feketével, vörössel 
és arany színnel festettük 
meg. Ettünk tortillát, és 
azt is megtudtuk, hogy 
erről a vidékről (Közép -és 

Dél-Amerika ) származik a kakaóbab is, amiből a csokoládét készítik. 
Hát persze, hogy ettünk csokoládét is! 
A táborban készült munkáinkat a tanárnő kiégette, és sokáig a folyosói galériában voltak kiállítva, 
bárki megnézhette őket!

 Győri Andrea 6.b

52 nap Kanadában
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A nyár minden diáknak a szabadságot jelenti, amikor nincs 
mindennap mondom iskola, és a nagyobb tanulók elősze-
retettel döntenek a fesztiválok mellett, ahol is mindenki 

önálló és felszabadult lehet. 
Nem, engem is vonzott néhány fesztivál koncert, de a szüleim 
hallani se akartak róla, viszont a Szélrózsáról már annál 
inkább. Ez az Evangélikus Fesztivál július 25-29 között került 
megrendezésre Bükön, Szombathely mellett. 
A helyszín nagyon jó volt, mivel vonattal is könnyen megközelít-
hető, és a MÁV egy külön „Szélrózsa vonatot” is indított e jeles 
alkalomra. Ezt a vonatot használta a fesztiválozók többsége, 
így a gyülekezetem (Pilis) ifjúsági köre is, akikkel a Szélrózsára 
mentem. Ez már eleve érdekes volt, mivel nem ismertem onnan 
senkit, csak a nővéremen keresztül jutottam be ebbe a csapatba. 
A vonatút jó szolgálatot tett, mert egy több mint négyórás 
úton bőven meg lehet ismerni az embereket, ha egy kabinba 
vagytok összezárva. 
Amikor megérkeztünk a helyszínre, egy rövid séta és egy kicsit 
hosszabb regisztráció után elfoglaltuk azt az osztályteremet, 
ahol esténként aludtunk az elkövetkezendő napokban. Egyébként 
inkább a sátorozás volt népszerű a fesztiválozók körében. De a 
tanterem is élvezetes volt, mert hát volt egy saját zárható termünk, 
ahol magunkban lehettünk a csapatunkkal, és mellettünk volt 

a Suli színpad, na meg a Köszi Koktélbár és a KIE Kávéház is 
ahol néhány ifisünk dolgozott. Sőt szerencsére a főszínpad se 
volt messze tőlünk.
A legjobb az egész Szélrózsán egyértelműen az volt, hogy 
az egész fesztivál, az ott lévő emberek borzasztóan nyitottak 
voltak, és így mindenki találhatott új társaságot, köztük én is. 
No meg hát a koncertek... Minden este volt egy „főkoncert”, 
ahová egy-egy híresebb előadót hívtak meg a szervezők, idén 
ezek a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Paso 
és a Soulwave voltak. Ezek után általában minden este egy 
afterparty is kezdődött, így akiben még túltengett az energia, 
az itt igazán jól érezhette magát. Volt többek között Just Dance, 
Retro Disco és még sok-sok minden.
Még volt egy „pillanat”, ami megmaradt bennem: az utolsó 
esti áhítat, ami azt hiszem, emlékezetes maradt mindenkinek, 
aki ott lehetett rajta.
A Fasorból is rengetegen voltak a Szélrózsán. Egyaránt jó érzés 
volt az ismerősöket, barátokat és a csak látásból ismert arcokat 
felfedezni a sokaságban! Remélem, két év múlva a következő 
Szélrózsán, egy, a fasori diákokból álló népes csapat fogja 
képviselni az iskolánkat. Higgyétek el, kár lenne kihagyni!
 Tóth Csilla Réka 7.a

Mégis! Szélrózsa 2018 - Országos ifjúsági találkozó

kanadaiaknak is, de beszéltünk híres magyar helyekről 
és emberekről is. Péntekenként nem voltak óráink, 
mert általában egy nagyobb kirándulásra mentünk. 
Voltunk például Kiplingben, a Qu›Apelle völgyben, 
és Moose Jaw-ban. 
Nagyon jó tanáraink voltak, akik mindenre odafigyeltek, 
igyekeztek mindig segíteni nekünk. Rengeteget tanultunk 
tőlük, nagyon hálásak vagyunk nekik. Rajtuk kívül 
volt két beszélgetőpartnerünk is, Sam és Eunice, akik 
hasonló korúak voltak, mint mi. Velük minden nap 
egy órát beszélgettünk különböző témákról. Mindig 
élveztük a velük töltött időt.
Köszönettel tartozunk még a Bartha családnak, akik-
hez bármilyen kérdéssel, problémával fordulhattunk, 
mindenben segítettek nekünk. Sok helyre elvittek minket 
a városban is, és hétvégente, amikor az egyetem 
campusán csak déltől lehetett enni, ők hoztak nekünk 

reggelit. Sokszor meghívtak minket vacsorára is. Náluk mindig nagyon jól éreztük magunkat. Egy BBQ-partit is szerveztek, amire 
meghívták a 93 éves Késmárky Marci bácsit, néhány magyar ismerősüket és kanadaiakat is.
A Luther College-ban voltunk elszállásolva, és mindenki külön szobát kapott. A campuson számtalan sportolási lehetőség volt, 
kaptunk belépőt az edzőtermekbe, a medencéhez, és sportszereket is tudtunk kölcsönözni. Az egyetem összes könyvtárához is 
hozzáférésünk volt, valamint az egyetem 3D nyomtatóját is használhattuk.
Rengeteg új barátot szereztünk. Nemcsak a kanadai kultúrát ismertük meg, hanem sok dolgot megtudtunk a világ más részeiről 
is, mivel nagyon sokféle helyről érkező emberrel találkoztunk. Mindenki nagyon nyitott és barátságos volt. 
Rendkívül hálás vagyok iskolámnak, hogy részt vehettem ebben az ösztöndíjprogramban. Úgy gondolom, hogy ezen a nyáron 
rengeteg új dolgot tanultam, és nem csak az angoltudásom fejlődött, hanem sokkal önállóbb és magabiztosabb is lettem. Ez a 
nyár minden túlzás nélkül életem legjobb nyara volt.
 Orbán Emese 12.b
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Idén is megrendezésre került a Tasnádi Zsu-
zsanna Tanárnő által szervezett kerékpártúra.
Július 24-én reggel biciklikkel felfegyverkezve 

indult el a 12 fős csapatunk Győrbe, ahonnan 
meg sem álltunk Abdáig, és megnéztük a 
Radnóti Miklós-emlékhelyet, továbbá a lébényi 
templomban is gyönyörködhettünk. Estefelé pedig 
elmentünk a várva-várt lipóti élményfürdőbe. 
(Megtett táv: 55km)
Másnap a lipóti látványpékségben reggeliztünk, 
ahol elegendő erőt gyűjtöttünk az előttünk álló 
80km leküzdéséhez. A szállásunk elfoglalása 
után egy étteremben vacsoráztunk.
A harmadik napon a társaság megszavazta, 
hogy Ausztrián keresztül érjünk el a fertődi 
szállásunkra.
Itt megnéztük a lenyűgöző Esterházy kastélyt, udvarával együtt. 
Nekem ez volt a kedvenc látnivalóm a túra során. (Megtett táv: 
50km)
Negyedik napon Sárvár felé vettük az irányt. Amikor megérkeztünk 
a szállásra, lepakoltuk a biciklistáskáinkat, és csomagok nélkül 
tovább hajtottunk a sárvári strandra, ami Magyarország-szerte 
híres csúszdáiról. Házigazdánk jóvoltából egy órát tekéztünk. Majd 
megnéztük az évszázad legnagyobb holdfogyatkozását, ami nagy 
szerencsénkre jól látszódott. (Megtett táv: 70km)
Az utolsó napon ellátogattunk a Nádasdy várkastélyhoz, ahol 
megismertük a régebbi lakóinak történetét. Ezután megebédeltünk 
egy pizzériában. Végül Szombathelyen felszálltunk a Budapestre 
tartó vonatra. (Megtett táv:40 km) A túra kísérését köszönjük Gyuri 
bácsinak!
A tábort csak ajánlani tudom mindenkinek, egyrészt a szuper 
programok miatt, másrészt a társaság miatt; szinte észre se vettük, 
hogy milyen gyorsan fogynak alattunk a kilométerek. Harmadrészt 
pedig a biciklizés aktív pihenésnek számít, én például annyira kedvet 
kaptam hozzá, hogy a tábor utáni napon is letekertem 40 km-t. 
Remélem a tábor jövőre is meghirdetik, én biztosan ott leszek!
 Povázai Jázmin 10.a
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A kiállításrendezés egy fasori „munkatárs” szemével

Iskola a korszakhatáron 
- A Fasor és az első világháború

Véleményem szerint a kiállítás előkészítése egy nagyon 
tanulságos folyamat volt, mert amellett, hogy bepillantást 
engedett számunkra az ilyen típusú kulturális programok 

létrejöttének folyamatába, sok más tapasztalatot is adott. Ez 
nagyrészt annak köszönhető, hogy osztálytársaimmal együtt 
többféle feladatkörben is segíthettünk. A mi feladatunk volt a 
kiállítás alapköveinek számító, volt fasori diákok leveleinek a 
digitális formába való átírása. Majd ezek közül néhányat fel 
kellett venni, mely felvételek láthatóak a helyszínen. Ezen felül 
lehetőségünk volt személyesen segíteni a kiállítás megnyitását a 
Múzeumok Éjszakája alkalmával, továbbá a kiállítás szervezői 
megkértek minket egy rövid adatrendszerező feladatra a Budapest 
Főváros Levéltárában. Sajnos a lelkesedésünk ellenére voltak 
olyan tervek a kiállítással kapcsolatban (például egy esetleges 
többnyelvűsítés is), amelyekről vállalkozók híján le kellett mondani. 
A közös munka fantasztikus volt, különösen a levelek felolvasása. 
Igazán magával ragadó volt, ahogy a szövegek sorra váltak 
életszerűbbé a jelenlegi és egykori fasori diákok hangja által. 

A Múzeumok Éjszakája szintén jó hangulatban telt el. Az is az 
előkészítő diákok érdemeit növeli, hogy a közel 200 irat átírását 
szűkös időkeret ellenére is időben sikerült befejezni, hála a 
teendők megfelelő felosztásának a feladatot végzők között. 
  A történelem sajnos egy nagyon könnyen meggyűlölhető 
tantárgy. Sokszor a diákok csupán monoton magolást társítják 
mellé, elvégre nagyrészt arról hallanak, hogy számukra keveset 
jelentő emberek az ő életükre kevéssé ható dolgokat csináltak 
sok-sok évvel ezelőtt. Az Evangélikus Országos Múzeum kiállítása 
pedig ezt a mára már elterjedt általánosságot oldotta fel azzal, 
hogy témájának a fasori diákok I. világháborúját választotta, 
ugyanis a történelem szerethetőségének alapja pont ez a fajta 
személyessé tétel. Én pedig éppen ezért élveztem a múzeummal 
való közös munkát, és köszönöm nekik és iskolánknak a kiállítás 
létrejöttét segítő összes diák nevében, hogy ilyen érdekes és 
informatív feladatot bíztak ránk!
 Kinizsi Pál 12.a

A Múzeumok éjszakáján, 2018. június 23-án nyílt meg az 
Evangélikus Országos Múzeum legújabb kiállítása Iskola a 
korszakhatáron – A Fasor és az első világháború címmel. 

