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Ez a címe egy amerikai filmnek, amelynek a fősze-
replője egy tizenöt éves diáklány. A film első kocká-
in a lány a szobájában ül egy tükör előtt, és filctollal 

függőleges vonalakat rajzol a szájára. Bezárja a száját. A 
következő percekben zavaros, buta helyzetekben látjuk: 
rövid, suta beszélgetéseket folytat a szüleivel, az osztály-
társaival, amelyekből nem derül ki semmi, mert nem ve-
zetnek sehová, csak a zavart érzi ki belőlük a néző. Kis 
híján ott is hagytam a filmet. De kitartottam, és nem bán-
tam meg: lépésről lépésre haladva (néha az időben vissza, 
máskor előre) fény derült a nyomasztó titokra, amit a lány 
hordozott. Végül pedig, hiszen amerikai filmről van szó, 
felbátorodott a főszereplő szíve, és megnyílt a szája, az 
utolsó másodpercekben pedig láttuk, hallottuk őt, amint 
oldottan, szinte vidáman meséli el a történetét az  édes-
anyjának. A történetét, amely önmagában szörnyű volt, a 
bátor kimondás révén mégis felemelővé változott.

Jézus feltámadása után hosszú heteken keresztül a féle-
lem bilincsében éltek a tanítványai. Bár többször is talál-
koztak a Feltámadottal, nem mertek róla beszélni, még 
csak nem is mertek a nyílt utcán együtt mutatkozni. Féltek 
a Jézust kivégeztető hatóságoktól, és az utca emberétől is, 
aki örült, ha a sarokba szorítottakon szórakozhatott. Ez 
a félelem tűnt el az egyik pillanatról a másikra. A tanít-
ványok nagyobb közössége, a Római Birodalom minden 
szegletében élő zsidóság éppen kettős ünnepet ült meg 
Jeruzsálemben: a Tízparancsolat megismeréséért, és a ta-
vaszi aratásért adtak hálát. Ebbe az ünneplő sokaságba 
robbantak be a Szentlélek erejével felruházott tanítvá-
nyok. Nekik hirdették először, hogy Isten feltámasztotta 
a názáreti Jézust a halottak közül, aki a megígért Messiás, 
most pedig mindenkinek az Ura, aki az ő akarata szerint 
él. A Szentlélek erejének első emberi megnyilvánulása a 
nyílt, bátor beszéd volt. Ebből született azután minden: 
az Isten akaratát értelmező tanítás, a hallgatók megdöb-
benése, bűnbánata, megkeresztelkedésük, közösséggé 
szerveződésük, a kitartó imádság, a kenyér megtörése, a 
gyengéket is hordozó vagyonközösség… Ebből a bátor, 
apostoli beszédből született a kereszténység.

Beszélj! A reformáció ötszázadik évfordulójának eszten-
dejében különösen nagy hangsúlyt kap ez a felszólítás. 
A reformáció a 95 tétel szavaival kezdődött, majd újra 
meg újra kimondott, bátor szavakkal folytatódott: itt állok, 
másként nem tehetek, Isten segítsen engem! Azóta pedig 
az egyik nemzedék a másiknak a világos szavak, és a sza-
vaknak hitelt adó tettek és példák erejével adja tovább 
az üzenetet! Adja meg nekünk Isten, 2017 Pünkösdjének 
napjaiban, hogy mi is részesei legyünk ennek a folyamat-
nak, kimondói és meghallói az életet adó beszédnek!

Dr. Csepregi András 
iskolalelkész

Beszélj
(Apostolok Cselekedetei 2.)
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Egy szép márciusi napon, a reformá-
ció 500. évfordulója alkalmából 
szervezett projekthét keretében, 

az 5. és 6. évfolyam felszállt a távol-
sági buszra és elindult Vizsolyba. A 
hosszú és fáradságos, illetve tele-
fonbetyárkodással teli út után a vi-
zsolyi református templom tárt ka-
pukkal várta az érkezőket. A 
templomban uralkodó hideg ellené-
re, a négy osztályt csendességre késztetve ejtett minket ámulatba 
a freskók varázslatos látványa (ami nem kis feladat J). Megismer-
hettük a templom építésének, valamint az imént említett falfest-
mények történetét. Itt található az 1590-ben nyomtatott, Károli 
Gáspár által fordított vizsolyi Biblia egyik eredeti példánya is.
Ezután megérkeztünk Daruka Mihály vendéglátónk udvarába, 
aki részletesen ecsetelte, mi minden vár itt ránk. Először az egy-
kori betűöntés mesterségének ügyes-bajos technikájával ismer-
kedhettünk meg, valamint magunk is kipróbálhattuk, hogyan is 
kell a forró, folyékony ólomból apró betűket készíteni (szerény 
jómagam egy Y-t kaptam). Majd egy nyomdaszínházi előadás ak-
tív résztvevői lehettünk, amelynek során nemcsak Rákóczi Zsig-
mond fejedelem életéről, hanem a korabeli nyomtatás techni-
kájáról is rengeteg érdekességet tanultunk. Közben megtudtuk, 
hogyan is készült el az a bizonyos vizsolyi Biblia. Vendéglátónk 
színészi képességeit látva sokszor a hasunkat fogtuk a nevetéstől.
Az ezt követő papírmerítés tudományának bemutatása szintén 
sok élvezettel járt, például végre-valahára a nap folyamán be-
mocskolhattuk a kezünket, ami - mint minden gyerek tudja - na-
gyon jó móka. A vízimalom melletti műhelyben ma is eredeti 

technikával készülnek a vízjeles merített pa-
pírok, hogy az egykori vizsolyi Biblia hason-
más kiadását a reformáció 500. évforduló-
jának tiszteletére ismét elkészíthessék több 
száz példányban. Erre tette fel az életét a 
már említett Daruka Mihály úr, aki lel-
kesedésével igen nagy hatást gyakorolt 
ránk – még ha néha egy kissé túlzásba is 
vitte a szigort.

 
Mihály bácsi feleségének köszönhetően ízletes kenyérlángossal 
csillapíthattuk éhségünket, amit a záró program segítségével si-
került hamar megemésztenünk. Ez pedig nem volt más, mint… 
egy verseny: ki húzza gyorsabban az osztálytársait a vár körül egy 
rozoga szekéren, miközben úgynevezett dobókereszteket ha-
jigál egy céltáblára? Osztályfőnökünk, Fabiny tanárnő egyenesen 
frászt kapott ezektől a hegyes, életveszélyes szerszámoktól. Min-
ket leginkább egy nindzsa fegyvereire emlékeztettek. A szekér-
húzó verseny után még egy kicsit íjászkodtunk Rákóczi Zsigmond 
várában, majd könnyes búcsút vettünk ettől a különleges helytől 
és a két kutyától, akiket annyira megkedveltünk, hogy legszíve-
sebben hazavittük volna őket (ez pár osztálytársunknak komo-
lyan meg is fordult a fejében).
Végül hosszas utazás után visszatértünk szeretett iskolánkhoz, 
ahol már vártak ránk a szüleink. A hosszú út nem volt hiábavaló: 
másnap rengeteg ismerettel gazdagodva vetettük bele magunkat 
a műhelymunkába. 

Csáji Gyöngyvér és Ruzsa Rebeka, alias Bubu és Öcsi J 6.b

– Honnan jött a hét ötlete?
– Tanévkezdő értekezletünkön vetette fel az igazgató úr, hogy idén 
szervezzünk valamilyen témában egy projekthetet. Akkor jutott 
eszembe, hogy ha már 2017-hez közeledünk, akkor legyen ez a 
projekthét a reformáció ötszázadik évfordulójával kapcsolatos. Így 
aztán elkezdtem szervezni. Egyik ötlet jött a másik után, mígnem 
összeállt ez a szép heti program. Most, az utolsó napon azt kell 
mondanom; rendkívül hálás vagyok, és fantasztikusan jó visszate-
kinteni a hét minden egyes pillanatára.
– Nagyon komplex program készült, sok minden zajlott a kü-
lönböző műhelyekben a kémiai kísérletezéstől kezdve a kerá-
miakészítésen át a színielőadásokig. Hogyan sikerült ezeket 
ilyen frappánsan összehozni?
– A műhelyek kínálata a kollégáim ötletei alapján állt össze, én csak 
a többi programot, a „körítést” szerveztem. Nagyon hálás vagyok 
ezért nekik. Közel harmincféle műhelyt találtunk ki, mindenki a 
saját tantárgyának megfelelő területben gondolkodott. Beleadtuk 
a kreativitásunkat és a szakmai tudásunkat, és a diákok aktív rész-
vételére építettünk. Annak különösen is örülök, hogy minden gye-
rek abba a műhelybe jelentkezhetett, amelyhez kedvet érzett. Így 
nagy örömmel, odaadással és lelkesedéssel dolgoztak, kicsik és na-
gyok együtt. Készültek társasjátékok, óriás memória játékok, német 
nyelvű kollázsok, kerámiák, XVI. századi preparátumok, weboldal, 
kézzel írt angol nyelvű biblia, korabeli térképek, és még sorolhat-
nám. Fontos megjegyeznem, hogy rendezvényünket a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága, valamint az 
állami Reformáció Emlékbizottság és Erzsébetváros önkormányzata 
is támogatta. Vattamány Zsolt polgármester védnökséget is vállalt. 
A hét arculatát Mályi Soma György grafikus tervezte.
– Tanárnő is vezetett egy műhelyt. Ennek mi volt a különlegessége?
– Mivel a mai gyerekek egyik legfőbb fóruma a facebook, azt ta-
láltam ki, hogy csináljunk valamit a közösségi oldalon. A reformá-
ció korában élt személyiségeknek hoztunk létre egy-egy oldalt, és 

ők posztoltak az akkori érzéseikről, a posztokat pedig a gyerekek 
megosztották egymással, és kommentálták is. Ehhez kutatást is 
kellett végezniük. Az első nap ki-ki a maga által választott szemé-
lyiségnek nézett utána az interneten vagy könyvekben, aztán ezt 
a tudásanyagot adták vissza már a saját nyelvükön a facebook-    
oldalon, a megfelelő személyiség bőrébe bújva.
– Mi volt az, ami önnek különösen is tetszett ezen a héten?
– Felemelő érzés volt, amikor három trombitás diákunk kíséretével 
több mint ötszázan énekeltük együtt a Hősök terén az Erős vár a 
mi Istenünket. Hatalmas ereje volt, kicsit el is érzékenyültem. Na-
gyon örültem azoknak a transzparenseknek is, amelyeket az osz-
tályok saját maguk készítettek a reformációhoz kötődő különböző 
jelmondatokból. A jó élmények között fontos még felsorolni a vi-
zsolyi kirándulást és az Evangélikus Múzeum, a Református Biblia 
Múzeum, valamint az Országos Levéltár meglátogatását. Nagy él-
mény volt, hogy az evangélikus múzeumtól kölcsönvett Evangéli-
kus nemzeti tizenegy című kiállítást Gundel Takács Gábor nyitotta 
meg. De meg kell említenem még az 1517 méteres versenyfutást, 
az Erős Vár FC és a Fasor csapatának focimeccsét, az országos iro-
da gyülekezeti és missziói osztálya által kiállított Nagy Könyvet és 
az általuk bemutatott Luther-műsort is, valamint az egész hetet 
lezáró, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos által adott koncertet. És 
ne feledkezzünk meg a szülőkről, akik Luther rózsás kekszek sü-
tésével édesítették meg napjainkat.
– Ön szerint a gyerekek vagy akár a kollégák számára ez a hét 
milyen üzenettel bírt?
– Abban reménykedem, hogy az evangélikus diákjainkat talán si-
került megerősítenünk evangélikus identitásukban, a más feleke-
zethez tartozók pedig megismerhették az evangélikus egyház kin-
cseit, és közelebb kerülhettek ahhoz az egyházhoz, amely ezt az 
iskolát fenntartja. Remélem, ezáltal még jobban kötődnek majd 
ide, és viszik a világba a Fasor jó hírét.

Horváth-Bolla Zsuzsanna 
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Projekthét szervezésével kerültek közelebb a reformációhoz tanárok és diákok  
Reformáció 500 - a vizsolyi biblia nyomában 

Különleges projekthét zajlott március 20–24. között a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. A diákok egész héten át 
a reformáció témájával ismerkedtek különböző programokon és műhelyekben, a pénteki napon pedig bemutatták egymás-
nak alkotásaikat. Az „Itt állunk, másként nem tehetünk” mottóval rendezett projekthét fő szervezője az intézmény angol-né-

met szakos tanára, Fabiny Katalin volt, akit a tapasztalatokról kérdeztünk.
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Nem olyan rég, április 28-án nem mindennapi élményben 
lehetett részünk, a Fasorba látogatott ugyanis a rendkívül 
tehetséges Farkas Bertalan, aki az első magyar űrhajós, emel-

lett vadászpilóta és űrkutató is. Az iskolánk Dísztermében tartott 
45 perces színes, élménydús előadásából rengeteg mindent meg-
tudtunk az űrhajózásról és a vele járó előnyökről, illetve hátrá-
nyokról. Elmondta nekünk – tanároknak és diákoknak – életútját, 
nehézségeit és örömeit.
Gyulaházán született, rendes nevelést kapott. Gyermekkorában 
jó tanuló és kiváló sportoló volt, akit nagyon vonzott a futballisták 
világa, felnőttkorában is így képzelte el a jövőjét. Nyíregyházán 
kezdte a repülést, és mivel egyből megszerette, itt határozta el, 
hogy repülőtiszti főiskolára jelentkezik Szolnokra, és terveit inkább 
a repüléshez, mintsem a futballozáshoz köti. Ezek után a Szovjet 
Repülőműszaki Főiskola növendéke volt. Később első osztályú va-
dászpilóta lett. 29 éves korában önként jelentkezett űrhajósnak. 
Rá két évre pedig megtörtént első űrbe szállása a Szojuz36 fedél-
zetén, amely olyan sikeres volt, hogy a Magyar Népköztársaság 
Hőse és a Magyar Népköztársaság Űrhajósa kitüntetésben része-
sült. Az oklevelek és díjak áradata után a Magyar Tudományos 
Akadémia Interkozmosz Tanácsának kutatócsoportjában szerzett 
vezetői pozíciót. 1995-ben pedig dandártábornokká nevezték ki. 
Megjárta Washingtont is, és számos híres repülőtársasággal vállalt 
együttműködést. 1997-ben ment nyugdíjba, ám folytatta pályafu-
tását az Atlant-Hungary Airlines nevű légitársaság résztulajdonos-
ként, 2003-tól pedig ő lett a cég elnöke. Tagja lett a Nemzetközi 
Űrhajós Szövetség intézőbizottságának is.
Sokat mesélt az űrben töltött időről, ami közel nyolc napot jelentett 
az ő életében. Elmondta nekünk, hogy mennyire más a Földön kí-
vüli lét, mennyi felfedezésre váró kincset rejt az univerzum, azon-
kívül hírt szereztünk arról is, hogy milyen gyorsan biciklizte körbe 
a Földet az űrből. Politikai tevékenységei, előadásai, kitüntetései 
és tagságai mellett számos kísérletet is végzett. Rájött, hogy meg 
lehet határozni az űrhajósokat ért sugárzás mennyiségét, vizsgálta 
az űrhajósok szellemi munkavégző képességét, sejtbiológiai folya-
matokat hasonlított össze, az immunrendszer interferon sejtjeinek 
működését tanulmányozta súlytalanságban, és néhány fém kris-
tályszerkezetét és ötvözeteit is érdeklődve szemlélte. Magyarország 
felett kétszer haladtak el űrhajóval, így hazánk területéről több űr-

felvétel is készült. Felesége, Farkas Anikó először nagyon ellenezte 
Bertalan munkáját, viszont amikor látta férje szorgalmasságát és 
ambiciózusságát, beadta a derekát, holott tudta, rengeteg aggoda-
lommal teli percet fog okozni neki ezáltal. Három gyermekük szü-
letett, Aida, Bertalan és Ádám. Legidősebb gyereke pedig Farkas 
Gábor, aki egy korábbi kapcsolatából származott. Ellenben a sport 
nem tűnt el az életéből, a rendszeres testmozgást nagyra értékel-
te, rendszeresen focizott és teniszezett, hogy karbantartsa magát. 
Azzal zárta beszédét, hogy akinek egy kicsi affinitása is van az űr-
kutatáshoz, soha, senki és semmi miatt ne mondjon le álmáról, 
és küzdjön érte, mert a veszélyek mellett, amit némi ügyességgel 
és odafigyeléssel el lehet kerülni, ez az egyik legfantasztikusabb 
szakma, amit csak el tudunk képzelni. A nagyszerű beszámoló 
után, ami mind az előadónak, mind a hallgatóságnak életre szóló 
emléket nyújtott, a fényképezkedés, a sok-sok selfie elkészítése és 
természetesen az autogramosztás sem maradt el. 

Türkösi Éva 9. c

Nagy szerencsénk volt, hogy 2016. január 20-án eljuthat-
tunk a hűvösvölgyi Bűvösvölgybe, mert utólag kiderült, 
hogy nagy iránta a kereslet, és nem könnyű időpontot 

kapni ide. Már november óta a médiaértés jegyében teltek az 
osztályfőnöki és rajz órák, öt nagy témakört kellett előzetesen 
körüljárnunk: internet, TV-műsorok, rádióműsorok, nyomta-
tott sajtó és reklám.
Az indulás napján már mindenki nagyon izgatott volt: kíván-
csiak voltunk, milyen is lesz ez a titokzatos nevű médiaértést 
segítő központ. A helyre tömegközlekedéssel jutottunk el. Már 
kívülről nagyon tetszett a szépen felújított épület, a belseje pe-
dig elképesztően modern. Kis várakozás után csapatokra osz-
tódtunk, és mindegyik csapat kapott egy fiatal vezetőt. Padló-
ba épített színes égősorok mutatták, melyik csapatnak melyik 
terembe kell mennie. 
A mi csapatunk az „Írott sajtó” nevű teremben kezdett, ahol 
párokban, csúcstechnikával készíthettünk újságot. Különböző 
sémák (sajtós nyelven „tükrök”) voltak megadva, nekünk csak 
ki kellett választani, hogy melyikbe akarunk írni.
Ezután a greenbox-szal felszerelt híradóstúdióba kerültünk. Ott megismerkedtünk a híradózás kulisszatitkaival, és híradóműsort is ké-
szítettünk, időjárás-jelentéssel kiegészítve.
Egy rövid szünet után a kedvenc szobámba, a rádióstúdióba mentünk. Ott először meg kellett beszélni a műsor tematikáját, ki kellett 

választani a szignálokat. Ezután megbeszéltük, kik lesznek a 
műsorvezetők, a reklám hangja, a betelefonálók, a hírolvasó 
és a vendégek. Ezzel el is árultam, hogy beszélgetős műsort 
készítettünk.
A nyugodt munka után színészek bőrébe bújtunk, ugyanis fil-
met forgattunk. Itt négyes csoportokra oszlottunk, majd nagy 
nehezen eldöntöttük, milyen filmet akarunk forgatni. Az én 
négyesem a klasszikus autós-üldözés jelenetet, a lányok né-
gyese pedig a szintén klasszikus „Követnek minket” jelenetet 
választotta. Minden kisfilm középpontjában egy veterán Polski 
Fiat állt. A kiválasztott hátteret egy nagy képernyőn vetítették 
mögénk, a kamerákat pedig sikerült úgy beállítani, hogy ne 
látszódjon ez a kis csalás.
A hazaindulás előtt még egy csoportkép készült rólunk. Ki-
csit szomorúak voltunk, hogy véget ért a program, de élmé-
nyekkel gazdagon tértünk haza. Ezúton is köszönjük Fabiny 
tanárnőnek a szervezést, és az izgalmakkal és új ismeretekkel 
teli, emlékezetes napot.

Pintér Zoltán 6.b

A második alkalom sokkal izgalmasabb volt, azért is, mert kiderült, hogy 
csapatunk maximális pontot ért el. Amikor felértünk a terembe, ahol az elő-
ző foglalkozás elején kialakítottuk a csapatokat, minden csoportot 1-2 lap,  
néhány biztosító tű és egy madzag várt a saját asztalán. A lapokon azoknak 
a ruháknak az  „összeszerelését „ lehetett látni, amiket régen hordtak. Min-
den csapatból ki kellett választani valakit, akit beöltöztet a csoport  többi 
tagja. Kaptunk két anyagot, és elkezdtük a munkát. A folyamat úgy kezdő-
dött, hogy megkértük a próbababánkat, hogy álljon föl. Ezután a nagyobb 
anyagot köré hajtottuk, biztosítottuk a két vállánál és a nyitott oldalánál a 
biztosító tűkkel, majd a derekát  szorosan megkötöztük a madzaggal, és már 
készen is volt a ruha, amit férfik és nők egyaránt hordtak. Utána a vállára 
és a fejére tekertük valahogy a másik kendőszerű anyagot. Így tettük nőies-
sé az öltözéket. Mikor minden csapat készen lett, elkezdődött a pontozás, 
aminél azt vették figyelembe, hogy elkészültünk-e 5 perc alatt, és hogy a 
ruha egyezik-e a rajzon találhatóval.
A következő feladatunk az volt, hogy egy térkép segítségével keressünk meg néhány 

szobrot és festményt, majd állapítsuk meg, hogy egy mozaikon szereplő alak ki, keressünk a múzeumban két szobrot, ami nagyon hasonlít a két híres 
szoborra, majd az előző feladatban válaszuk ki azt, amin a legtöbb isten szerepel, és ha megvan, soroljuk fel őket.  Végül kaptunk még egy lapot, ami 
szobrokat ábrázolt, meg kellet mondanunk, hogy melyik található a múzeumban, ezenkívül még azt is, hogy az ott lévők közül melyik van márványból. 
Végül kiderült, hogy a Csak csajok és a Portugál mongúzok nyerték a vetélkedőt.
Köszönjük Jernei tanárnőnek, hogy elvitt minket egy ilyen érdekes helyre, hogy a kulisszák mögé leshettünk, és hogy több mindent tud-
hattunk meg az ókori Rómáról.
Köszönjük Haraszti Réka tanárnőnek, hogy eljött velünk, és amikor egy csapat nem értett valamit, megpróbálta elmagyarázni úgy, hogy 
ne lője le a poént.