A tárlat létrehozásában iskolánk 12.a osztálya és osztályfőnökük, 
Cziczka Katalin tanárnő is részt vett. A kiállítást minden egyes 
osztály megtekintette Sztrókay Edit tanárnő szervezésében.
Részlet egy tanári látogatói emailből: „Tegnap késő este a Múzeu-
mok éjszakáján megnéztem a kiállítást, és azt kell, hogy mondjam, 
nagyon megrázó! Feltéve persze, ha végigolvassa az ember a 
képeslap- és levélrészleteket, amelyeket a tanárok és diákok írtak 
az iskolájuknak és igazgatójuknak a frontról... Teljesen átéltem velük, 
hogy ezek a nevek tényleg diákok és tanárok, akik ahelyett, hogy 
az iskolában ülnének, valahol egy lövészárokban gubbasztanak, 
egyre elkeseredettebben. Akár mi is lehetnénk…”
Az Evangélikus Országos Levéltárban őrzik azt az unikális gyűjteményt, 
amely az Evangélikus Országos Múzeum új időszaki kiállításának 
gerincét képezi. Hittrich Ödön – a fasori gimnázium legendás 
igazgatója – hagyatékában található az a majd kétszáz darab 
tábori postai lap, levél és fotó, amelyet tanárkollégái és az iskola 
korábbi diákjai küldtek a frontról szeretett igazgatójuknak, akik közül 
többen a bevonulás miatt „hadi érettségit” tettek. A szövegekből 
kirajzolódnak a háborúval kapcsolatos érzések a kezdeti lelkese-
déstől a fásultságon át a békevágyig, a hazaszeretet, a tanárok 
és az iskola iránti megbecsülés és az a hihetetlenül erős kapocs, 
amely ezeket az embereket az egymástól távol eső frontokon, a 
lövészárkokban és a hátországban összekötötte. A legendás iskola, 
mint a biztonság és a haza szinonimája jelenik meg a személyes 
sorokban és sorsokban.
Míg a hadba vonultakkal ismerkedik a látogató, az is kiderül, hogy 
a budapesti gimnázium hogyan szolgálta időközben a hazát: fel-
kelők, erdélyi menekültek és más iskolák tanulóinak befogadásával, 
adománygyűjtéssel, igazgatói beszédekkel, végül pedig 1926-ban 
emléktábla állításával, amelyen a gimnázium közel hatvan hősi 
halottjának neve szerepel.
A kiállítás különlegessége, hogy Kertész Botond és Zászkaliczky 
Zsuzsanna kurátorokkal mai fasori diákok működtek együtt: adat-
gyűjtésben, kéziratok átírásában segédkeztek, és videófelvételen 
olvassák fel egykori kortársaik levelezőlapjait.
 (Forrás: lutheran.hu)
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Látogatás a Lajta monitor hajónál

Az osztályunk egy hétfői délutánon ellátogatott a Lajta monitorra, ami egy régi, magyar csatahajó. Miután nehezített körül-
mények között (lerobbant a troli) megérkeztünk és letettünk a holminkat, kiderült, hogy fel kell venni egy csinos bukósisakot. 
Ezután három csapatra osztódtunk és így indultunk felfedezni a hajót. 

Az én csapatom a 7-es számú állomásnál kezdett, vagyis az előfedélzeten, és a következő utat járta be (minden csapat ezt az 
utat járta végig, csak más-más kezdési ponttal). Átvonultunk a tatfedélzetre, ahol a csónakokat tárolták. Később felmentünk a 
lövegfedélzetre, ahol előszeretettel lőttük le egymást, a Budai várat és a Parlamentet. Jó, hogy a régi ágyúk már nem igazán 
működnek. Ezután lementünk megcsodálni a parancsnoki kabint, ahonnan átjutottunk egy nagyon szűk és alacsony folyosón 
keresztül a gép- és kazánházba. Onnan tovább haladtunk a lövegkamrába, ahol régen a lőszereket tartották. Utána a legénységi 
szálláson találtuk magunkat, azon túl pedig megcsodáltuk a lövegtornyot és a konyhát, ahol találtunk gumicukrot. 
Nem jártam még csatahajón, nagyon jó volt és érdekes!
 Németh Hanna 7.a

Szlovákia és a mókás csapat – Emlékezés iskolánk nagyjaira 

Reggel hat órakor gurult ki a busz a Fasor parkolójából. Már 
majdnem teljes volt a csapat, csak az út „feje” hiányzott. 
Budára érve leparkoltunk egy szép, régi villa előtt, ahol 

már izgalomtól fűtötten vártuk, hogy megérkezzen a lángész, 
dr. Vitális György, iskolánk egykori földrajz tanára. Nem sokkal 
később teljes létszámmal Szlovákia felé vettük az irányt. Mivel 
a csapatunk tagjai lelkes természetrajongók, örömmel vettük, 
hogy tanár úr a teljes úton érdekfeszítően tájékoztatott minket 
a harmadidőszaki növénymaradványoktól kezdve, a forrásvízi 
mészkő keletkezésén át, egészen a vihnyei kőtenger mivoltáig.  
Több kisebb kitérő és megálló után elértük a célpontunkat: 
Besztercebányát. Az itt található evangélikus temetőben egy 
megemlékezést követően, amit diáktársaimmal és Palágyi Júlia 
tanárnővel tartottunk, megkoszorúztuk dr. Böhm Károly (1883-1896 
igazgató) és Jánossy István (latin és történelemtanár) sírját. A 
két hatalmas tudású tanárra iskolánk nagy tisztelettel emlékszik 
vissza. Ezt követően a kellemes hangulatú városközpontban 
telítettük el az akkor már igencsak korgó gyomrunkat. Miután 

a kifogástalan ebédet elfogyasztottuk, visszaszálltunk a buszba 
és egy csöppet megpihentünk. Lassan az utunk vége felé érve 
még jutott időnk egy röpke városnézésre Selmecbányán, ahol 
pompás kilátás tárult elénk, majd ezt követően megcsodálhattuk 
az egykori evangélikus líceumot. Ismét visszatérve a buszba az 
autópályát célba véve, hazafelé vettük az irányt. Vitális György 
tanár úr az úton humorosan idézte fel a régi fasori napokat 
jó hangulatú beszélgetések közben. Megvitattuk a helyzeti 
energiát, az Einstein-féle relativitáselméletet is, de azért akadt 
jó néhány kacagtató pillanat is. Egy ilyennel szeretném zárni 
ezt az összefoglalót: Amikor beléptem az étterem mosdójába 
és felkapcsolódott  a fény fizikatanárnőm azt mondta nekem, 
hogy „csak az én elektromágneses terem kellett ahhoz, hogy 
működjön a lámpa…„
Hálásan köszönöm a Tanároknak és dr. Vitális György tanár 
úrnak, hogy részese lehettem ennek a fantasztikus csapatnak 
és részt vehettem a megemlékező kiránduláson.
 Bencze Krisztina 11.c
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Komáromi kirándulás október 6-án

Október első péntekén Komáromba utaztunk 
a tanárainkkal és az 5. évfolyam tanulóival. 
Bő két óra alatt oda is értünk, és már ott is 

állt előttünk a Monostori Erőd. Amikor beléptünk, egy 
hatalmas füves puszta tárult elénk és ott mi, fiúk rögvest 
elkezdtük rúgni a bőrt. Voltak olyanok is, akik számhá-
borúztak vagy röplabdáztak. Ezt követően bementünk 
megnézni a kiállítást, ahol megtudtuk, hogy kié volt 
és hol helyezkedik el ez a gigantikus épületrendszer. 
Ezután megtekintettük a katakombákat és a földalatti 
járatokat, ahol állítólag pár évvel ezelőtt láttak egy 
szellemet. Szerencsére mi nem találkoztunk vele. Bent 
az út földes volt, és így közel hatvanan úgy felvertük a 
port, hogy a cipőink színtiszta feketék lettek és persze az 
egész ruházatunk is. Később kimentünk a Duna-partra, 
ott leültünk és megettük a csomagolt ennivalóinkat, 
megkínáltuk egymást. A folyó túlsó partján már Szlo-
vákiát pillanthattuk meg. Közben a Duna gyönyörű 
vízén kacsák úszkáltak. Készítettünk egy csoportképet 
és tovább mentünk a nagy, zöld, háborús tankokhoz, 
amikre felmásztunk boldogan. Útközben sok-sok vak-
töltényt találtunk, amiket zsebre vágtunk, hazavittünk. 
A nagy séta közben egy nagy-nagy füves dombra 
baktattunk fel, miközben szúrós növények csipkedték a 
kezünket. A buckáról utána le is gurultunk. Ekkor vissza 
is tértünk a nagy füves pusztára, ott számot ragadtunk, 
fölkötöttük a fejünkre, és kezdődhetett a számháború. A 
csapatok úgy voltak, hogy az 5A-sok az 5B-sek ellen. 

Mikor elrejtettük a 
zászlónkat, már 
jött is az ellenség, 
nem volt mese! 
Csak mondták 
és mondták a 
számokat, egyre 
veszélyesebb lett 
a helyzet. Csupa 
izgalom, hogy megtalálják-e, hogy hol a zászló. A mi lobogónk az ágyúban, a tankban, 
a dombon, majd a lelátón is bujkált. Körülbelül ez ment két óráig, aztán indulni kellett 
hazafelé. Mindannyian szomorúak voltunk, hogy a sok csodás élmény után el kell búcsúznunk 
Komáromtól. Ilyen egy nagyszerű évfolyam kirándulás.  
 Hornyák Boldizsár 5.b
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Idén már 7. alkalommal vett részt iskolánk a kutatók éjszakája országos programjában. A hozzánk érkező érdeklődők 16 program 
közül válogathattak: az előadások, játékok és laborgyakorlatok mellett meg lehetett ismerni az iskola épületét is. A programot 
szervező tanárok: Bodovits László, Csernus Rita, DiGiovanni Rita, dr. Érfalvy Lívia, Hámor Endre, Illés László, dr. Palágyi Györgyné, 

Szabó Zsolt, Szűcs Emese, Udvardi Edit és Zombori Ottó. Felelős szervező: Hámor Endre igh.

A Kutatók Éjszakáját 2018-ban immáron 13. éve rendezzük meg 
hazánkban, és idén először két napon át volt lehetőségünk 
bepillantani az egyes tudományterületek rejtelmeibe. 