Szigetvári Lili 5.a

Farkas Bertalan iskolánkban

Bűvösvölgy titkai tárultak fel a 6.b-nek
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Múzeumban jártunk
TÁMOP-pályázattal a Nemzeti Galériában

Az 5. a kétalkalmas programra juthatott el a Nemzeti Galériába. Az óko-
ri görög témában megrendezett programot Jernei Anikó tanárnőnek 
köszönhetjük, aki mindezt megszervezte nekünk.  

Amikor megérkeztünk, egy hölgy várt minket, majd miután leadtuk a cuccun-
kat, felmentünk egy kis terembe, ahol 5-6 fős csapatokat kellet alkotni. An-
nak a csapatnak a neve, amibe én is beletartoztam, Portugál mongúzok volt, 
amit mindenki megjegyzett. Miután megvolt a csapatnévválasztás, szemügy-
re vettünk egy-két edényt és vázát, meg néhány különleges lényt is. Ezután 
a hat csapatot kétfelé osztották, mi egy fali kárpithoz mentünk először, ami 
borzalmas helyen, egy szűk folyosón volt. Mivel mindentől fél méteres távol-
ságot kellet tartani úgy, hogy közben mögöttünk pakoltak, közelebb kellett 
mennünk a kárpithoz, amiért ránk szóltak a teremőrök. Amikor megkaptuk 
a feladatlapot, mindenki rámeredt a lapra, és öt perc alatt megoldottuk az 
egyórásnak szánt feladatot. Mária néni, a másik múzeumpedagógus, ezeket 
a szavakat mondta Haraszti Réka tanárnőnek: „De gyorsan bekarikázták a 
megoldást!” Az elkövetkezendő fél órában fotózkodtunk a kicsi Anonimussal, és felfedeztük azokat a festményeket, melyek a negye-
dikes olvasás tankönyveinkben voltak. Mikor  megjött az osztály másik fele, cseréltünk. Mi felmentünk egy terembe, ahol az volt a fel-
adat, hogy néhány váza közül válaszuk ki azokat, amelyiken azok a fura lények láthatók, amikről fent beszéltünk. Ezzel se szöszmö-
töltünk sokat. Mikor mindenki készen volt, és megtalálta a lényeket, átmentünk egy másik terembe, ahol egy vitrinben tárgyak álltak, 
nekünk pedig meg kellett keresnünk azt a tárgyat, ami hasonlít egy kancsóra. Ezzel pillanatok alatt készen lettünk, így aznapra véget is 
ért a foglalkozás. A visszafelé vezető úton elkezdett zuhogni az eső, ezért a buszon úgy utaztunk, mint a heringek, úgyhogy amikor le-
szálltunk, mindenki jobban érezte magát.



Fasori Hírmondó 2017. június 7Fasori Hírmondó 2017. június6

A Fény Nemzetközi Napja alkalmával 2017. május 16-án is-
kolánk egy jelentős része ellátogatott a Magyar Tudományos 
Akadémiára, hogy tudásra éhezve méltón ünnepeljük meg 

ezt a nevezetes napot.
Rengeteg tanuló jött el, különféle osztályokból, olyanok, akik még 
nem voltak az Akadémián, de olyanok is, akik már sokadszorra 
lépkednek fel a magasztos épület impozáns dísztermébe. Mikor 
megpillantottuk a székházat, olyan jó érzés fogott el mindenkit, 
rögtön csillogó szempárok sokasága lett látható, amelyből látszott, 
hogy vannak köztünk olyanok, mint például én, akiknek az iskola 
mellett az MTA vált a második otthonává. Hamarabb érkeztünk, 
hogy minél jobb helyet kaphassunk, ugyanis mindenki látni és 
hallani akarta a különbnél különb prezentálásokat. A lázas vára-
kozás után kisvártatva Lovász László, az MTA elnöke tartott ün-
nepélyes beszédet. A nyitó felszólalás után, négy rendkívüli előa-
dásba kapcsolódhattunk bele, melyeknek fő témája volt a fény és 
hatásai Földünkre. 
Először Szabó Róbert az MTA Csillagászati és Földtudományi           

Kutatóközponttól beszélt a csillagászatról és a kozmikus fények 
szerepéről, ezt követően Dombi Péter, az MTA Wigner Fizikai Ku-
tatóközponttól a nanoszerkezetek és azok gyorsfényképezéséről, 
aztán Lente Gábor, a Debreceni Egyetemtől mutatott be nekünk 
néhány fényt kibocsátó kémiai reakciót, amelyet közelről is szem-
ügyre vehettünk, számomra ez volt a legérdekesebb, mert sokuk-
kal a hétköznapi életben is találkozhatunk. Végül Garab Győző 
a Szegedi Biológiai Kutatóközponttól mesélt nekünk arról, hogy 
mennyire elképzelhetetlen a Föld élővilágának a fenntartása fény 
nélkül. Ha nincs fény, nincs élet, és mi sem léteznénk, ha nem 
lenne fotoszintézis. 
Mindegyik prezentációban tetszett az, hogy a tudós tanárok, pro-
fesszorok – tudván, hogy középiskolások is jelen lesznek – alacso-
nyabb fokon terjesztette tudományának felfedezéseit. A fergeteges 
délután folyamán, megtudhattuk, hogy az emberek korai halálának 
hatalmas részét okozó rák, gyógyítható fénnyel, illetve betekintést 
nyerhettünk különféle természeti jelenségek jellegzetességébe, kin-
csekről, a kemiluminról, a nanométerről, a luciferin, valamint a 
luciferáz enzimről is szó esett. Nagyon sok mindent tudhattunk 
meg a fényről, biológiai, földrajzi, kémiai és fizikai vonatkoztatás-
ban. A képzett előadók után természetesen nem maradhatott el 
Kroó Norbert professzor úr, az MTA rendes tagjának a szédületes 
záró eszmecseréje sem. 
Mint minden alkalommal, most is tudással felvértezve hagytuk 
el az intézményt, amely mindenkori bölcsője marad Univerzu-
munk rejtelmességének. Fantasztikus volt látni, hogy a tudomány 
és annak szeretete nem halt ki a fiatal generációból sem. Nagyon 
örültem, hogy Palágyi Júlia tanárnőnek köszönhetően ismét itt le-
hettem iskolatársaimmal, ennyi intelligens ember körében. Óriási 
megtiszteltetés volt és egy újabb csodálatos napot tudhattam ma-
gam után a Fény Napja alkalmával. Kíváncsian várom a követke-
ző kalandunkat! 

Türkösi Éva 9.c

2017-ben is jó emlékekkel gondolhatunk vissza az eredményes és izgalmas cserediák programokra, ami pontosan két éve indult el.    
Ebben az évben kilenc, magát igazán szerencsésnek mondható diák és két felügyelő tanár vehetett részt a programban. A program csak 
három napig tartott, de ez nem vette el a kedvünket attól, hogy az időnket maximálisan kihasználjuk.
A csehek igencsak izgatottan fogadtak minket a vonatállomáson. A fogadás után mindenki hazament a cserediákjával. Számomra ez 
egy izgalmas út volt, mert hihetetlen módon eltévedtünk, ám végül nagy nehezen mégis hazataláltunk. A cserediákom (Martina) édes-
anyja meglepően jól beszélt angolul és oroszul, ami számomra sok előnyt jelentett a társalgásban. Lehetőségem volt megkóstolni sok-
fajta tradicionális cseh ételt, példának okáért a knédlit, amit az első harapások után örök életemre megkedveltem. Második nap a         
tanárok szervezésével egy játékban vettünk részt, ahol a várost bejárva vicces feladatokat teljesítettünk.
A játék egyik állomásán csehül kellett beszélnünk, ami elég viccesen sült el. Ugyanezen a napon prezentációk formájában a két ország 
diákjai jobban megismerkedhettek egymás kultúrájával. Nagyon szórakoztató volt hallgatni, ahogyan a cseh diákok megpróbálnak            
magyarul beszélni, de a magyarok cseh 
kiejtése sem volt hibátlan.
Utolsó nap mindenki saját programot 
szervezhetett, én a lovaglást próbálhat-
tam ki, ahol majdnem sikeresen lezuhan-
tam egy versenyló hátáról. Utolsó este 
a rossz időre való tekintettel el kellett 
halasztanunk a szabad ég alatti progra-
mot, így hát Brno legjobb szórakozó-
helyére mentünk, ahol volt bowling, 
darts, csocsó, asztali hockey és billiárd is.  
Remek élményben lehetett részünk 
Brnoban, én személy szerint most is 
tartom a kapcsolatot Martinával. A cse-
rediák program mindenki számára re-
mek lehetőségeket, tapasztalatokat és 
élményeket tartogat.

Sándor Ágoston 11.a

Felülmúlhatatlan Fény Napja az MTA-n

Cseh cserediákprogram

Egyet fizet, kettőt kap  

– avagy mire jó az áprilisi hóesés?

Bélyegmúzeum Fasori kutató tanárok

A bolondos áprilisi időjárás miatt sajnos nem tudtunk elmenni a vár-
va várt osztálykirándulásra, de ez nem szegte a 6/b kedvét, hamar 
összeállt az új terv. Az első nap a szórakozásé volt: miután sikere-

sen kijutottunk négy különböző szabaduló szobából, az Aréna moziban 
múlattuk az időt egy kutya négy életével.
A második napon azonban komolyabb vizekre eveztünk: ellátogattunk 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba, ahol egy izgalmas délelőttöt 
tölthettünk el. A múzeum névadóját az anyák megmentőjeként tartják 
számon, mert kötelezővé tette az orvosok számára a kézfertőtlenítést, ezáltal kevesebb nő halt meg a szülést követően.
A múzeumban sok érdekességet ismerhettünk meg a korai orvoslással kapcsolatban, például a honfoglaló magyarok trepanációs forté-
lyait vagy a mumifikálás trükkjeit. Lehet, hogy első hallásra morbidnak tűnnek ezek az eljárások, de valóban ezek voltak a mai orvoslás 
alapjai. Különböző orvosi területeken használt eszközök sokasága tárult elénk, amelyeket nem mindig sikerült felismerni segítség nélkül. 
Azért titkon örültünk, hogy a mai kórházakban már nem ezeket az eszközöket használják az orvosok!
Az interaktív foglalkozáson választhattunk, hogy az emberi szív modelljét tegyük élethűvé vagy egy kavicson gyakoroljuk a mumifi-
kálás műveletét. (Az ott tanultaknak a macskám otthon nagyon nem örült!) Hasonlóan érdekes volt a XVIII. századi patika, ahol még 
nyoma sem volt a mai berendezéseknek vagy a modern csomagolásoknak. Precíz mérlegek és apró üvegcsék sorakoztak a polcokon.  
A múzeumnak a Semmelweis család egykori lakása ad otthont, ahol még ma is megtekinthető a nappali szoba az eredeti berendezés-
sel. Nem csak Semmelweis Ignác életébe kaptunk bepillantást, hanem nyughelyét is láthattuk, hiszen hamvait kalandos események 
után az épület falában helyezték örök nyugalomra. A múzeum nem csak az orvosi pályára készülőknek jelent maradandó élményt, ha-
nem mindenkinek érdemes rászánni néhány órát, és akár összekötni egy kellemes sétával a közeli Várkert bazárban. Ahogy a mellékelt 
kép mutatja, mi is ezt tettük! Ráadásul júniusban az osztálykirándulást is bepótoljuk, így kétszeresen is jól jártunk az áprilisi hóeséssel.

Kovács Laura Lili 6.b

Az idei tanévben több osztály is ellátogatott a Bélyegmúzeum-
ba Palágyi Júlia tanárnővel. Sokan különösen érdeklődünk a 

fizika iránt, de kiváltképp a csillagászatot kedveljük. 
Izgalmasnak ígérkezett tehát a Bélyegmúzeum Asztro- trilógia című 
időszaki kiállítása. A kiállítást abból az alkalomból állították össze, 
hogy idén van az 550. évfordulója annak, hogy Vitéz János esz-
tergomi érsek hívására Magyarországra érkezett Johannes Müller, 
a később Regiomontanus néven ismertté vált német asztrológus, 
csillagász és matematikus. Regiomontanus tiszteletére akár egy 
egész kiállítást is lehetne kialakítani, de ezúttal nemcsak a Koper-
nikusz előfutárának nevezett csillagjós és csillagász kapott helyet.
A kiállítás bemutatja a csillagászat történetének legfőbb   állomá-
sait, tudósait, régi műszerekkel, első kiadású ősnyomtatványokkal 
és természetesen bélyegekkel illusztrálva a Naprendszer égitest-
jeinek felfedezését a mitológiai kezdetektől, egészen napjainkig. 
A kiállítás fő látványosságai a bolygógömbök. Ezekben a tárlók-
ban olvashattunk az egyes bolygók legfontosabb tulajdonságairól, 
felfedezéseiről és érdekességeiről. A gömbök megfelelő pontjaira 
tűzték rá azokat a bélyegeket, amelyek űreszközöket, űrhajósokat 
vagy éppen a magyar nevet viselő kráterek névadóit ábrázolják.
Tárlatvezetőnk Szabó Jenő volt, aki a csillagászat és űr lelkes és sze-
retetteljes bemutatásával fantasztikus vezetésben részesített minket. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a tanárnőnek, hogy ilyen cso-
dálatos programot szervezett nekünk, növelve bennünk a fizika 
és csillagászat szeretetét!    

Tüzes Johanna 9.c

Idén immár ötödik alkalommal rendezték meg az Evangélikus Is-
kolák Kutató Tanárainak Konferenciáját. Az április 7-8-án lezaj-

lott rendezvényen iskolánk tanárai közül Birkás-Sztrókay Edit, Bog-
nár Ildikó, dr. Csepregi András, dr. Érfalvy Lívia, valamint Hajnóczi 
Eszter tartottak tudományos előadást a történelemtudomány, az 
irodalomtudomány, a hittudomány és a művészettörténet álta-
luk kutatott kérdéseiről. A rendezvénynek – mely az Evangélikus 
Pedagógiai Intézet támogatásával valósult meg – idén az aszódi 
evangélikus gimnázium adott otthont. A remek szervezés, a házi-
gazdák vendégszeretete, a színvonalas szakmai és kulturális prog-
ramok minden résztvevő számára szellemi feltöltődésül szolgál-
tak. A kollégák nagy örömére Hajdó Ákos igazgató úr is részt vett 
a konferencián, megtisztelve jelenlétével az előadást tartó fasori 
kollégákat. A 2013-ban iskolánkból útjára indult tudományközi 
konferencia ötletgazdája és életre hívója dr. Érfalvy Lívia, intézmé-
nyünk magyar-német szakos tanára, aki a Kossuth Rádió Időt kérek 
című műsorának április 1-jei adásában többek közt arról is beszélt, 
hogy a konferencia szellemisége miként kapcsolódik a régi fasori 
hagyományokhoz, azoknak a tudós tanároknak a példájához, akik 
mindennapos oktató-nevelő munkájuk mellett egyetemi tanárként 
vagy épp a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként tudományos 
munkát is végeztek, tankönyveket írtak, szótárat szerkesztettek, 
nemzetközi konferenciákon képviselték hazánkat. Örülünk, hogy 
kollégáink közül ilyen sokan éreznek indíttatást szaktárgyuk tudo-
mányos művelése iránt. 
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Nagy izgalommal indultunk 2016 novemberében  Tóth Lilla projektkoordinátor kolléganőmmel és két 12.c-s diákkal, Somogyvári 
Júliával és Edőcs Johannával a Comenius programot felváltó Erasmus + program első találkozójára, a boráról is híres Porto váro-
sába. Nagy várakozással tekintettünk az út elé azért is, mert a kétéves program témája a migráció, mely manapság igen aktuá-

lis és egyben sok vitára okot adó kérdés. A programban résztvevő országok (Németország, Franciaország, Litvánia, Olaszország, Svéd-
ország, Magyarország) mindegyike kisebb vagy nagyobb mértékben érintett a kérdésben; nap mint nap szembesülnek a bevándorlók         
integrálásának, számukra az emberi körülmények megteremtésének nehézségeivel.
Az első találkozón az egyes iskolákba járó bevándorló gyerekek néha szívszorító történeteit hallgattuk meg. Vendéglátóink szokásukhoz 
híven ismét kitettek magukért és rengeteg programmal (kirándulások, Fado zenei bemutató, műsoros est sokfogásos vacsorával) szó-
rakoztattak minket. A nagylelkű szíveslátást ősszel lesz módunk viszonozni, ugyanis iskolánk fogja vendégül látni az új Erasmus plusz 
programban résztvevő iskolák tanárait és diákjait.

Szathmáry Adrienn

Tanárainknak hála, májusban az Erasmus+ program keretében 
egy hetet Svédország legnyugatibb részén, Strömstad városában 
tölthettünk. A program fő témája az európai migrációs krízis és 

annak politikai megközelítése volt. Kísérőink Tóth Lilla és Szalai Ildi-
kó tanárnők voltak.
Megérkezésünkkor egy magyar származású lány fogadott minket: Tind-
ra Sipos. A május 7-től május 13-ig tartó utazás programjai között 
többek közt a következők voltak: svéd nyelvlecke, túra a Koster-szi-
geteken, prezentációk előadása a menekültek helyzetéről a részvevő 
országokban, roleplay (egy Európai Parlament gyűléséhez hasonló vita 
a krízisről), koncert a helyi énekkar előadásában, Strömstad polgármes-
terének meglátogatása, kirándulás Vitlyckébe az ősi északi kultúrával 
foglalkozó múzeumhoz, illetve egy utolsó tisztelettétel a „svéd Stone-
henge”-ként emlegetett blomsholmi sírköveknél. Független program-
ként naplementenézés, Bränboll (a svédek métája/baseballja) a helyi 
diákokkal, ételkülönlegességek kóstolása, együtt zenélés.
Remek élmény volt az út, fantasztikus élmény volt találkozni az otta-
niakkal, és megismerni a kultúrát. Alig várjuk, hogy viszontlássuk ott 
szerzett barátainkat.

Sallai Áron, Szlama Eszter, Mátyus Ágota 9.c

Porto nappal: Az első délutánunkon egy 
kisebb felfedezőtúrát tettünk Porto városá-
ban. Elsőként meglátogattuk Porto szívében 
a hatalmas városi parkot, ahol a tavak szá-
mánál csak a sirályok száma volt nagyobb. 
Közben vendéglátóim részletes magyarázatot 
adtak a város szerkezetéről, ami viszont olyan 
bonyolultnak bizonyult, hogy elutazásunk 
napján is csak részleges fogalmaink voltak 
róla. Ezután autóval átszeltük a Dom Luis 
hidat, ami a város jelképének számít, mert 
elkészültekor „a világ leghosszabb acélból 
készült íves hídja” címmel büszkélkedhe-
tett. A híd a Douro folyó felett vezetett át, 
amely a várost kettészeli. A városka látké-
pét délután egy templomtoronyból is meg-
csodálhattam: barna tetős, fehér épületek 
látszólagos összevisszaságban, ameddig a 
szem ellát a Douro folyó jobb és bal part-
ján. Estefelé még betértünk abba a legendás 
könyvesboltba, ahol a Harry Potter- filmek 
egyik jelenetét forgatták, de sajnos kérdé-
semre-miszerint árulnak-e magyar szerzők-
től könyveket- nemleges választ kaptam.

Porto éjjel: A második este látogattunk el 
Portóba a fogadó családdal. Készségesen 
és lelkesen körbevezettek többek között a 
portói pályaudvaron, a Clérigos templom-
ban és toronyban, valamint a híres Lello 
könyvesboltban. Jobbnál jobb fényképeket 
készítettem (jó párat közülük kifejezetten 
művészettörténet órára szántam, de saj-
nos a képek nem kerülhettek bemutatás-
ra), ámultam az esti fényeken, a folyón, a 
hagyományok szerint az utcán dísztalárban 
énekelgető egyetemistákon és a tradicionális 
csempemozaikokon a város több épületén.
Santa Maria da Feira: Santa Maria da Feira 
városát (ahol az iskola is volt) a többi ven-
déggel együtt jártuk be a 2. napon. Utunk 
először egy fogaça- készítő műhelybe ve-
zetett, ahol egy pék mutatta meg a portu-
gálok egyik legkedveltebb édességének el-
készítési fortélyait. A fogaça illatra és ízre is 
nagyon hasonló a magyar kürtős kalácshoz. 
Itt is vékony tésztakígyókat sodornak, csak 
éppen ezeket nem egymás mellé, hanem 
egymásra tornyozzák, s így egy várformát 
kapunk négy bástyával. A vállakozó kedvű-
ek később maguk is kipróbálhatták a süte-

mény elkészítését. Miután mindenki jól bel-
akott, utunk egy középkorban épült várba 
vezetett, ahol először egy ismeretterjesztő 
kisfilmet vetítettek az építmény történetéről, 
ezután pedig mindenki felsétálhatott az őr-
tornyokhoz, gyönyörködhetett a kilátásban, 
és fotókat készíthetett a szép panorámáról.