Természetesen iskolánk ez alkalommal is valami újjal állt elő.
Számos előadással szolgáltunk az érdeklődő diákseregnek és 
szüleiknek. Az anatómiai gyakorlatok, a kortárs magyar költők 

imaversei és a számtalan kémiai kísérlet mellett hagytunk 
teret az egészségtudatos életvitelnek és az űrkutatásnak is 
az eseménysorozat keretén belül. Számomra kiemelkedett a 
programkínálatból Palágyi Júlia tanárnő beszélgetése Mihály 
Katalinnal Wigner Jenőről az első este. Az előadást fasorosok és 
külsősök egyaránt érdeklődve figyelték. Wigner Jenőről azt kell 

Kutatók Éjszakája Mihály Katalinnal
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tudni - mi több, egy fasorosnak illik tudni -, hogy a Nobel-díjas 
fizikusunk a mi iskolánkban töltötte gimnáziumi éveit. Wigner Jenőre 
emlékezvén - aki 1995-ben, 92 évesen elhunyt el - Palágyi Júlia, 
fizika és matematika szakos tanárnőnk arra az elhatározásra 
jutott, hogy meghívja iskolánkba Mihály Katalint, Wigner egyik 
kedves ismerősét, egy kis társalgás céljából. Idős kora ellenére 
örömmel elfogadta a felkérést, és igen sok mesélnivalóval készült 
számukra. Első látogatása alkalmával Wigner szobrát koszorúztuk 
meg, sőt még a házánál is megfordultunk. Szeptember 28-án 
pedig interjúkészítés céljából érkezett hozzánk. Előtte alkalmunk 
adódott közös fényképek készítésére is. Közben Mihály Katalin 
életképeit böngésztük és kérdéseket intéztünk felé. A képek között 
láthattunk magánéleti fotókat, de volt egy olyan is, amikor épp 
érkezett haza és a pályaudvaron üdvözölték. Ezek után követ-
kezett a hosszas és mélységekbe merülő beszélgetés, amiben 
mi is aktívan részt vehettünk, a kérdéseinkre választ kaptunk. 
Kiderült, hogy vendégünk és iskolánk híres fizikusa szoros kapcso-
latban álltak egymással, bizalmas kapcsolatukat levelezéseikből 
deríthetjük fel, és nemegyszer találkoztak is. Kölcsönösen örültek 
egymás sikereinek, támogatták, bátorították egymást, ami azt 
jelenti, hogy Mihály Katalin igazán megismerhette Wigner Jenő 
munkásságát és mindennapjait. Mesélt arról, hogyan próbálta meg 
számolni tanítani a kutyáját, vagy a szokásairól, a természetéről, 
személyiségéről és mulatozásairól. Az iskolánk akkori életét,  
oktatásának különlegességeit, az akkori tanár-diák kapcsolatot 
is megismerhettük, tágult a látókörünk e téren is. Kiderült, hogy 
Wigner Jenő a Fasori Gimnáziumban tanultakat tudta kamatoztatni 
munkáiban, tudásának bölcsőjeként tekintett intézményünkre. Régi 
tanárai, főképpen matematika, rajz- és magyartanárrai olyan 
hatást gyakoroltak rá, amely tökéletes kiindulási pontot, kezdő 
löketet adtak számára. Éppen ezért, minden elért eredményéért 

a Fasornak volt hálás, 
halála percéig. 
Az itt elhangzottak 
olyan gondolatok voltak, 
amelyek nincsenek fent 
az interneten, hanem 
tapasztalatokból, átélt 
élményekből és szívből 
szólnak. A mai világban 
nagyon ritka már ez, 
mindent a világhálóról 
próbálunk megtudni és 
nem is kommunikálunk 
egymással. Éppen ezért 
is volt ennyire jelentős, 
hogy Mihály Katalin 
szólt hozzánk, mesélt 
nekünk, és olyan in-
formációk birtokába 
jutottunk, amelyeket a legtöbben nem is ismernek és nem tartanak 
fontosnak. Nagyon izgalmas este volt tehát, szert tettünk a fizika 
művelésének sajátosságaira. A beszéd végén még Mihály Katalin 
fiát is megismerhettük. 
Úgy vélem, hogy az este mindenkiben elindított valamit, mind 
gondolati síkon, mind érzelmileg. Azonosulni tudtunk Mihály 
Katalinnal, Wigner Jenő barátaivá válhattunk egy órára a 
múlt emlékeinek felelevenítése által. A következő héten, amikor 
beültünk a padokba, arra gondoltunk, hogy közel 100 évvel 
ezelőtt ugyanazon falakon belül vett részt a nagy fizikus is a 
melegszívű Rátz tanár úr matematika tanóráin. 
 Türkösi Éva 11.c

Sokéves hagyományunkhoz híven a mindenkori 
kilencedik évfolyam egy egésznapos pákozdi 
kirándulással emlékezik meg október 6-án 

az aradi vértanukról. A kirándulást Birkás-Sztrókay 
Edit szervezte, kísérő- és szervezőtanárok a három 
kilencedikes osztályfőnök.

Hétágra sütött a nap, amikor buszaink Pákozdra 
érkeztek. Az időjárás kellemes volt ugyan, de a 
kiállítás témája korántsem: az I. és II. világháború 
Magyarországot – és magát a világot — meg-
rendítő részleteiről mesélt nekünk egy katona az 
Emlékparkban. Empátiával beszélt arról, hogy a 
háborúk áldozatainak (harcosoknak, civileknek 
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Először a kalandparkról szeretnék mesélni Nektek. Mikor nagyjából egy óra buszozás után megérkeztünk, Erika néni és Hámor 
Endre tanár úr elmentek megvenni a belépőjegyeinket. Ezalatt az idő alatt mi ettünk, ki reggelizett, ki tízóraizott, kinek hogy 
jött ki a lépés. Miután tanáraink visszatértek immár a jegyekkel, a programvezető odaállított minket egy magasságmérőhöz. Aki 

140 centinél magasabb volt, nagyfelszerelést kapott, melynek része volt egy csiga, míg a 140 centinél alacsonyabbak kisfelszerelést 
kaptak, melyhez nem járt csiga. Ezután elvezetett minket egy kezdőpályához, ahol megmutatta, hogyan kell helyesen feltenni 
egy karabinert. Ez egyfajta vizsga is volt egyben, mert csak azok mehettek a további pályákra, akik ezt a kihívást szabályosan 
végrehajtották. Osztályom nagy része ezen sikeresen túlesett, aki azonban nem tartozott közéjük, az ezt a pályát újrajárta. 
A többiek továbbléptek a B pályára. Ez a pálya számomra már több kihívást rejtegetett. Volt például két egymástól független 
henger, ahol az egyikből át kellett jutni a másikba, miközben mindkettő mozgott. De voltak itt egymástól távol álló farönkök 
is, melyeknél egyikről a másikra átugrálva kellett továbbhaladni. Volt egy különösen motiváló rész, ahol alattunk majdnem egy 
méter magas csalános növekedett teljes pompájában – hát itt mindenki nagyon figyelt, hogy le ne essen. Kár lett volna azokért 
a csinos csalánokért… 

Budakeszi Vadas- és Kalandpark

egyaránt) mennyi kínt kellett elviselniük. Sajnos az előadás közben a katona alaposan 
ki is oktatott minket arról, hogy a telefonnal a kezünkben okosak vagyunk, de azt 
nem tudjuk, hogy az I. világháborúban még a lovasságnak volt fontos szerepe. Ezután 
egy barakkot is megnézhettünk, ami tele volt képekkel, palackokkal és egy modell is 
volt a katonák pihenőhelyéről.
A szigorú idegenvezető úrtól elköszönve a következő helyiségben (ahol a wifit is 
megkaparintottuk, de persze nem azon lógtunk egész idő alatt, csak amíg le nem 
kapcsolták) egy összefoglaló filmet néztünk meg. Mindeközben mögöttünk ijesztő 
viaszfigurák égették ki a hátunkat a szemeikkel. Még ott helyben fegyverzetet is 
a kezünkbe vehettünk, és képek is készültek különböző támadó pozíciókban (azért 
gyilkosság nem történt, szerencsére békés osztály vagyunk). Egy bemutató és egy 
repülőgép szimulátor kipróbálása után ebédszünetet tartottunk, 
körbejárhattuk a környéket, és egy kiállított tankot is megnéztünk.
Természetesen, –hogy azért jól aludjon éjszaka az, aki nem bulizni 
megy –, még egyet kirándultunk is. Sziklákra is másztunk, aminek 
talán Ingókő volt a neve. Nem egy lusta társaság a 9. évfolyam, 
vagyis jól bírtuk a kutyagolást, beszélgettünk, közösségépítő prog-
ramnak jó volt. Végül fáradtan ültünk vissza a kezdőponthoz érve 
a buszokba, és pillanatokon belül visszaérkeztünk Pestre.
Az egész környék nagyon szép volt, és a kirándulás olyan témát 
használt fel, amiről beszélni kell az embereknek. Emellett jó volt több 
évfolyamtárssal és volt osztálytárssal beszélgetni, akiktől el vagyunk 
vonva órarend és egyéb elfoglaltságok miatt. Tehát összességében jó 
élmény volt, és a bónuszt el ne felejtsem megemlíteni: természetesen 
az is hozzájárult a sikerhez, hogy legalább aznap nem dolgozatot 
írtunk, nem feleltünk és nem az iskolapadban üldögéltünk!
 Mózes Dorottya 9.a
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A B pálya teljesítése után léphettünk tovább a C pályára, melynek az eleje nem is volt nehéz, de a közepe felé volt egy olyan 
henger, amelybe bele kellett mászni és karral, egy kötéllel kellett húzni magunkkat, hogy végül kiszálljunk. Ha azonban nem 
voltunk elég ügyesek, akkor kiszállás helyett az ember visszacsúszott a szakasz felére, és indult elölről a munka. Velem pont ez 
történt… Legalább ötször csúsztam vissza, és hiába próbáltak társaim segíteni, nem tudtam kijutni a hengerből. Szerencsére éppen 
arra sétált egy néni, aki tudott segítséget nyújtani az addigra már teljesen beragadt henger elmozdításában és az abból való 
kikecmergésben. Innentől kezdve minden egyéb feladat ajándéknak számított ezen a pályán. 
Innen rögtön a kötelekből álló F pályára szaladtunk, ahol már több ember várakozott és ahová egy hatalmas létra vezetett fel. 
A csiga használta elkerülhetetlen volt, hogy az egyes pontok közötti szakaszon át tudjunk jutni. A kezdő- és végpontok szivaccsal 
voltak bélelve, és velem többször előfordult, hogy a végpontba nagy sebességgel érkezve, a csigán csúszva visszacsapódtam 
a kezdőpont felé, és onnan karból húzva magamat jutottam végül el a végpontig. Egyszer pedig rossz helyre akasztottam a 
karabineremet, mely így beszorult. Szerencsére az egyik barátom éppen arra járt, átmászott hozzám, és egyesült erővel sikerült 
kiszabadítanunk, majd innentől együtt folytattuk utunkat.  
A pálya teljesítése után volt egy kis időnk arra, hogy együnk, majd átmentünk a vadasparkba. Itt már volt vezetőnk is, de azért 
mindenki kapott egy-egy térképet. Legelőször a mosómedvékhez mentünk, majd átsétáltunk a görényekhez. Ketten voltak, egy 
fehér és egy barna. Nekem a fehér tetszett jobban, de sajnos ő aludt. A görényekről mindenki azt mondja, hogy nagyon büdösek, 
de mi megszagolhattuk a barnát, és nem büdösebb, mint egy kutya. Akkor lesz igazi görényszaga, ha valaki megtámadja, és ő 
védekezésként aktiválja a bűzmirigyeit. Innen a patkányokhoz mentünk, akiknek otthonként egy rendes pincehelyiséget alakítottak 
ki. Még biciklijük is volt. Tőlük a hiúzhoz sétáltunk. Mivel a vezetőnk elő akarta csalogatni, odatett az állat asztalkájára egy halott 
egeret. Kisvártatva megjelent a hiúz, levetette az egeret, de aztán gyorsan visszament a növények közé enni, majd amikor eljöttünk 
a kifutótól, láttuk, hogy már vissza is mászott a kis házikójába. Innen a sakálhoz mentünk, ahol egy néni éppen azt mutatta be, 
hogy ha odavonyít a sakálnak, akkor az visszavonyít neki. Bár csak az előadás végére értünk oda, a néni észrevett minket, és több 
dolgot újramesélt erről az állatról. Így tudtuk meg azt például, hogy korábban ketten voltak itt, de ez az egyed felfalta a társát, 
így magánya saját tette következménye. Ezután a madarakat néztük meg, ahol az egyik varjú, amikor észrevette a vezetőnket, azt 
kiáltotta neki, hogy papi, papi, remélvén, hogy így kaját kap tőle. Vezetett túránk eddig tartott, de még volt arra lehetőségünk, 
hogy a vadaspark területén kóboroljunk. Egy kis játszótéren megpihentünk, és itt pillantottam meg életem szarvasát, egy gyönyörű 
fehér szarvast. Szerintem nem albínó volt, mert a szeme ugyanolyan barna, mint a többi barna szarvasé. Ezután átmentünk a 
kecskékhez és az őzekhez, ahová egy bácsi nem túl nagy lelkesedéssel, de beengedett minket. Az őzeket nagyon nehéz volt 
megsimogatni félénkségük miatt, de azért egy-kettőt sikerült becserkésznem és hozzájuk érnem. Ezután még sétálgattunk, és több 
egyéb állat mellett láttunk medvéket, majd észrevettük, hogy már letelt az időnk és visszaindultunk. 
Remélem, az írásból is kiderül, hogy ez a hely nagyon tartalmas és változatos szórakozási lehetőségeket rejt, melyet szeretettel 
ajánlok minden osztálynak csapatépítés és szórakozás céljából!
 Nagy Boglárka Tünde 5.b
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Hatalmas kalandban volt részünk, a közel-
múltban Vértesbogláron táboroztunk. Talán 
nem mindenki előtt ismert, de Vértesboglár 