Prezentáció: Az Erasmus plus idei témája a 
migráció, s a résztvevő diákoknak a saját is-
kolájukba járó bevándorló diákok helyzetét 
kellett felvázolnia. A prezentációk bemuta-
tására a harmadik napon került sor. Mi, Jul-
csival meglehetősen izgultunk, főleg mikor 
láttuk, hogy rajtunk kívül szinte mindenki 
kreatív eszközöket használt, s információ-
gazdag előadásokat készített. Engem/minket 
leginkább a portugáloké nyűgözött le, akik 
egy nagyon ötletes, minőségi videót készítet-
tek, emellett a svéd tanárok előadása (akik 
Svédországban élő migráns gyerekeik törté-
neteit és rajzait mutatták be) is különösen 
érdekes és megdöbbentő volt. (A svédektől 
egyébként diákok nem érkeztek, mert a ta-
nárok félreértették a kapott értesítéseket a 
programról…) Hogy mentsem azért becsü-
letünket, le kell szögeznem, hogy a prog-
ramban résztvevő többi országban sokkal 
nagyobb számban élnek migránsok, mint 
Magyarországon, így nem csoda, hogy ők a 
beszámolóikban jóval több személyes élet-
történetet tudtak elmesélni. Mindezt leszá-
mítva derekasan helytálltunk, ahhoz képest, 
hogy ez volt életünk eddigi legkomolyabb 
megmérettetése az angol nyelvhasználat 
kapcsán. A franciákat pedig egész bizto-
san túlszárnyaltuk, hiába készültek 20 per-
ces videóval (amiből tíz percet egyébiránt a 
stáblista foglalt el), hiszen ők tudvalevőleg 
nem nagyon hajlandóak más nyelven meg-
szólalni az anyanyelvükön kívül…

Közös kirándulás: Utolsó teljes napunkon 
mi, a külföldi diákok és tanárok, a fogadó 
diákokkal és tanárokkal együtt buszoztuk be 
a környező látványos városokat. Bár a terve-
zett háromból csak kettőt sikerült megnéz-
nünk (a portugál Velencének nevezett Aveirót 
sajnos kihagytuk), így is remekül sikerült az 
utazás. Elsőként a hegyvidéki (skanzenszerű, 
de mégsem skanzen) São Simão kis faluját 

jártuk körbe (ahol egyébként egy portugál 
fiú vidáman kiabálta nekünk, hogy „BUDA 
– PEST”, mert jelezni akarta, hogy tudja: 
Budapest igazából Buda és Pest; őszintén 
örültünk a lelkesedésének!). Utána az óce-
ánhoz mentünk, hogy megnézzük Nazaré 
csodaszép városát, gyönyörködjünk a kilá-
tásban, bámuljuk a vízbe merészkedőket, 
a szörfösöket, és a portugál népviseletes 
hölgyeket (hét szoknyájuk volt, amelyek az 
óceán hét hullámját, a világ hét csodáját, a 
szivárvány hét színét, és a hét napjait szim-
bolizálják). A part egyébként szinte elérhe-
tetlen messzeségben volt tőlünk, felkutatá-
sára pedig nem nagyon kaptunk időt, azért 
Johannával leküzdöttük a leküzdhetetlent, 
és az úttalan utak legeldugottabbikán sike-
rült leereszkednünk az óceánhoz (onnan 
pedig vissza a hegyre). Megérte!

Műsoros vacsora: Utolsó este a portugá-
lok, bevetve minden találékonyságukat, iga-
zi felejthetetlen vacsorával kápráztattak el 
bennünket. Az iskolaépület nagytermébe 

hosszú asztalokat állítottak fel, rajta csillogó 
terítékkel, a kiszolgálást pedig kezdő pin-
cérfiúk végezték. Azon már meg sem lepőd-
tünk, hogy a lakoma este kilenckor vette 
kezdetét (valószínűleg még nem hallottak 
a késői étkezés hátrányairól), ám mikor a 
kihagyhatatlan portói borral való koccin-
tás után már a krémlevest falatoztuk, kissé 
megdöbbentünk, mikor -mintegy varázsü-
tésre - megszólalt a zene, s egy fiatal, csupa 
izom portugál ifjú félmeztelenül kiperdült 
elénk, s az asztalok között lejtette el magas 
művészi értékkel bíró balettkoreográfiáját, 
ide-oda szökellve a falatozó népség előtt. 
Az első sokkhatáson túllendülve már felké-
szülten vártuk a másodikat: ekkor egy di-
áklány szórakoztatott minket különféle da-
lokkal. Így hamar kiderült számunkra, hogy 
ez nem ám egy szokványos búcsúvacsora, 
hanem egy sohavégetnemérős műsoros va-
csora. Még a desszert fogyasztása közben 
sem unatkozhattunk: ekkor egy jópofa bű-
vész szórakoztatott a trükkjeivel, amiből mi 
se nem láttunk, se nem értettünk semmit, 

így hát negyven perc elteltével már csak ab-
ban bízhattuk, hogy a következő trükkben 
valahogy a kártyával együtt a bűvész maga 
is felszívódik. S a vendégprodukciók még 
csak ezután következtek! Mi Szathmáry ta-
nárnővel hármasban egy kis népdalcsokrot 
adtunk elő, melyben nem csak énekhangun-
kat, de csodálatos tánctudásunkat is meg-
csillogtathattuk (Már minálunk babám…). 
A többi csoport is mind-mind a saját kul-
turális kincseiből mutatott be néhányat. A 
műsoros vacsora végül szép szavakkal és 
tánccal zárult hajnali két óra körül.
A hazaút egyébként remekül sikerült: kihasz-
náltuk a müncheni repülőtér minden lehe-
tőségét, kalózkodtunk a McDonald’s-ban, 
a svájci bicskával (ne tessék rosszra gondol-
ni!), plüss-disznócskát ölelgettünk, és titok-
ban vártuk a Bayern München játékosait, 
hátha felbukkannak. (Na jó, igazából nem.) 
Aztán megcsodáltuk Budapest esti fényeit 
felülről, örültünk, hogy megérkeztünk, és 
sajnáltuk, hogy vége lett.
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A warendorfi kirándulásunkat a gimnáziumi életem egyik leg-
jobb külföldi útjának mondanám, ahol az eddigi legtöbb ta-
pasztalatot sikerült összegyűjtenem, mindössze egy hét alatt.

Amikor az iskolában felmerült a lehetőség, éreztem, hogy nekem 
mennem kell, és valóban, vétek lett volna kihagyni ezt a kirándulást. 
Végül sikeresen beválasztottak az öt szerencsés diák közé, akik részt 
vehettek az Erasmus projekten. Természetesen nem olyan utazást 
kell elképzelni, mint egy nyaralás vagy kikapcsolódás, hiszen eleve 
adott volt a téma, amit előzőleg fel kellett dolgoznunk – nemcsak 
nekünk, hanem az összes résztvevő diáknak: migráció (ki- és be-
vándorlás) a 20. század folyamán. A témát egész jól sikerült feldol-
goznunk, és egy vetítettképes bemutatót készítenünk belőle, bár 
sok idegeskedés is állt a munka mögött, főleg részemről, hisz nehéz 
volt a fiúkat kordában tartani. Ez a feladat azért maradt rám, mert 
én voltam az összekötő a kísérő tanárunk, Ittzés Szilvia tanárnő és 
a csapat között. Végül összeállt a kép a huszadik századi Magyaror-
szágon zajló mozgásokról külföldről és külföldre.
Egyre közelebb jött az a bizonyos indulási dátum, izgultam, féltünk, 
az utolsó pillanatban már nem is értettük, hogy miért is akartunk 
annyira elmenni?! Hajnalban aztán találkoztunk a repülőtéren, fel-
szálltunk (volt, aki életében először repült), és meg sem álltunk Dort-
mundig. Onnan taxi vitt minket tovább, Waraendorfba. A másfél 
órás út közben még gyakoroltuk egy kicsit az előadást, mivel egyből 
az iskolába érkeztünk, ahol komoly feladat várt ránk. Az iskolába 
belépve rögtön megcsodáltuk a Németország és Magyarország közti 
fejlettségi és minden létező egyéb különbséget is!
Az iskolában megismerkedtünk a cserediákunkkal, és már kezdődtek 
is az előadások. Nagyon sok mindenről esett szó, érdekes tényeket 
tudtunk meg minden egyes résztvevő ország vándorlási helyzetéről. 
Az iskola még egy bevándorló család egyik felnőtt fiatal tagját is be-
mutatta, aki elmesélte a saját személyes történetüket, majd mesélt a 
családi vállalkozásukról, ami egy speciális „taco” szerű szír étel volt. 
Meglepetésünkre még meg is kóstolhattuk. 
Végigdolgoztuk hát az első napot, az előadások közben még a cse-
rediákjaink óráira is beültünk (bár ez igen csak fárasztó volt, hiszen 
nem nagyon értettük, és aznap nagyon korán keltünk). A hosszú is-
kolai nap végén végre „haza”mehettünk és megismerkedhettünk az 
otthoniakkal, ami egyre könnyebben ment, ahogy telt az idő. Min-
denki nagyon kedves és aranyos volt, a szülők, a cserediákok és a 
többi országból jött résztvevők is. Sok új élményben volt részünk, 
több várost is felfedeztünk, mint például Hamburg, vagy Münster. 
Nem mindig volt sajnos jó időnk, de emiatt sosem szomorkodtunk, 
mert jó volt a hangulat. Sok időt töltöttünk együtt, az iskolában csak 
pár órát tartózkodtunk, kivéve azt a napot, amikor az ún. „work- 
shopokon” vettünk részt, de ez a része is érdekes volt a közös mun-
kának. „Iskola után” aztán szinte mindig szerveztek nekünk valami-
lyen programot a cserediákjainkkal, amiket nagyon élveztünk, bár 
elmondhatjuk, hogy hat napon át programozni és bulizni, összejönni 
késő estig, már nekünk is fárasztó volt. De megérte, hiszen ezek az 
együttlétek igazán összekovácsoltak bennünket, és ennek köszön-
hetően a napi napig tartom néhány résztvevővel a kapcsolatot. Re-
mélem, egyszer újra találkozhatunk is! Magát az otthont adó várost, 
Warendorfot is alaposan megismertük, alaposan bejártuk, közben 
sok történelmi érdekességet megtudtunk. Véleményem szerint élhe-
tő város, megtalálható benne minden, ami kell, viszont mégsem túl 
nagy, mint például Budapest. Egerhez tudnám hasonlítani. 
Az egyheti együttlét végén már szinte haza sem akartunk jönni, any-
nyira megszerettük ott, mégis eljött a búcsú ideje. Itthon megpróbál-
tunk visszarázódni az itteni életbe – elég nehezen ment. 
Az Erasmus-projekt és a migráció mint téma számomra azért is volt 
nagy élmény, mert világossá tette, hogy milyen szerencsések va-
gyunk, hogy mindenünk megvan. Warendorf pedig gyönyörű, tele 
kedves emberekkel, de azért sehol sem olyan jó, mint otthon. Be-
csüljük meg, amink van!
A szerző útitársai: Bálint Andrea, Borongics Dániel, Varga Máté és 
Weinberger Tibor, valamint Ittzés Szilvia és Szalai Lívia tanárnők. Az 
út szervezője: Tóth Lilla tanárnő volt.
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Váratlan meghívást kapott iskolánk három 
diákja és egy tanára decemberben: Kósa 
Bálint, 1993-ban végzett öregdiák to-