Felcsút szomszédságában van. Felcsútról nyilván 
sokat hallottatok, már csak a Puskás Stadion 
és a Puskás Akadémia miatt is. Úgy gondolom, 
hogy  a tavalyi tábor is fantasztikus volt, mert 
sokat tanultunk az extra foglalkozások alatt, de 
az idei tábor még az előző évit is felülmúlta.
Kezdődött azzal, hogy a három napból, kettő 
hétköznap volt, mivel a tábor vasárnaptól keddig 
tartott.
Amire leginkább visszaemlékezünk az az, hogy 
tettünk egy  négyórás erdei kirándulást. Nekünk, 
városi fiataloknak, érdekes volt hallgatnunk a 
különböző madarak hangjait. Az meg egyenesen 
páratlan élmény volt, hogy láttunk egy elhullott 
vaddisznókoponyát is. Számomra nagyon sokat 
jelentett, hogy legalább három órát kötetlenül 
beszélgethettem az osztálytársaimmal.
A programok közül a madárgyűrűzés volt a 
legérdekesebb.
Az éjszakai kirándulás nagyon izgalmas volt, 
szarvasbőgést is hallottunk, majd teljes sötétben, 
igaz egy kötelet fogva, találtuk meg az erdőből 
kifelé vezető utat.
Az esti tábortűz is nagyon jól sikerült, feleleve-
nítettük az élményeket, miközben pillecukrot és 
szalonnát sütöttünk. Azt gondolom, hogy nagyon 
jók az ilyen kirándulások, mert itt van lehetőség 
arra, hogy igaz barátságok szövődjenek az 
osztálytársak között.
 Horváth Bálint 6.c
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A 8.b és a 11.b osztály szeptember 30-tól október 2-ig a Fertő-Hansági Nemzeti Parkban  
volt természettudományos táborban. Míg a nagyok a sarró-
di Kócsagvárban szálltak meg, mi a fertőújlaki Csapody Ist-

ván Természetiskola és Látogatóközpont épületében kaptunk helyet. 
Első nap, rögtön a vonatról leszállva, a fertődi Esterházy kastélyt látogattuk meg, 
amit Esterházy Miklós herceg építtetett a XVIII. század közepén a régi sarródi 
vadászkastély átalakításával. A mocsaras területen főúri pompájú, új rokokó 
kastély született, a „magyar Versailles”, ahol Goethe is vendégeskedett, és sokáig 
szolgált udvari zenészként Joseph Haydn, akinek a közeli lakóházát is felkerestük. 
Az este folyamán a szállásunknak otthont adó Fertőújlakon tartottunk fa-
lukutatást. Ennek keretében egy kérdőív segítségével ismerkedtünk meg a 
faluval, ami hajdanán a határőrség szerepét látta el. Vacsorát és ebédet a 
helyi Mexikópusztai Betérő nevű étteremben kaptunk, aminek a neve talán 
a környék szikes pusztájára utal. Vacsora után hagyományainkhoz híven, 
vidám játékok keretében felköszöntöttük az osztály aktuális születésnaposait. 
Másnap a reggeli után bicikliosztás következett, majd eltekertünk a Fertő tóhoz, 
ahol napelemes, elektromos meghajtású szolárhajókról csodáltuk meg a tó 
élővilágát. Ezután madármegfigyelés következett. Mindenki kapott egy távcsövet, 
amivel a helyi madarakat ismerhettük fel. Délután egy majorsági kiállításon 
vettünk részt, amin megmutatták nekünk az ősmagyar háziállatokat, amiket 
itt tenyésztenek. Ezt követően elbicikliztünk a közeli osztrák-magyar határhoz. 
Nekem ez tetszett legjobban, mert ez végre egy igazán kellemes és pihentető 
program volt, ahol nem kellett tanulni, csak egyszerűen gyönyörködni a tájban, 
és élvezni a szép időt.
Vacsora után a szállásunkon 2-3 fős csoportokban végeztünk érdekes és változatos 
kémiai kísérleteket, amelyeket Di Giovanni Rita tanárnő állított össze nekünk. Tapaszta-
latainkról egy PPT-t is kellett készítenünk, immár itthon. Bár nem mindegyik kísérlet sike-
rült úgy, ahogy kellett volna, nagyon élveztük a próbálkozásokat. Ezt követően Hámor 
Endre tanár úr érdekes vetítését nézhettük végig a nyáron tett izlandi és japán útjáról. 
Az utolsó napon végigjártuk a Hany Istók tanösvényt, ahol Hany Istók legendáját 
és az ott élő mezei élőlényeket ismertük meg. Ezután megnéztük az öntésmajori 
kiállítást, ami a helyi élővilágot és a helyi szakmákat mutatta be. Végül Kapuváron 
ebédeltünk és onnan vonattal jöttünk haza. Ismét sokat tanultunk és sok újat 
láttunk a természettudományos táborban.
 Boldizsár Benedek 8.b

TTT 
a Fertő-Hansági  Nemzeti Parkban
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Iskolánk díjazottjai

Kirándulás Prágában és környékén

Egy tanévzáró mindig különleges, hiszen ezzel az ünneppel 
zárjuk le együtt a közös munkát és kezdjük el együtt a 
pihenést. Ezen belül is kiemelt helyet kap az a pillanat, 

amikor a tanév során kimagasló munkát végzett diákjaink át-
vehetik a különböző díjakat. Ezekkel a díjakkal és elismerésekkel 
egyben iskolánk nagyjaira valamint hűséges adományozóira 
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A prágai kirándulásunkra 2018. október 25-e és 28-a között került sor Teleki András tanár úr osztályfőnök vezetésével, Haraszti 
Réka tanárnő és Hámor Endre tanár úr kíséretével.
Első napunk az Etele téren indult, itt találkoztunk. Majd a buszra felszállva megkezdtük utazásunkat a cseh főváros felé. 

Egy röpke nyolcórás buszút után megérkeztünk Prágába. A buszállomásról a metró felé vettük utunkat, amiről a Chodov nevű 
megállónál szálltunk le. Onnan egy busz vitt minket tovább, amiről a végállomáson szálltunk le. Innen már csak pár méter volt 
hátra a szállásunkig. Először lepakoltunk és megvacsoráztunk majd elindultunk a belvárosba metróval. A zord időjárás ellenére 
megcsodáltuk a folyópartot és a belváros történelmi látványosságaiból egy részletet is. Majd késő este tértünk vissza szállásunkra.
Második napunk reggelivel indult majd busszal elindultunk Karlovy Varyba, három óra buszozás után végre leszállhattunk. 
Sétálhattunk a szemet gyönyörködtető óvárosi részben, valamint megcsodálhattuk a hőforrásokat is. Sétánk végén egy siklóval 
feljutottunk az egyik magaslatra, ahonnan felülről csodálhattuk ezt a különleges várost. Majd gyalog indultunk lefelé és neki is 
kezdtünk a csoportmunkáknak, amelyben a feladat a hőforrások dokumentálása volt. Ezután fakultatív ebéd következett. A város 
megcsodálása után busszal indultunk vissza Prágába, ahol nyugovóra tértünk.
A harmadik napot Prágának szenteltük. Először egy idegenvezetés keretein belül megcsodálhattuk a Prágai várat és a Szent Vitus 
- székesegyházat. Innen a Károly hídon keresztül megérkeztünk a Vencel térre, ahol ebédszünet következett. Majd megtekintettük 
a Természettudományi Múzeumban a Noé bárkája tematikában berendezett kiállítást. Utána a prágai kilátóba vezetett utunk, 
ahonnan a város fényei tárultak elénk. Majd visszamentünk a szállásunkra, hogy kipihenjük a nap fáradalmait.
Negyedik nap kissé fáradtan ébredve a buszpályaudvaron leraktuk a csomagokat, majd másfél órás szabad program következett. 
A buszunk egy órakor indult Prágából és kilenc óra körül érkezett meg Budapestre, ahol a szülők boldogan várakoztak.
Köszönöm az osztályom nevében, hogy lehetővé tette ezt az utazást a Fasor és a tanáraink!
 Frigyik Illés 9.b
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Sikeres OKTV versenyzők
Interjú az OKTV versenyben eredményesen szereplő diákokkal és tanáraikkal

A Hírmondó szerkesztősége a következő kérdéseket tette 
fel kiváló eredményt elért diákjainknak: 
Mióta érdekel a tantárgyad? Hogyan képzeljünk el egy 

ilyen versenyt? Hogyan készültél a két fordulóra? Mik a terveid 
a jövőben? Milyen más érdeklődési területed van? Mit üzensz 
az olvasóknak, diákoknak és tanároknak?

Kinizsi Pál - Művészettörténet OKTV – országos 12. helyezés
„A művészettörténet afféle öröklött hajlam nálunk. A Nagyszüleimet 
és Édesapámat is nagyon érdekelte a művészettörténet, és tőlük 
ragadt rám. Annak ellenére, hogy az egész versenyben mindent 

nagyon precízen számon kértek, a hangulat a döntőben nagyon 
barátságos volt. Több versenytársammal is beszélgettem a feszültség 
legkisebb jele nélkül. A döntő egy szabadon választott magyar 
középkori műemlék bemutatásán kívül egy mű felismeréséből és 
egy rövid, helyben, általunk összeállított kiselőadásból állt. Eleinte 
nagyon ostobán készültem, az első fordulóra csupán az utolsó 
három napban kezdtem el tanulni. Nagyon aggódtam, hogy 
nem fog sikerülni, viszont azt is éreztem, ha innen továbbjutok, 
továbbmegyek a másodikból is. Örülök, hogy végül ez is sikerült. 
A jövőbeli terveim szinte havonta változnak, de a művészettörténet, 
ha másként nem is, egy nagyon kedves hobbiként mindenképpen 
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Kis gondolunk, rájuk emlékezünk. A díjak átadásában részt 
vettek Dr. Liptay György professzor úr, a Fasori Alumni (volt 
növendékek) Egyesületének tiszteletbeli elnöke, Tamásy Tamás, 
az igazgatótanács elnöke és Dr. Csizér Márton, a Fasori Alumni 
Egyesület elnöke.
Csaba László-ösztöndíj – A 30 000 Ft-os díj nyertesei: Weinberger 
Tibor a legjobb emelt szintű történelem érettségi eredményért. 
Bézi Panna, Lakatos Kristóf és Skoda Emma, a bonyhádi Tavaszi 
Zsendülés Evangélikus Iskolák Történelemversenyének országos 
döntőjében elért 3. helyezésért. 
Boytha György-ösztöndíj – 30.000 Ft-os díjban részesül: 
Kinizsi Pál az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
művészettörténetből az országos döntőben elért 12. helyezéséért. 
Jancsovics Janka -
Jó tanulmányi munkájáért, kiváló szorgalmáért, aktív közösségi 
munkájáért, valamint latin nyelvből és hittanból kiemelkedő 
teljesítményéért.
Dr. Vermes Miklós – A Vermes Alapítvány díjazottjai: Orbán 
Emese 50 000 Ft-os díjban részesül az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen informatikából az országos döntőben elért 
20. helyezéséért, valamint a Fővárosi Informatika Alkalmazói 
Verseny döntőjében elért helyezéséért. Emellett a Mezzofanti 
Idegen nyelvi verseny országos döntőjében német nyelvből B2 
szinten elért 2. helyezéséért.
Gurabi Anna 50 000 Ft-os díjban részesül kiváló tanulmányi 
munkájáért, szorgalmáért, példás magaviseletéért, valamint az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológiából és 
latin nyelvből elért eredményéért. Mindkét tárgyból a második 
fordulóba jutott. A Groz-versenyen 7. helyezett lett.
Egri Barnabás 50 000 Ft-os díjban részesül kiváló tanulmányi 
munkájáért, szorgalmáért, példás magaviseletéért, valamint az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológiából az 
országos döntőben elért 36. helyezéséért.
Dr. Kovácsi László díj díjazottjai: Tóth Zsuzsanna, Reichert Aletta 
és Labossa Asztrid -  kiemelkedő tanulmányi- és sporteredmé-
nyükért; példás magatartásukkal, szorgalmukkal és közösségi 
munkával érdemelték ki a fejenkénti 25 000 Ft-os díjat. Aletta 
a biológia OKTV döntőjében 29. helyezést ért el.
 Dr. Edgar Groz emlékalapítvány díjai: Áldozatos pedagógiai 
munkájukért és a fasori gimnáziumi közösségért végzett szolgála-
tukért a következő tanárok részesülnek a díjban: Birkás-Sztrókay 
Edit, Csernus Rita, Ittzés Szilvia, Szűcs Emese, Sárai-Szabó Linda. 
A diákjaink közül a díjban részesülnek: Babai Dezső, Heinczinger 
Márton, Szilvágyi Lilla, Koloszár Ella, Csengei Borbála, Tüzes 
Johanna 
Kőszegfalvi Beáta emlékére létesült Az Év Tanára és Az Év 
Diákja díjak: Szabados Lilla tanárnő és Mezei Máté, aki kitűnő 
tanulmányi eredménye, példás magaviselete miatt, valamint 
az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen földrajzból, 
biológiából és történelemből elért eredményéért kapja a díjat. 
Földrajzból az országos döntőben 26. helyezést ért el. 

Kiemelkedő munkájukért az iskola vezetése elismerésben részesíti:
Tóth Lilla tanárnőt az Erasmus Plus nemzetközi projekt kiemel-
kedően magas színvonalú megszervezéséért és lebonyolításáért. 
További tanárokat díjaz az intézmény vezetősége kiemelkedő 
szakmai és pedagógiai munkájáért. Sikeres OKTV-felkészítő 
tanári munkájuk miatt kiemelt igazgatói dicséretben részesülnek: 
Dávid Lászlóné, Hajnóczi Eszter, Bátovszky János, Csordás János. 
Dr. Dengelegi Lajos-vándordíj az év legeredményesebb latino-
sának: Tüzes Johanna kiemelkedő latin tanulmányi teljesítményéért, 
96%-os középszintű latin érettségi vizsgájáért, valamint az Ábel 
Jenő Országos Tanulmányi Versenyen Maiores kategóriában elért 
12. helyezéséért. Az Ábel Jenő Országos Tanulmányi Versenyen 
kiemelt dicséretben részesült Tóth Mária.
Dr. Kovács Márton Sakk Vándorkupa az iskola legjobb sakko-
zójának: Kis-Fodor József. 
Az Evangélikus fenntartású közoktatási intézmények „Jó tanuló, 
jó sportoló” címének nyertese Gaál Kinga 
Országos Diákolimpia női kard fegyvernemében (az 5. kor-
csoportban) Jankovics Anna 3. helyezést ért el. 
Az Országos Gyeplabda Diákolimpián és a Magyar Nemzeti 
bajnokságban (NBI) szereplő tanulók és felkészítő tanáraik, 
Dávid Lászlóné és Ferenczi Zsolt dicséretben részesülnek. 
Az idei tanévben az angol OÁTV-én is volt 2. fordulóba jutó 
diákunk. Sebestyén Márton Levente kiemelt igazgatói dicsé-
retben részesül a Mezzofanti Országos Nyelvi Versenyen elért 
2. helyezéséért, az OÁTV-n nyújtott teljesítményéért, valamint 
kiemelkedő tanulmányi munkájáért, amit tanárai 14 tárgyból 
jutalmaztak dicsérettel.
Jutalomban részesül még Kecskés D. Eszter DÖK-vezető, 
kiemelkedő közösségi munkájáért.
Igazgatói dicséretben részesülnek azok a diákok, akik a tanévet 
kitűnő bizonyítvánnyal zárták. Az osztály a tavalyi évet jelöli.
5.a: Bálint Réka, Kelenik Dániel, Lupszki Dorottya, Lupszki Lili, Rideg 
Ábel, Szabó Lilien, Szenthe Panna, Utri Panna. 5.b: Gálfi Benedek, 
Győrfi Boglárka, Kovács Félix, Pankucsi Tünde, Széwald Lóránt 
János, Viczkó Csaba Péter. 5.c: Elekes Dorottya, Lehoczki-Nagy 
Ildikó, Németh Luca, Zou Ai Mi. 6.a: Huszár Dóra, Rácz Csenge, 
Szank Emese. 6.b: Czapek Zoltán, Gelencsér Artúr, Szabó Lili, 
Valkó Dávid. 7.a: Rideg László Ábel, Szabados Hanna, Szabó 
Zsófia. 7.b: Boldizsár Benedek, Csáji Gyöngyvér, Demeter Judit 
Adél, Márta Gergő, Nagybalsi Máté, Rúzsa Rebeka, Szamosi 
Ármin, Varga Domonkos. 8.a: Bézi Panna, Lakatos Kristóf, Skoda 
Emma. 8.b: Hoffer Réka. 9.b: Lázár Csenge, Orbán Evelin. 9.c: 
Labossa Anna. 10.b: Koloszár Ella. 11.a: Kinizsi Pál. 11.b: Egri 
Barnabás, Gurabi Anna, Jancsovics Janka. 11.c: Gaál Kinga, 
Pallagi Zsuzsanna, Szilvágyi Lilla, Tóth Helka. 12.b: Felföldi Anna, 
Lőrinc Kristóf, Mezei Máté. 12.c: Reichert Aletta
Gratulálunk!
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K bent marad az 
életemben. 
Van egy nagyon 
káros időtölté-
sem, a video-
játékozás. De 
emellett olvasni 
és filmet nézni is 
nagyon szeretek.
És hogy mit üze-
nek? A diákok-
nak azt tudom 
a legnagyobb 
jóindulattal taná-
csolni, hogy ne 
hagyják magukat 
lebeszélni a mű-
vészettörténetről, 

és amennyiben tehetik, tegyenek vele egy próbát. A tanároknak 
pedig azt üzenem, hogy köszönöm a rám áldozott idejüket; 
mindent el fogok követni, hogy ne legyen hiábavaló a belém 
fektetett munkájuk. Külön köszönet Hajnóczi Eszter tanárnőnek 
a felkészítésért és Szalai Ildikó tanárnőnek a 3. fordulóhoz 
adott segítségéért!” 
+1: Aki hallja a nevedet, az rögtön mosolyog egyet. Milyen érzés 
ilyen nevet viselni?
Nagyon motiváló. Minden nap arra ösztönöz, hogy mikor az 
emberek a Kinizsi nevet hallják, ne azt mondják: „Jaa, ja a 
csávó a malomkővel!” hanem azt kérdezzék zavartan: „Jaa..
igen.. Kinizsi.. na de  melyik?”

Megkérdeztük a felkészítő tanárokat is, természetesen. 

Hajnóczi Eszter művészettörténet tanárnő:
„Mint, ahogy a verseny is összetett, így a felkészítés is az. A 
legnehezebb a versennyel kapcsolatosan az, hogy a többi 
tantárggyal szemben, a művészettörténet nemcsak elképesztő 
lexikális tudást (alaprajz felismerés, festők, szobrászok építészek 
nevei és művei, korszakolás, és a korszakok jellemzői), hanem 
átfogó, mögöttes tudást is igényel, amit sajnos az órák alatt 
nehéz elsajátítani. Ezért van az, hogy néha az indulók már a 
verseny első fordulójában kiesnek, mert már a kérdést sem 
mindig értik meg. Ezért első feladat mindig az alapkifejezések 
elmagyarázása, vagyis, hogy mit értünk korszakoláson, stíluson, 
műfajon, technikán, stb. A verseny első fordulójában egy igen 
nehéz kérdéssort kell kitölteni, amiben leginkább a képző- és 
iparművészet technikáira helyeződik a hangsúly. Ezek mellett 
természetesen egy, az őskortól a kortárs művészetig valamennyi 
stílusirányzatot érintő átfogó művészettörténeti kérdéssor következik. 
A második forduló során négy megadott téma közül kell egyet 
kiválasztani és azt a szakirodalom alapján kidolgozni, mint egy 
egyetemi szemináriumi dolgozatot. Itt arra kell ügyelnem, hogy 
a megadott szakirodalmon túl saját élményt is felhasználjon a 
diák, hogy személyesebbé váljon a választott téma. Fontosnak 
tartom ugyanakkor azt is, hogy a diákban a témával kapcso-
latban felmerülő kérdéseket esetleg megválaszolva belehelyezze 
a dolgozatába, ezáltal szerintem érdekesebbé válik maga 
dolgozat kidolgozása is. Nagyon ügyelnem kell arra, hogy a 
megadott szakirodalom elérhető legyen a diák számára, illetve, 
hogy a dolgozat jól áttekinthető, érthető, lábjegyzettel ellátott 
és a kiírtaknak megfelelő terjedelmű legyen. 
Talán a harmadik forduló a legösszetettebb, hiszen egyrészt 
az előzetesen megadott szakirodalom alapján műveket kell 
felismerni, mintegy beugróként, másrészt be kell mutatni és elő 
kell adni a döntő megadott korszakához, témájához tartozó 
– közvetlen élményen is alapuló – szabadon választott mű 
elemző-értékelő (power point formájában) kiselőadást otthoni 
felkészülés alapján. Ezt követően pedig önálló kiselőadást kell 
tartani az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján a 
helyszínen kihúzott témához kapcsolódó képek segítségével. Ennél 
a fordulónál a szakkifejezések használatában, az idegen nevek 