vábbított egy meghívást Japánból arra a „Vi-
ta-konferenciára”, melyre mind az öt földrészről 
várták a résztvevőket. A hetvenfős összejövetel 
fő témája a világbéke volt, a programja pedig 
vita-verseny három napig, majd ismerkedés 
Tokióval és a hegyekkel. A programon Kenya, 
Ausztrália, Új-Zéland, Vietnám, Izrael, Franciaor-
szág, Anglia, USA és Magyarország képviseltette 
magát, valamint nyolc különböző japán iskolából 
hívtak diákokat, hogy megismerjék egymást, és 
egymáson keresztül a másik ország kultúráját, 
szokásait, gondolkodásmódját. 
Három napon át feszített ütemben zajlott az ún. 
vitaverseny, ahol mindenkinek ki kellett próbálnia 
magát, és hat különböző, ma nagyon aktuális 
témában, szigorú szabályok mentén vitáztak az 
országok egymással. Ennek a fajta vitázásnak a 
lényege, hogy nem lehet megválasztani, hogy az 
adott állítás ellen vagy mellette kell érvelni, így 
különösen sokat fejleszt a gondolkodásban. A 
hét második felében pedig Tokióba látogattunk 
és síeltünk az ún. Japán Alpokban. 
A rendezvényt Kazuko Nakadai, 75 éves üz- letasszony tette lehetővé, aki a gyerekkorában átélt Második Világháború borzalmas 
emléke miatt döntött úgy, hogy megvalósítja álmát: a fiatalokat összehozza az egész világból, hogy egymás gondolkodását megismerve 
döntsenek úgy, hogy aktívan támogatják a békét, és aktívan ellenzik a háborút – akárhol is élnek.
Utastársaim, Czégel Szabolcs, Fehér Anna és Osváth-Bíró Zsófia lelkiismeretesen, alaposan felkészültek az  útra, ott pedig kimagaslóan 
jól teljesítettek mind a vitázás, mind az ismerkedés, kapcsolatépítés terén. Iskolánknak és országunknak jó hírét vitték messze a világba. 
Élményeinket napról napra megosztottuk a fasorinjapan.wordpress.com blogon.
 Ittzés Szilvia tanárnő 

A két évvel ezelőtti stuttgarti Kirchentag után a Fasor idén is képviseltette magát a németországi „egyházi napokon”, amelynek ezút-
tal Berlin és Wittenberg adott otthont. A 10.c németes csoportjának négy szerencsés tagja 2017. május 24. és 29. között lehetett 
részese ennek a rendkívüli eseménynek. A címben szereplő „Látsz engem!” (1Móz 16,13) mottót az ószövetségi Hágár történe-

téből kölcsönözték a szervezők. A zsúfolt főváros minden pontján narancssárga hátterekből kiugró kíváncsi szemek figyeltek bennün-
ket, ezzel utalva arra, hogy Isten lát minket.
Másfél órás repülőút után landoltunk Berlinben. Hosszabb metrózással és egy kimerítő gyalogtúrával érkeztünk a szállásunkra, egy mo-
dern általános iskola osztálytermébe. Épphogy csak leraktuk csomagjainkat, majd rögtön a belvárosba siettünk, ahol már javában zaj-
lottak a nyitó istentiszteletek, egyszerre több helyszínen, a város nagy terein. Ezt követte az „Abend der Begegnungen”, vagyis a talál-
kozások estéje. Itt a résztvevő gyülekezetek, iskolák, egyházi szervezetek mutatkoztak be egy hatalmas vásár keretében, ahol nemcsak 
finom helyi ételeket (legnépszerűbb a Currywurst) árultak, hanem mindenféle szóróanyaggal is ellátták az érdeklődő tömeget. A ka-
valkád ellenére több magyar ismerőssel is összefutottunk. A fárasztó mászkálás után visszatértünk szállásunkra, ahol megismerkedtünk 

„szobatársainkkal”, egy kedves ukrán családdal.
A következő napot a Messe Berlin-en (olyan, mint a Hungexpo, csak hatszor na-
gyobb területen) kezdtük. Sajnos a betervezett Bibelarbeit-ot (bibliatanulmányt) 
a még ismeretlenül nagy távolság miatt lekéstük, ám az ezt követő érdekes be-
szélgetésbe még éppen belekóstolhattunk: az alternatív, sűrűn tetovált amerikai 
lelkésznő, Nadia Bolz-Weber válaszolt a közönség kérdéseire. Ezután egy, a ke-
let-európai egyházak helyzetéről szóló pódiumbeszélgetést hallgattunk meg, amely-
nek Fabiny Tamás püspök úr is aktív szereplője volt. Innen a Zentrum Jugend-be 
(ifjúsági központ) vezetett az utunk, ahol a programok célközönsége természete-
sen a fiatalság volt. Sport, kézműves foglalkozások, koncertek, társasjátékok, be-
szélgetések, előadások közül lehetett válogatni. Még ezen az estén a híres és köz-
kedvelt német a-cappella együttes, nevezetesen a Wise Guys koncertjét 
élvezhettük a Brandenburgi kapu tövében. Több számukat már ismertük a német 
órákról, de csak most éreztük át, milyen rendkívüli hangulatot képesek teremte-
ni a humorukkal, lelkesedésükkel és tisztánlátásukkal. Fantasztikus érzés volt a 
félszáz-ezres tömeggel együtt énekelni, majd szürkületkor a mobiltelefonjaink 
fényével „csápolni” nekik. Már hagyomány, hogy a Kirchentag Wise Guys kon-
certje a Kindernothilfe (segélyszervezet a szükségben élő gyerekekért) munkáját 
segíti. A koncert alatt összegyűjtött pénzt (amit valaki a végén nagyvonalúan meg-
duplázott!) a szárazság sújtotta Szomáliában élő gyerekeknek juttatják el.

Warendorf Japánban jártunk

„Látsz engem!”, avagy ismét Kirchentag
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Látsz engem, látlak téged, látjuk egymást!
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kezdtük, ami köztudottan a Kelet- és Nyugat-Berlin közötti egyik határátkelő-
hely volt. Betértünk a Trabant múzeumba, majd a berlini fal megmaradt darab-
jai mentén haladtunk a tragikus történetű Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 
felé. Ennek csonka tornyába is felmásztunk, majd a mellette épült modern temp-
lomban pihentünk meg. A templom nagy része a második világháborúban meg-
semmisült, de ennek emlékére meghagyták a leszakadt torony maradványait, 
és mellé építették az új templomot. Ezen a két épületen jól látható Berlin két 
arca: a régi és az új, ami jól megfér egymás mellett. Egy szerény ebéd után – 
gyors helyzetfelismeréssel egy japán turista csoporthoz csatlakozva - bevetettük 
magunkat a Pergamon Múzeumba, ahol a sok ókori emlék közül a leghíresebb 
a Nabukadnedzár király által építtetett monumentális Istár kapu egy része. A ber-
lini dóm barokk épületébe is bekukkantottunk, majd este egy gyönyörű gyertya-
fényes áhítaton vettünk részt a Brandenburgi kapu előtt, ahol több ezer ember 
adta tovább egymásnak a lángot, hallgatta Isten igéjét, énekelt és imádkozott.
Szombaton délelőtt egy musicalt tekintettünk meg az Atze Musiktheater-ben. A 
darab Anne Frank és két zsidó család bujdosásáról szólt a II. világháború utolsó 
éveiben. Aznap a városban sétálgattunk és leginkább souvenireket gyűjtöttünk. Este a már-már otthonossá vált, jó kis osztálytermünk-
ből egy kedves házaspárhoz költöztünk, mivel az iskolában csak vasárnapig tudtak fogadni bennünket.
Vasárnap következett a Kirchentag csúcspontja, a záró istentisztelet Wittenbergben. Erre a helyszínre a reformáció 500. évfordulója 
miatt esett a választás. A németek bámulatos szervezőkészségének köszönhetően sikerült az óriási tömeget a Berlinből 15 percenként 
indított közvetlen vonatokkal néhány óra alatt Wittenbergbe juttatni. A kisváros állomásáról egy kb. 3,5 kilométeres kijelölt útvonalon, 
a várost megkerülve sétáltunk el arra a mezőre, ahol a záró istentiszteletet tartották. Már messziről csillogott a napsütésben a több száz 
rézfúvós hangszere, akik az énekeket kísérték. Körülbelül százezren voltak jelen. Hihetetlenül felemelő érzés volt ott ennyi ember-
rel együtt ünnepelni. Az istentisztelet liturgiáját Heinrich Bedford-Strohm, a németországi evangélikus egyház püspöke végezte, és egy      
afrikai püspök hirdette az igét. Köszöntést mondott többek között Frank-Walter Steinmeier is. Ha már a Kirchentag díszvendége, Barack 
Obama előadásáról lemaradtunk, Steinmeier úr személyében legalább Németország államelnökét megismerhettük. Az ő jelenlétük is 
mutatja, hogy a Kirchentag túlmutat az egyházi kereteken: az egész német társadalmat megmozgató, közéleti és kulturális esemény, 
amelyen keresztül az egyház megmutathatja magát a világi embereknek is.
A 32 °C-os melegben és árnyékhiányban a rosszullét elkerülésének érdekében az önkéntesek állandóan vizet és naptejet osztottak. Az 
ő munkájuk nélkül elképzelhetetlen lett volna egy ilyen méretű rendezvény. Mindig, mindenütt jelen voltak, és mosolygósan, jókedv-
vel igyekeztek segíteni a résztvevőknek. Nagyon tanulságos volt ezt látni!
Az istentisztelet után besétáltunk a városba, ahol először a híres vártemplomot (Schlosskirche) tekintettük meg. Végre láthattuk a kaput, 
ahova Martin Luther 1517. október 31-én kiszögezte 95 tételét. Ezek ma már maradandóbb formában, rézöntvényként olvashatók a ka-
pun. Luther és barátja, Philipp Melanchthon itt, a vártemplomban alussza örök álmát. A városi templom (Stadtkirche) pedig arról híres, 
hogy itt tartották esküvőjüket Bora Katalinnal, és Luther itt prédikált rendszeresen. Ezt örökíti meg a Lucas Cranach által festett szárnyas 
oltár is. Mint tudjuk, ő nemcsak festőművész, hanem nyomdász és patikus is volt, valamint egy ideig a város polgármestere. Házának 
udvarában ma is egy nyomda működik, ahol mi magunk is nyomtathattunk egy kisebb rézkarcot. Majd Melanchthon és természetesen 
Luther házát, a híres Fekete Kolostort is meglátogattuk.
A Berlinbe vezető visszaúton szusszantunk egyet, és zárásként még felmentünk a város egyik legismertebb nevezetességébe, a Tv-to-
ronyba. Szerencsénkre jó idő volt, úgyhogy búcsúzóul gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé. Az esti órákban visszatértünk szállásunkra, 
ahol egy kiadós kártyázással fejeztük be a napot.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, életre szóló élmény volt ebben a sokszínű városban, egy ilyen nagyszabású rendezvényen 
részt venni. Ezúton is köszönjük Fabiny Katalin tanárnőnek, hogy elvitt minket, és hogy annyi minden jónak lehettünk részesei.