és szavak kiejtésében, valamint a kiselőadás megtartásában 
kell segítenem a diákomnak. 
Úgy gondolom, hogy valamennyi fordulónál jómagam is 
versenyezek a diákommal együtt, az ő bánata és kudarca az 
enyém is, az ő öröme az enyém is. Sőt, én néha jobban izgulok, 
mint ő. Meglátásaim alapján próbálom egyengetni az ő állás-
pontjait, olykor meg is vitatunk kérdéseket, hogy tisztázódjanak 
a felmerülő problémák. Nehézség számomra, hogy diákjaim 
nagyon elfoglaltak, és ritkán tudok velük úgy beszélgetni, hogy 
ne valahova, vagy valahonnan rohannának. Fakultációt pedig 
képtelenség beiktatni, maradnak a szünetek illetve a tanórák.
Egyrészt óriási öröm számomra természetesen már az, ha indul 
diák művészettörténetből, mert hát valljuk be, sajnos ritkán 
választják ezt a tantárgyat diákjaink OKTV szempontjából. És 
még nagyobb öröm, ha döntős lesz, nemcsak az iskola számára 
jelent dicsőséget, hanem a diáknak is elengedhetetlen a pozitív 
élmény, hogy volt értelme a sok rászánt időnek, az asztal 
fölött görnyedésnek, a szakirodalom elsajátításának az egyéb 
elfoglaltságok, a tanulnivalók mellett. Másrészt mivel jómagam 
otthonról hozom a tantárgy iránti szeretetet, így még nagyobb 
öröm számomra, hogy valakivel nekem is sikerül megszerettetnem 
a művészettörténetet! 

Orbán Emese – Informatika OKTV – országos 20. helyezés
„Az informatika egy-két éve kezdett el jobban érdekelni, akkor 
kezdtem el többet foglalkozni vele. 10. osztályban pedig már 
elkezdtük a felkészülést az OKTV-re 
Csordás János tanár úrral.
Az informatika OKTV alkalmazói 
kategóriájában indultam, ahol 
három forduló volt. Az első for-
duló háromórás, a második öt, a 
harmadik pedig hatórás volt. 4-5 
feladatot kaptunk minden fordu-
lóban, az időnket mi osztottuk be. 
A jó időbeosztás nagyon fontos, 
mert nagyon sok pontot lehet 
veszteni olyan dolgokon, amiket 
egyébként meg tudna csinálni az 
ember, csak nem marad ideje rá. 
Az OKTV döntőben kaptunk egy 
kisebb képszerkesztési feladatot, 
két szöveges dokumentumot kellett 
megszerkeszteni, volt egy táblázat-
kezelési feladat, és adatbázis-ke-
zeléssel kapcsolatos feladat is volt.
Az első fordulóra már az előző 
tanév végén elkezdtünk készülni a 
tanár úrral. Leginkább úgy gyakoroltunk, hogy végigcsináltuk az 
előző évi versenyek feladatait, és megbeszéltük, amit nem tudtam 
megoldani. Azt is kipróbáltuk, hogy konkrétan egy verseny milyen 
lenne, kaptam egy feladatsort, mértük az időt, és így nagyjából 
megtanultam beosztani a rendelkezésre álló időt. Az OKTV-re 
az is jó gyakorlás volt, hogy indultam egy másik versenyen, az 
Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Versenyen, mert 
ott hasonló feladatokat kaptunk, és ott is három óránk volt rá, 
mint az OKTV első fordulójában.
A jövőmre nézve még nincsenek pontos terveim. Valamilyen 
természettudományos szakon szeretnék továbbtanulni, de még 
nem találtam meg azt, ami igazán érdekel.
Ebben az évben leginkább az érettségire szeretnék koncentrálni, 
így most informatikából sem indulok versenyeken. Szeretném, ha 
tényleg jól sikerülne az érettségi.
A diákoknak azt üzenem, hogy érdemes versenyezni, akkor 
is próbáljátok meg, ha nem vagytok biztosak abban, hogy 
továbbjuttok. Ne a jó eredményért csináljátok! Az egésznek 
az legyen a lényege, hogy minél több új dolgot tanulhassatok 
arról a területről, ami érdekel. Ha tényleg élvezitek a tanulást, 
akkor nem lesz fárasztó a felkészülés. Csordás János tanár 
úrnak ezúton is köszönöm a felkészítést, és hogy foglalkozott 
velem a szabadidejében is!”
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KCsordás János informatika tanár:
„Eredményes OKTV-eredményt csupán az a diák érhet el, aki 
megfelelő önértékeléssel, elegendő alázattal rendelkezik, aki 
valóban szereti azt a tárgyat, amiben versenyre kel, és aki 
kellőképpen motivált. Aki tudja, hogy senki sem ért általános-
ságban az informatikához, legfeljebb az informatika valamelyik 
ágához, és pontosan tudja azt, hogy az informatikának ahhoz 
az ágához, amely a verseny tárgyát képezi, ő maga csupán 
alapszintű tudással rendelkezik, és tudja, hogy az a feladata, 
hogy tudásának határait adottságaihoz, képességeihez mérten 
a lehető legteljesebb mértékben kiszélesítse. Aki szereti a tárgyat 
eléggé ahhoz, hogy időt és energiát nem spórolva, szembenézve 
a kudarcokkal mindent megtegyen a sikerért. Aki eleve motivált, 
akar, és hisz a sikerben. Eredményes az a tanár lehet, aki ezekre 
az alapokra épít. A tanár feladata pontosan az, hogy ezeket az 
alapokat megőrizze és ezekre építve tudását átadva alkosson.
A feladatok egy részének megoldása rendkívül időigényes volt, 
olykor azért, mert bizonyos feladatokat a leginkább alkalmatlan 
programokkal kellett megoldani. Egy idő után már nem is a tudás 
átadása, bővítése volt a cél, hanem egy stratégia kidolgozása 
annak érdekében, hogy a versenyen jól osszák be az idejüket, 
meg tudják becsülni, hogy melyik feladatra mennyi időt kell szánni, 
hogy észrevegyék, ha egy feladatra járó pont és a megoldáshoz 
szükséges idő nincsen korrekt arányban. Természetesen örömöt 
okozott az országosan is kimagasló eredmény, de a legnagyobb 
örömöt az a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló diák-tanár 
kapcsolat kialakulása jelentette számomra, amely időről-időre 
újabb és újabb értéket tudott teremteni. 
Az informatika OKTV-re készülve, mindig eljön az a pont, 
amikor már nincs mit átadni, amikor a diák tudására építve 
a feladatokat, problémákat önállóan is meg tudja oldani. Ez 
viszont nem jelenti azt, hogy a fentiekben részletezett tanár-diák 
kapcsolat már okafogyott lenne, inkább, mintha átalakulna. Egy 
idő után úgy éreztem magam, mintha edzővé váltam volna. 
Olyan emberré, akinek az iránymutatásaira és tanácsaira van 
szükség ahhoz, hogy valaki még jobb legyen abban, amivel 
foglalkozik. Azt hiszem, ez a legtöbb, amit egy tanár elérhet.” 

Egri Barnabás – biológia OKTV – országos 34. helyezés
„Már kiskoromban felkeltették a biológia iránti érdeklődésemet az 
állatok és megismerésük. Minél idősebbé váltam, annál inkább 
kezdett érdekelni, hogy hogyan működhetnek egyes szervezetek; 
először ez nagyobb méretekben indult, szervek szintjén, majd 
később eljutottam oda, hogy már molekuláris szinten érdekelt 
bizonyos folyamatok menete.
A verseny első fordulójában öt feladatcsoportból kell a versenyzőnek 
hármat kiválasztania, és azok egyszerű választásos kérdéseire 
választ adnia. A második fordulóban már vegyülnek egymással 
a különböző témakörök; előfordulhat az is, hogy a feladat címe 
alapján az ember azt hinné, hogy az állattanról fog szólni, 
míg valójában a feladat nagy része genetikával és etológiával 
kapcsolatos kérdésekből áll. Itt is többnyire egyszerű választásos 
feladatok voltak jellemzőek, de felbukkant köztük egy-két kisebb 
számolási feladat is. A döntő viszont lényegesen eltért a többi 

fordulótól; egy-
szerű választás 
szinte egyálta-
lán nem volt a 
feladatsorban, 
ezzel szemben 
hosszabban ki-
fejtett válaszokat 
kellett írni, ren-
geteg feltűnte-
tett fajt kellett 
meghatározni, 
metszetet kellett 
készíteni, majd 
azt lerajzolni, 
illetve még egy 
tüdőrészletet is 

a feladatoknak megfelelően kellett megvizsgálni és preparálni.
Engem és a két OKTV továbbjutós társamat, Gurabi Annát és 
Reichert Alettát, Bátovszky János tanár úr rendkívül alaposan 
készített fel az órákon még nem vett témakörökből. Rengeteg 
időt szánt a felkészítésünkre, gyakorló feladatokat adott, korábbi 
OKTV feladatokat oldottunk meg együtt és még a lehetséges 
kérdéseket is kiemelte számunkra. Elmondta nekünk azt is, hogy 
mindenképpen nézzük át jegyzeteinket és bizonyos könyveket 
az egyes fordulók előtt.
A jövőben valamilyen orvosi munkát szeretnék végezni, de még 
nem vagyok biztos benne, milyen irányzaton. Célom megvalósítása 
érdekében rendkívül fontos számomra ez a tantárgy.
Biológián kívül érdekel még a kémia, illetve az informatika is. 
Szabadidőm nagy részét általában videojátékozással vagy 
olvasással szoktam eltölteni.
Azt üzenném az olvasó tanároknak, hogy ha meglátják egy 
diákban a lehetőséget, akkor mindenképpen ragadják meg 
az alkalmat, adjanak bele mindent, hogy a lehető legtöbbet 
hozhassák ki tanítványaik adottságaiból. A diákok számára pedig 
egyrészt az lenne a mondanivalóm, hogy az OKTV-ben hatalmas 
lehetőség rejlik, főleg az érettségizők számára, mivel az OKTV 
szempontjából előre, pluszba megtanult anyagrészeket sokkal 
könnyebb lesz feleleveníteni, illetve remek „összefoglalásként” 
is működhet; másrészt pedig hatalmas élmény is rejtőzhet a 
versenyben, amely során több hasonló érdeklődési körű, lehet-
séges baráttal találkozhatunk.”