Heinczinger Márton és Kulcsár Zsombor 10.c

A közel 50 fasori diák tanulmányi kirándulást tett Olaszország és Szlovénia egzotikus városaiba. Mindenki nagy izgalommal várta, 
nem mindennapi dolgokat éltünk meg, sokak álma vált valóra. Kiváló kísérőtanáraink voltak: Teleki András, dr.Palágyi Györgyné, 
Koren Pálné és Mocskonyi Zsuzsanna tanárnők, akik odaadó figyelemmel kísérték minden lépésünket. 

Korai indulással indultunk, hogy minél hamarabb csodálhassuk a gyönyörűbbnél gyönyörűbb tájakat. Az út nagyon gördülékenyen ment, 
amit megkönnyített a rendszeres pihenők beiktatása. Első megálló helyünk Szlovéniában volt. Megkóstolhattuk a trojánai vaníliás fánkot, 
ami mindenkinek ízlett. A nagy tudással felruházott idegenvezető minden helyről pontos információt adott. A rövidke megállóhely után a 
Postojnai-cseppkőbarlangba vettük az irányt. Az időutazó vonattal körbejártuk a bámulatos képződményeket. Majd visszaszállva a buszra 
folytattuk a kellemes utazást. Az hőmérséklet ideális volt, az aranyló napsugár bearanyozta a délutánt. Olaszországba érve megpillantottuk 
az Adriai-tenger hívogató hullámait. A buszról leszállva megcsapott minket a tenger mediterrán sós levegője. A bibionei Horizon Hotel 

nagyon komfortos, otthonos és a tengerparttól két lé-
pésnyire volt. Az erkélyről gyönyörű kilátás tárult 
elénk. Ámulva csodáltuk az olaszok nyitottságát és 
extrovertált személyjegyeit. Az utcákon az éjszakai 
élet nyüzsgő hangulata mutatkozott meg, szökőku-
tak, sétálóutcák, boltok, minden, mi szem szájnak 
ingere. Másnap reggel egy ínycsiklandó és tápláló 
reggelivel eredtünk útnak. Utunk a Trieszti Mira-
mare kastélyba vezetett, ahol a kastélyparkjában 
megemlékeztünk egy áhítat keretében a Szentlélek 
egyesítő erejéről, amely nemzeteket kapcsol össze. 
A kastély a gyönyörű mélykék triesti öböl szívében 

Idén először került sor iskolánkban német délutánra, amelyet a 
német nyelvterület kultúrájának, gasztronómiájának és neveze-
tességeinek a tiszteletére rendeztünk. A vendégeket változatos 

programmal szórakoztattuk. Az általános műveltséget próbára tevő 
zenei kvíz után színvonalas, németül előadott élménybeszámoló-
kat hallhattunk a nürnbergi valamint a warendorfi csereprogram-
ról. Ezután csoportokban, külön termekben diákjaink prezentációi 
következtek különböző témákról német nyelven (pl.: kastélyok, 
hírességek, foci, ételek-italok), ami után kvíz feladatok megoldá-
sával tesztelhették vendégeink az ott megszerzett (vagy már meg-
lévő) tudásukat. Természetesen a híres német, osztrák és svájci 
gasztronómiáról sem feledkeztünk meg. A kvízjátékok után bőven 
megterített svédasztal várt mindenkit, aki kitartott a délután végé-
ig. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és a német délután 
is tradícióvá válhat majd gimnáziumunkban.           

Galamb-Nagy Ágnes tanárnő

Kilencedikesként ez volt az első közösségi program, amiben 
részt vettem, és meglepetésemre rendkívül tetszett az, ahogy 
mindenki hozzátette a szervezéshez azt, amit tudott, és még 

ha betegem is, de behozta azt a fránya hagymalevest.
A mi csoportunk vágta a szíveket, sütött, főzött és dísztett. Az elején 
kicsit elveszettnek éreztem magam a sok étel, ember és tennivaló 
között, de a végére minden a helyére került. Különösen tetszett a 
zene, mivel számomra nagyon kedves filmekből játszottak (illet-
ve énekeltek) dalokat. Örömmel érzékeltem, hogy az ételek nagy 
számban fogytak, hogy a vendégek boldogan eszegettek. Nagyon 
meglepődtem azon, hogy mennyi diák érdeklődött a francia nyelv 
iránt. A kvízben mindenki megcsillogtathatta tudását, az ügyeseb-
bek maguk mellé vettek néhány tanárt is. Összefoglalva szerintem 
nagyon szórakoztató volt az előkészítés és a program lebonyolítá-
sa is. Remélem jövőre is sokan jönnek majd, és együtt tudhatunk 
meg még többet a francia nyelvről és kultúráról.  

Horváth Lívia 8.a

helyezkedett el, amit rengeteg turista vett szemügyre. Kirándulá-
sunkat egy triesti városnézéssel zártuk, amely nagyon a budapesti 
utcákra emlékeztetett bennünket. Vásárlási lehetőségek ezrei tá-
rultak elénk, amit egy hűsítő olasz fagylalttal koronáztunk meg. 
A nemzeti mártírjainkról is megemlékeztünk a doberdói síremlé-
kek megtekintése során, ahol a Szózatot követően egy koszorút is 
elhelyeztünk. Visszaérve egy kellemes stressz oldó mártózásban 
lehetett részünk a morajló hullámok között, majd egy többcsilla-
gos étteremben megízlelhettük a helyi specialitásokat. A harmadik 
napon sokunk dédelgetett vágya valósulhatott meg, ugyanis egy 
hajókörút során felfedezhettük Burano színpompás házacskáit,a 
Janus Pannonius szobrot,aki a magyar reneszánsz jelentős szemé-
lyisége illetve mazsolázhattunk a csodás csipkék sokaságából. A 
hajó második állomása az üvegfújó szigetre vezetett, ahol megte-
kinthettük az üvegkészítés technikáját és akciós áron juthattunk 
hozzá a formailag is kimagasló alkotásokhoz. A hajóutazás fő célja 
Velence volt, ahol a Sóhajok hídjától elkezdve, a Szent Márk téren 
át egészen a Dózse palotáig tartott a felfedező utunk. A Velence 
szimbólumává vált gondolák kíséretében lehetőségünk nyílt be-
barangolni a szűk utcákat, ahol kedvesen fogadták a magyarokat. 
A sűrű programok ellenére mindenki számára egy feledhetetlen 
élmény maradt. Visszafele ismét hajóra szálltunk, ahol még lehe-
tőségünk volt a tenger és a szigetek csodás természetvilágát meg-
örökíteni. Este ismét pezsdítő fürdőzésben volt részünk a bibio-
nei strandon, amelynek rendkívül pihentető hatása volt és segített 
kipihenni az év közbeni fáradalmakat. Az olasz fűszerekben gaz-
dag hússal töltött tésztával és más egyéb finomságokkal zárhattuk 

a napot. A reggeli rendrakás után tisztán hagytuk el az apartma-
nokat, és ismét Szlovénia felé vettük az irányt, ahol az elbűvölő 
szlovén tengerpart városait, Pirant és Portorozt tekinthettük meg. 
Utazásunk utolsó helyszíne, Ljubljana volt, a főváros, ahol a város 
jellegzetes épületeit megnézve, vásárolhattunk értékes szuveníre-
ket. Az eltervezett időre megérkezve, a sofőröknek köszönhetően 
mindenki épségben egészségben térhetett haza, rengeteg mara-
dandó impulzussal. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden diák nevében ezt az 
emlékezetes 4 napon át tartó tanulmányi kirándulást, amely so-
rán számottevő ismeretre tettünk szert. Életünk végéig őrizzük a 
szívünkben ezt a kiruccanást, és reméljük, hogy egyszer újra el-
juthatunk ezekre a mesébe illő tájakra. Izgatottan várjuk az újabb 
kalandokat.

Türkösi Éva, Bencze Krisztina 9.c

Lucas Cranach wittenbergi műhelyében

Tanulmányi kirándulás az Isonzó mentén

Német délután Francia délután
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Az Olasz délután a neolatin nyelvi délutánok utolsó programja volt. Min-
denki rengeteg munkát fektetett bele, és bár fárasztó volt, mégis megér-
te, hisz azzal a nyelvvel foglalkozhattunk, amit szeretünk és önként vá-

lasztottunk, és ezt a nyelvet és kultúrát mutathattuk meg sok embernek. Nem 
utolsó sorban az ide látogatók is, nagy örömünkre, remekül érezték magukat.
Akik eljöttek a délutánra, a Díszterem piros, fehér és zöld olasz trikolorral                
díszített ajtaján belépve egy eredeti zenei vetélkedőt láthattak, élőzenével és 
az általuk megszavazott győztessel. A kilencedik és tizedik évfolyamról csopor-
tosan érkeztek énekesek, a 11. C két szólóénekest nevezett és egy régi olaszos, 
Bognár Ildikó tanárnő is megmutatta tehetségét.
A zsűritagok kitalált hírességeket formáztak meg, táncosnőt, producert és rap-
pert, az énekesek azonban létező személyeket testesítettek meg. A bevonulás 
alatt lejátszott kisfilmek Körtési András közreműködésével valósultak meg, ami-
ért mi még mindig hálásak vagyunk. Miután a fellépők végeztek a színpadon, a 
Díszterem hátsó részében tipikus olasz étellel megrakott asztalok várták a ven-
dégeket. Rengeteg ízletes ételt készítettek az olaszt tanuló diákok, hogy csak néhányat említsek, volt ott tiramisu, spaghetti, raffaello és 
pizza is. Örömünkre, minden étel elfogyott, és rengeteg dicsérő visszajelzést kaptunk.
Személy szerint nagyon élveztem ezt a rendezvényt, a tervezés és a lebonyolítás egyaránt nagy öröm volt. Jó volt látni, hogy minden 
olaszos hozzátett valamit az idei olasz délután sikeréhez. Örülünk, hogy sok ember eljött, és velünk együtt élvezte a délutánt, ami       
nekünk felejthetetlen élmény volt. Mindent köszönünk Koren Pálné és Hajnóczi Eszter tanárnőknek.