Bátovszky János biológiatanár
„Az OKTV első fordulója tanárnak és diáknak egyfajta indikátor 
és szűrő a közös munkáról, valamint a tanítás és tanulás haté-
konyságáról. Nagy örömömre szolgált a tavalyi évben, hogy az 
akkori 11.b természettudományi osztály biológiás csoportjának 
mind a tíz tanulója elérte azt a határt, hogy dolgozataikat 
tovább lehetett küldeni. 
Végül is a csoportból egyből kitűnt két tanuló kiemelkedő 
teljesítménye: Gurabi  Anna 131 pontot írt, míg Egri Barnabás 139 
pontot. Barnabás az iskola legjobb első fordulós eredményét 
érte el ezzel. Mivel az akkori tizenkettedikes faktos csoportból 
Reichert Aletta is továbbjutott (138 ponttal), így hármuknak kellett 
megszerveznem a 2. fordulóra történő felkészülést. 
A legnagyobb nehézségnek az idő bizonyult: nehéz volt ösz-
szeszervezni, hogy mindenkinek (és főleg nekem) az időpont jó 
legyen. De végül is hetente összejöttünk, hol a Fasorban, hol 
Csömörön, hol másutt. A többórás alkalmak sokszor estig tartottak.
További nehézséget jelentett az is, hogy a három továbbjutó 
tanuló a teljes biológia tananyag csupán kb. 50%-át tanulta az 
addig tanórákon, holott a 2. forduló a teljes biológia tananyagot 
érinti! Így rendkívül rövid idő alatt rendkívül sok témát kellett 
átnéznünk. A három tanuló példás szorgalomról tett tanúbi-
zonyságot, mivel mindegyik alkalomra becsületesen felkészültek.
A második fordulóra igazi barátság és segítségnyújtás alakult 
ki a három tanuló között. Felemelő érzés volt megtudni, hogy 
ketten OKTV-döntősök lettek, ugyanakkor ezt elmondani nekik 
az jelentette a legnagyobb örömet: hallani a csodálkozásukat, 
örömüket, s átélni velük közösen, hogy a sok-sok befektetett 
munkaóra meghozta gyümölcsét, ott vannak a legjobb biológiások 
között az országban. Barnabás teljesítménye azért is kiemelkedő 
volt, mert még csak tizenegyedikes volt ekkor. Bár Panni nem 
került be a döntőbe, de mind ő, mind a másik két tanuló együtt 
akarta tovább folytatni a felkészülést. Ez már csak az „örömtánc” 
volt: összejöttünk és régi OKTV-feladatokat, problémafeladatokat 
oldottunk meg. Ekkor már egymást tanították a diákok, élvezték 
minden egyes percét az alkalmaknak, és sajnálták, hogy a 
felkészülés befejeződik.
Végül Aletta az országos döntőn a 29. helyen végzett, míg 
Barnabás 36. lett.
Aletta 90% feletti emelt kémia és biológia érettségijével köny-
nyen bejutott a SOTE-ra, míg Barnabás remélhetőleg idén újra 
megpróbálja a biológia OKTV-t.

Büszke vagyok tanítványaimra!”
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Fasori siker a SPAR-váltófutáson

Az 5.a osztály női csapatai közül a Gepárdok futottak a leggyorsabban, 
a fiúk közül pedig a Királylámák érték el a legjobb időt a Fasorból. 
A futóversenyre nagyon sokan neveztek, és a legtöbben még nagyon 

fiatalok voltak. Sokuknak talán ez volt az első igazi sportélménye. A maratonon 
a tömeg általában nem nyerni, inkább csak mozogni akar, azonban az első 
sorban elhelyezkedő futók között hamar kialakult egy valódi VERSENY is. A 
számok önmagukért beszélnek, de bármi is lett a végeredmény, minden induló 
tiszteletet érdemel.
33. helyezett: Királylámák: Gyalog Bence, Kovács Dénes, Kovács Vince, Petrucz 
Borisz - 36:52 az időeredményük
97. helyezett: Usain Bolt’s Team: Borzák Bonifác, Dobos Tomi, Kerék Huba, 
Kovács Dés - 42:28
184. helyezett: Vonal: Báder Miki, Báncs Andris, Újvári Zéti, Podmaniczki Balázs 
- 50:12
A futó szülőknek külön köszönet a lelkesítésért! Az ő eredményeik is nagyon 
szépek, úgyhogy nem hagynám ki: 78. helyezett: Fasori (h)ősök: Fejes Tünde, 
Holczingerné Eszter, Holczinger Zoltán, Kerék Attila - 41:21
136. helyezett: Szuper Négyes: Borzák Bendegúz, Landor Csilla, Nagy Annamária, 
Kovács Dénes Apuka - 44:55
53 női csapat indult:
23. helyezett: Gepárdok: Kiss Vera, Kiss Barni (Müller Kata helyett), Lendvay 
Lilla, Magyar Hanga - 43:31
24. helyezett: Pillecukrok: Arató Lili, Csikós Lara, Nagy Lili, Pintér Szofi - 43:49
A futóknak ez a futóverseny talán egy életre szóló élmény volt, akár 2 km-t, 
akár 42 km-t futottak, akár csak szurkoltak.
 Báder Miklós 5.a

Pályaorientáció és önismeret
Kedves Diákok! 
 
Pályaorientációs műhely indul 11-12. évfolyamos diákok számára. A négyalkalmas műhely csütörtökönként 16h -17h-ig tart. 
Első alkalom 2019. január 10. Jelentkezés személyesen vagy mailben a műhely vezetőjénél: horvath.ivett1@gmail.com  (Horváth 
Ivett iskolapszichológus).     
Önismereti műhely indul 14-16 éves diákjainknak 2019. február végén, kéthetente csütörtök délutánonként, 15:30-tól 16:30-ig, 
5 alkalommal. Első alkalom: 2019. február 21.  Jelentkezés személyesen vagy mailben a műhely vezetőjénél: horvath.ivett1@
gmail.com  (Horváth Ivett iskolapszichológus).            
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Floorball

Gyeplabda

Gratulálunk iskolánk alsós csapatának, akik a Budapesti Floorball Diákolimián 6. helyezést értek el! 
A csapat tagjai: Szekeres Benedek 5.b, Sziráki Márton 6.a, Ekker Máté 6.b, Kázsmér Donát és Simon András 7.b. 
Felkészítő tanár: Wolf Károly

A gyeplabda egy olyan 
sport, amely hasonlít kicsit 
a hokihoz, csak jég helyett 

gyepen, és korong helyett egy 
nagyon kemény labdával játsz-
szuk. Általában egy csapatban 
10 játékos és egy kapus van, a 
cél pedig az, hogy az ütővel a 
labdát – melyhez csak az ütő-
vel lehet hozzáérni – az ellenfél 
kapujába juttassuk. Legnagyobb 
sporteseménye az olimpia, ahol 
férfiaknak 1908, nők számára 1980 
óta elérhető a sportág. 
Az olimpia - legalábbis a di-
ákolimpia - nekünk is célunk: 
hárman-hárman alkotunk egy-egy 
csapatot, és hármunk közül bárki 
beugorhat a kapuba. Elég izzasztó sport, mivel nemcsak rengeteget futunk, labdát vezetünk és labdát mentünk, 
de egyben megtanulunk gólt ütni és gólt kivédeni is. Rengeteg betartandó szabály van, ha ezeket megszegjük, szabadütést 
lehet megítélni a szabálytalanság miatt ponthátrányba kerülő csapatnak. Ezek közül a legfontosabb, hogy a labda nem érhet 
hozzá az emberhez, különben az ellenfél jön, de az is nagyon fontos szabály, hogy az ütők nem koccanhatnak össze. Bár még 
nem gyeplabdázom régen, az az érzésem, ez egy csendes sport, amely során nemcsak a magunk, de a másik testi épségére is 
vigyáznunk kell, annál is inkább, mert a labda, ahogy fentebb említettem, nagyon kemény, és az ütő sem kutya. Ezt saját fejemen 
is tapasztaltam, mert miközben fotózkodtunk, vígan hadonásztam az ütőmmel, és úgy homlokon csaptam magam, hogy napokkal 
később is egy egyszarvúra hasonlítottam. Ugyanakkor az is érdekes ebben a sportban, hogy ha a labda hozzáér a másik csapat 
bármely tagjához, a mi csapatunk jön. Többször gondolkodtunk azon csapattársaimmal, hogy vajon igazságos-e az, hogy abban 
az esetben, ha úgy hozzáütöm az ellenfél egyik játékosához a labdát, hogy a lábát töröm vele, akkor is mi kapunk pontot. 
A sport nagy előnye, hogy nagyon jól erősít és izmosít (különösen a hátat), átformálja a testet, a csapatban barátokra lel az 
ember, egy edzés alatt annyit rohanunk, mint egész héten nem. Hátránya, hogy ha egy tesipólód van, akkor izgulhatsz, hogy a 
másnapi tesire megszáradjon, mert az edzés után tuti mosásba kerül. De ennyi hátrány belefér.
Mindenkit, aki szeret rohanni, jó csapathoz tartozni, ütőt lóbálni és labdát kergetni, szeretettel hívok, hogy jöjjön, és legyen tagja 
az iskola gyeplabda csapatának. Olimpiára fel!
 Nagy Boglárka Tünde 5.b
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Bábeli buli a diáknapon

Így jellemzik a röplabdasportban járatos szakemberek ifj. Grózer 
Györgyöt, aki egykori edzője, Illés László tanár úr meghívására 
az év végi diáknapon iskolánkba látogatott. Számos bajnoki 

címe mellett – világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, 
kétszeres német bajnok (2009, 2010), lengyel bajnok (2012), orosz 
bajnok (2013), kínai bajnok (2017) – a német válogatott tagjaként 
csapatával a Londoni olimpián az 5. helyezést érte el. Ő a világ 
egyik legjobb ütő játékosa, 131 km/h-s nyitásával sokáig ő tartotta 
a világrekordot.
A júniusi diáknapon örömmel válaszolt a diákok szűnni nem 
akaró kérdéseire, mesélt a kezdetekről, sportolói karrierjéről, a 
londoni olimpiáról, valamint jövőbeli terveiről, de felelevenítette 
azt az időszakot is, amikor Illés László tanár úr volt az edzője. A 
vetítéssel egybekötött dísztermi beszélgetést követően a tanár-diák 
röplabdameccsen erősítette a tanári csapatot, majd a közös 
fotózást és dedikálást követően interjút adott Al-Nabhan Jázmin 
és Harrach Zita 10. C osztályos tanulóknak.
- Milyen gyakran jár Magyarországon, és szokott-e honvágya lenni?
- Megmondom őszintén, 15 évig csak nyáron jártam haza Magyarországra. Akkor volt rá időm, mert év közben, szeptembertől 

„Olyan a röplabdában, mint a fociban a Messi”
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májusig, amikor megy a bajnokság, szinte lehetetlen hazautazni. 
Utána öt napra rá pedig a válogatott kezdődött, ami akkor 
májustól szeptemberig tartott, és nem túl sok szünetet kaptunk. 
De amikor lehetett, mindig próbáltam meglátogatni a családot. 
És persze van honvágyam, nekem az egész családom itt él 
Magyarországon: édesanyámék, nagymamám, az unokatestvéreim. 
Viszont ebben az évben 15 év után hazaköltöztem Magyarországra, 
szóval most több időt fogok itt eltölteni.
- Mikor jött rá, hogy a röplabdával komolyan szeretne 
foglalkozni?
- Nálunk elég korán elindult ez, szerintem már 11-12 évesen. 13 
évesen elkerültem Dunaújvárosba, és akkor már be is kerültem 
a felnőtt csapatba. Velük edzettem, és valamikor akkor kezdtem 
el komolyabban játszani, és minden energiámat a röplabdába 
fektetni, aztán szép lassan sportoló lett belőlem.
- Illés László tanár úr mikor volt az edzője?
- 1998 és 2002 között az utánpótlás válogatott vezető edzője-
ként. Én akkor még elég problémás kamasz voltam, így sokat 
köszönhetek a tanár úrnak.
- Mennyi edzés szükséges két meccs között?
- Most már kevesebb; általában hétfőn van két edzésem, egy 
reggel, egy kondi délután és egy 2 órás labdás edzés. Kedden 
reggel pihenés, délután van egy 1.45 perces, szerdán reggel 
pedig egy 1 órás átmozgatás a meccs előtt, aztán szerdán van a 
meccs. A csütörtököt megkapjuk pihenésnek, általában fél napot, 
de néha a teljeset is. Pénteken megint két edzés, szombaton egy 
meccs, és a vasárnap az a nap, ami biztosan mindig szabad.
- Milyen érzés volt, hogy az egész világ nézte a meccsüket 
Londonban?
- Még most is kiráz a hideg. Hihetetlen érzés volt az első perctől 
kezdve, amikor belép az ember az olimpiai faluba. Fantasztikus, 
hogy mennyi különböző nemzetiségű ember van ott, és hogy 
mindenki milyen boldog. Utána két napra rá elkezdődnek a 

versenyek, és akkor mindenki stresszel, a hangulat is a padlón 
van, csak akkor változik meg, amikor nyersz valamit. Hihetetlen 
érzés volt, hogy amikor reggel fél 9 körül játszottunk, teltház volt 
12.000 nézővel. Ez az élmény biztosan örökre meg fog maradni.
- Mik a tervei a jövőre nézve?
- Egyelőre marad a röplabda. Szerintem még egy-két-három 
évig biztos, hogy a csúcson tudok játszani, utána pedig meg-
próbálok egy kicsit közelebb jönni Európába. Szeretnék megint 
Lengyelországba menni, ott nagyon híres a röplabda, és én 
nagyon élveztem azt a két évet, amikor még ott játszottam. 
Játszok még, amíg bírja a testem, utána pedig szeretnék edzőként 
tevékenykedni, hogy valamit visszaadhassak a sportágnak és a 
fiatalabbaknak. Úgy gondolom, sok mindenben tudnék segíteni 
nekik, átadni a tapasztalatokat, ahogy én átéltem a röplabdát.
- Jelenleg hol játszik?
- Oroszországban játszom, az az egyik legerősebb bajnokság a 
röplabdában. Most igazoltam át a VC Zenit Saint Petersburgba.
Köszönjük a beszélgetést, sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!

Hírek képekben 

A tanévnyitó istentiszteleten iskolánk új diákjai, vagyis a teljes 
ötödik évfolyam, valamint az újonnan érkező kilencedikesek 
áldásban részesültek. Az áldásadás szolgálatát iskolalelkészünk, 
dr. Csepregi András, valamint a fasori gyülekezet lelkészei, Aradi 
György és Magyarkutiné Tóth Katalin végezték.

Idén is megrendezésre kerül 
Jótékonysági Gálánk Nováky 
Andrea és Varga Tamásné 
tanárnők szervezésében. Az 
1000 és 5000 forintos jegyek 
megvásárlásából befolyó ösz-
szeget idén iskolánk az épület 
közösségi tereinek fejlesztésére 
költi. Diákjainknak, különösen a felsőbb évfolyamosoknak nem 
áll rendelkezésükre olyan tér vagy ülőlehetőség az épületben, 
ahol a hosszabb óraközi szünetekben együtt tölthetik a vára-
kozás idejét. Ezért a bevételből az első és második emeleten 
asztalossal készíttetünk padokat. Minden támogatást köszönünk, 
és bízunk benne, hogy diákjaink hamarosan több méternyi padot 
vehetnek majd birtokba! 

A Világ Legnagyobb Tanórája akció keretében a Pontvelem 
nonprofit kft. szervezésében iskolánk adott helyet egy olyan ér-

zékenyítő, iskolaszintű tanórának, 
amelyen a diákok figyelmét 
a világ globális problémáira 
irányították. Fő feladatul ta-
nulóink azt kapták, hogy egy 
környezetvédelmi szempontok-
ból ideális település térképét 
alkossák meg. „Mi vagyunk az 
utolsó generáció, akik még tehetnek a környezetvédelmi romlás 
ellen.” – hangzott el a tanórát követő riportban az egyik diáktól. 
Köszönjük a szülői ötletet, szervezést és támogatást! 

Schedius Lajos és Sztehlo 
Gábor ösztöndíjak a Magyar-
országi Evangélikus Egyháztól: 
idén negyvenmillió forintot szánt 
az evangélikus iskolákban tanuló 
tehetséges és/vagy rászoruló 
diákok támogatására, akik men-
tortanárukkal együttműködve 
pályázhatták meg a kívánt 
összeget meghatározott tanulmányi vagy egyéb, tehetséget 
kibontakoztató cél megjelölésével. Iskolánkból idén öt diák kapta 
meg a támogatást, gratulálunk nekik és mentortanáraiknak! 
A diákok: Gödri Vivien és Sebestyén Márton – 9. évfolyam. 
Heinczinger Márton, Labossa Asztrid és Szilvágyi Lilla – 12. 
évfolyam. Mentortanáraik: Cziczka Katalin, Császárné Szathmáry 
Adrienn, Ittzés Szilvia és Szalai Lívia tanárnők. 

A 11.a osztály angol és né-
met csoportjai fogadtak egy 
– személyes kapcsolat útján 
jelentkező – 11. évfolyamos svájci 
osztályt Winterthurból, akik 
Budapestre jöttek tálykirán-
dulásra.
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A 9. b osztály látoga-
tást tett a Bélyegmú-
zeumban Palágyi Júlia 
tanárnő szervezésében. 
A bélyegeken kívül egy 
csillagászati kiállítást is 
megtekintettek Szabó 
Jenő vezetésével. 

Az elsősegély szakkörön Antal 
Katalin tanárnő vezetésével 
kötözési technikákat tanulnak 
a szakkör tagjai. Így készülnek 
a valós baleseti helyzetekre, 
valamint a minden évben meg-
rendezett elsősegély versenyekre. 

Iskolánk csapatai az első hat 
között a Bolyai versenyeken: A 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
6. osztályos kategóriájában a 
területi fordulóban 5. helyezést 
ért el a 6.a osztály csapata: 
Cserpán Boglárka, Neveklity 
Virág, Novák Zsuzsanna és 
Utri Panna. Felkészítő tanáruk 
Bognár Ildikó tanárnő. A Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 
osztályos kategóriájában a területi fordulóban 6. helyezést érte 
el a Kaptárnyelők csapata. Tagjai: Elekes Dorottya, Duchon 
Laura, Vass-Jászai Bettina és Zheng Pu 6.c osztályos tanulók. 
Felkészítő tanáruk Morvai Ildikó tanárnő. A 11.c osztályos 
csapat pedig szintén bekerült az első hat közé az anyanyelvi 
versenyben, az eredmény kihirdetésére lapzártánk után kerül sor. 
A csapat tagjai: Hattyár Liliána, Mátyus Ágota, Türkösi Éva és 
Tüzes Johanna. Felkészítő tanáruk: Sárai-Szabó Linda tanárnő. 
Gratulálunk! (A képen a 6.c osztály csapata.)

Megjelent az a kiadvány, ami a reformáció 
500. évfordulója alkalmából rendezett, tavaly 
márciusi projekthetünk eseményeit foglalja 
össze. A könyv nemcsak színes és gazdag 
képanyaggal rendelkezik, hanem értékes 
írásokat tartalmaz tanároktól, szülőktől 
és gyerekektől is. A műhelyek bemutatása 
mellett megtalálható benne a Gundel Takács 
Gáborral és a Richly Zsolt rajzfilmrendezővel 
készült interjú, valamint Fabiny Tamás püspök igehirdetése a 
szabadságról. A kiadvány jelképes áron, 500 Ft-ért kapható az 
iskola pénztárában, és elérhető lesz a november 30-i adventi 
vásáron, valamint a december 14-i jótékonysági esten is. Meg-
vásárlásával iskolánk otthonossá tételét támogatják: esztétikus, 
kényelmes tömörfa padokat csináltatunk a folyosókra.

A nyár folyamán az iskola alag-
sorában komoly és elhúzódó 
szigetelési munkálatokra került 
sor, ami az udvart is érintette. A 
képen az udvar kijárata látható 
felülről, ami novembertől immáron 
ismét használható.

A két osztály játékos feladatokon keresztül ismerkedett egymással 
és a két ország kultúrájával. Magyarul jól beszélő tanáruk, Peter 
Stucki két tizenkettedikes diákunkkal, Heiczinger Mártonnal és 
Szilvágyi Lillával együtt mutatta meg nekik Budapest belvárosát. 
Köszönet Egervári Orsolya és Karl Éva nyelvtanároknak, hogy 
a csoportot lelkesen fogadták.

Idén Birkás-Sztrókay Edit ta-
nárnő készítette diákjaival az 
Aradi vértanúk napján az 
iskolai emlékműsort. A zömé-
ben nyolcadikos diákok méltó 
módon járultak hozzá a közös 
emlékezéshez.

Az aradi vértanúk emléknapján 
a 10. évfolyam a Fiumei Úti 
Sírkertbe látogatott, hogy a 
Batthyány-mauzóleumnál rója 
le tiszteletét a mártírhalált 
halt aradi vértanúk előtt. Az 
osztályok rövid műsorral em-
lékeztek az eseményekre, majd 
koszorút helyeztek el az emléktáblánál. A csodálatos őszi idő 
rövid sétára is alkalmat adott, melynek keretében számos író, 
költő, közéleti és történelmi személyiség, valamint magyar tudós 
földi nyughelyét látogatták meg a fasori diákok.

Birkás-Sztrókay Edit történelem- és hit-
tantanár kétszer is tartott előadást a 
reformáció 500. évfordulójára készült 
Luther című rajzfilm szakmai oldaláról és 
felhasználhatóságáról: a Kutatók Éjszakáján 
az Evangélikus Múzeumban, valamint 
az evangélikus intézmények országos 
tanévnyitóján, Aszódon. Gratulálunk!

A 6.c osztály részt vett a ‚Rámpa 
Kulturális Akadálymentesítő Tér’ 
helyszínen a Marica Produkció 
maszkos drámafoglalkozásán. 
A diákokat Ritterné Mocskónyi 
Zsuzsanna tanárnő kísérte. 
Köszönjük a foglalkozáson való 
részvétel lehetőségét Tárnok 
Mariannak!

Az Arany János Kör az idei tanévben 
a 1919. január 27-én, 100 éve elhunyt Ady 
Endre életútját, pályáját, irodalmi, baráti, 
kapcsolatait igyekszik megismerni, az 
Ady-emlékhelyeket feltérképezni. Jártunk 
a sírjánál, A Liget Szanatóriumban, ahol 
utoljára kezelték, vendégségben Ady 
és Csinszka közös lakásán. Tervezünk 
előadásokat, rajzpályázatot. Keressük 
és várjuk még azok jelentkezését, aki 
szívesen adnák elő verseit, írásait, esetleg 
megzenésített költeményeit! A kört vezeti: Ritterné Mocskónyi 
Zsuzsanna tanárnő