Varga Máté 11. c

Ebben a tanévben is megrendezésre került iskolánkban a neolatin szavalóverseny. 
A diákok latin, francia, olasz és spanyol nyelven adtak elő rövidebb-hosszabb verse-
ket. A nagyobbak, akik már 2-3 éve tanulják második nyelvként az újlatin nyelveket, 

komoly, terjedelmes műveket mutattak be. A kilencedikeseknek, akik még csak egy éve ta-
nulják ezeket a nyelveket, nagyobb kihívást jelentett és óriási bátorságot igényelt ez a ver-
seny. A kisebbek, akik még nem találkoztak a neolatin nyelvekkel és egyelőre nem ismerik 
ezeknek a nyelveknek a szépségeit, latin nyelven szavaltak. A latin nyelv képviselői voltak 
legnagyobb létszámban, őket a franciások és az olaszosok követték, a spanyol nyelvet mind-
össze két diák képviselte.
Idén két különleges előadást is hallhattunk. Egy román nyelvű verset és egy latin nyelvű, 
énekhanggal színesített produkciót. E két műsorszám különdíjat is kapott. 
Minden diák rendkívül színvonalasan teljesített, hiszen egyáltalán nem könnyű még pár 

sort sem megtanulni ide-
gen nyelven, főleg a helyes 
kiejtéssel kellett megküz-
denünk.
A zsűrizés nehéz feladatá-
ban Fintáné Sólyom Gyön-
gyvér tanárnő és Simon 
Zoltán tanár úr segítette 
iskolánk neolatin és latin szakos tanárait.
Senki sem távozott ajándék nélkül. A legjobb produkciókat értékes 
jutalmakkal díjazták, amelyek valamilyen módon a neolatin nyelvek-
hez kapcsolódtak.
Minden résztvevő élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva térhe-
tett haza a neolatin szavalóversenyről.

 Tüzes Johanna Róza 9.c

Italia’s got talent avagy a 2017-es olasz délután Farsang

Neolatin szavalóverseny a Fasorban
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Idén nyáron, július 31-én újra nyeregbe 
szállunk, hogy 5 nap alatt (augusztus 4-ig) 
két keréken fedezzük fel Magyarország egy 

újabb részét. A Velencei-tótól indulnunk, dél-
re, Mezőföldön át a Tolnai sarokig. Lesz stran-
dolás és kenuzás, megnézzük, hogyan éltek 
a Festeticsek, a   Zichyek vagy épp a róma-
iak, ellátogatunk Illyés Gyula szülőfalujába, 
iskolájába, és megismerkedünk Lázár Ervin 
gyerekkorának „Édenkertjével” is. Na és per-
sze minden nap biciklizünk kb. 50 km-t. A 
kirándulás útiköltséggel (diáknak és bicikli-
nek), belépőkkel, programokkal, 4 éjszaka 
szállással (étkezés nélkül!) 30.000 Ft. Jelent-
kezés: június 15-ig 15.000 Ft előleg befize-
tésével Tasnádi Zsuzsanna tanárnőnél. Ne ülj 
otthon, gyere velünk!

A Országos Döntő 
gólkirálya Mucza Tamás

V. - VI. Korcsoportos Amatőr Kézilabda Diákolimpia Budapesti döntő II. helyezés, 
Országos Dőntő VIII. helyezés
Csapat tagjai: Mucza Tamás, Gidályi Mihály, Pável Bence, Földházi Balázs, Tábori Iván, 
Jutasi Győző, Szabó Csongor, Szabó Zoltán, Lőrincz Kristóf, Kókai András, Hankó Bá-
lint, Tóth Domonkos, Mezei Máté, Földi András

IV. KORCSOPORTOS Nyílt Kézilabda 
Diákolimpia.Budapesti Döntő II. helyezés Csapat tagjai: Ónodi-Jánoskúti Máté, Regős 
Bendegúz, Zsákai Boldizsár, Vincze László, Nagy Kristóf, Boros Bertalan, Kosztándy-  
Kovács Árpád, Pátkai Bálint, Huszár Viktor, Restás Kristóf.
Edző és felkészítőtanár: Wolf Károly

Nyári kirándulás Fasori Kézilabdások a Diákolimpián       
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Iskolánk idén is 
megrendezte a 
régiós angol or-
szágismereti ver-
senyt 7. és 8. 
osztályos diákok 
számára. A csa-
patverseny té-
mája idén – a 
tavalyi évfordu-
lóhoz kapcsolód-
va – William 
Shakespeare 
volt, a beugró 
egy ismert jele-
net ábrázolása. 
A versenyt az an-
gol munkaközösség a fasori nyolcadik osztályosokkal együtt rendezte. A háromórás 
együttlét alatt különböző nehézségű és stílusú feladatokat kellett az idelátogató csapa-
toknak megoldaniuk az egész iskola területén. Képünkön Szathmáry Adrienn tanárnő, 
munkaközösség vezető megnyitja a versenyt.  

 Idén is nagy sikerrel és színvonalas műsorral zajlott le iskolánk Jótékonysági Gálája. Az idei be-
vételből - ……………….. forint – a Díszterem világítása lesz felújítva, mivel a hagyományos, 
szinte történelmi csillárok lényegesen költségesebben működnek. A gála szervezője Nováky 
Andrea tanárnő volt, segítői Ittzés Szilvia és Varga Tamásné tanárnők.

Mezzofanti országos angol illetve német nyelvi verseny eredményei:
Pintér Bence 11.b-angol B2- 3. helyezett, tanára: Szathmáry Adrienn 
Feil Lili 10.c-angol B2- 7. helyezett,  tanára: Szathmáry Adrienn
Szabó Mátyás 9.b-angol B1- 14. helyezett, tanára: Karl Éva
Orbán Emese 10.c-német B2- 7.helyezett, tanára: Fabiny Katalin

Kovács Réka (12.b) és Orbán Emese 
(10.c) a Fővárosi Középiskolai Informa-
tika Alkalmazói Verseny 2. helyezettjei 
az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men rendezett díjátadó ünnepségen. 
Felkészítő tanáruk: Csordás János.

Evangélikus iskolák közötti országos an-
gol prezentációs versenyen Fehér Anna 
(11.b) C1 –es kategóriában 3. helyezést 
szerzett. Tanára: Szathmáry Adrienn

Az idei gyeplabdaedzések nem szeptemberben kezdődtek, már a 
nyáron is keményen készültünk az idei szezonra. Augusztusban 
még egy egyhetes balatoni edzőtábort is tartottunk. Igen, stran-

doltunk is, de ember legyen a talpán, aki velünk együtt fut minden nap 
3 km-t 40 fokban a tűző napon, és utána végigcsinálja az erősítő gya-
korlatokat.
Ezután bekövetkezett az iskolakezdés. Dávid Lászlóné tanárnő idén is 
heves toborzásba kezdett. Főként kilencedikesek csatlakoztak, de az 
iskolánk legifjabbjai közül is elcsábított egyet a csapatba. Az edzések 
magasabb szinten folytak, mint tavaly ilyenkor, így az újoncainkat bi-
zony rendkívül mély vízbe dobtuk. Nekik ráadásul kevesebb idejük volt 
a felkészülésre, ugyanis már októberben kezdetét vette a kinti szezon, 
ahol csapattársaik sérülése miatt mindenképp játszaniuk kellett. A kinti 
bajnokság első fordulóján értették meg igazán, milyen emberpróbáló 
dologra is vállalkoztak. 
Január 7-én épp hogy visszajöttünk a téli szünetről, máris dupla fordu-
lós meccsünk volt a Gerjen és az AGYSE csapatai ellen. Újoncaink már 
aznap pályára állhattak, és megmutathatták magukat. Ettől kezdve csa-
patunk majdnem minden hétvégén teljes erőbedobással küzdött az el-
lenfél ellen. Márciusban végre elérkezett az utolsó dupla forduló. Az első 
mérkőzést az AGYSE csapata ellen játszottuk, ahol az edző javaslatára 
egy teljesen új, ismeretlen felállást alkalmaztunk. A meccs minden perce 
küzdelemmel teli volt, az ellenfélnek rendkívül megnehezítettük a dol-
gát, de még ezzel együtt is vereséget mértek ránk. Ettől függetlenül utá-
na jó volt felállni ellenük. Mind boldogan, mosolyogva dicsértek minket 
(és viccesen azt is megjegyezték, hogy „végre visszavonulhatunk, megvan 
az új utánpótlásunk”). Természetesen ezek után még jobban fellendült a 
hangulat, és a fáradtságunk ellenére sikerült felvenni a kesztyűt az SZLG 
csapata ellen, de sajnálatos módon a második félidőre felülkerekedtek 
rajtunk. Végezetül az NB1 terembajnokság bronzérmét hozhattuk el.
A női bajnokságokkal párhuzamosan folytak az NB2 férfi megmérette-
tések is, ahol Palotai Bálint 12.b osztályos tanuló is játszott, és az SZLG 
DSE – OLCOTE HC csapatával az ezüstérmet hozták el. Bálint még a 
gólkirályi címet is megkaparintotta.
Idén nemcsak az országos bajnokságok zajlottak, hanem egy-egy klub 
is szervezett egy kisebb bajnokságot. Az első ilyen a Főnix által szer-
vezett Forradalmi Kupa volt. Rendhagyó módon 4+1-es felállásban 
álltunk fel, így két csapatot indíthattunk, ahol a kapusunk, Bálint An-
di, mindkét felállásban támogatott minket. Ezek után az iskolánk által 
szervezett Reformáció Kupa következett. Hasonlóan az eddigiekhez, 
sokat küzdöttünk, de most nem csak a pályán, hanem azon kívül is sok 
megoldásra váró feladatunk volt, amelyben a 11.b tanulói kisegítettek 
minket (például labdaszedőként).
Májusban nemcsak az érettségik kezdődtek meg, hanem a kinti baj-
nokság második fordulója is. A csapatunknak sérülések miatt hiányo-
san kellett felállnia, de még így sem adtuk fel a reményt. Küzdöttünk 
az ellenféllel, az idővel, önmagunkkal, ráadásul még az időjárással is. 
Az első és utolsó meccseket tűző napon kellett végigjátszanunk (talán 
napszúrást is kaptunk), ehhez képest a második meccset zuhogó eső-
ben játszottuk le. A kinti bajnokság végére az NB1-ben és az U18 baj-
nokságban is a bronzérmet hoztuk el.
A fasori kosok csapata már a második éve küzdötte át magát a gyep-
labda sodrásán. Csapatunk folyamatosan bővül és fejlődik. Tagjaink kö-
zül hatan (Bálint Andrea, Domokos Zsófia, Fehér Anna, Felföldi Anna,     
Orbók Réka, Tóth Zsuzsanna) a női válogatott büszke tagjai. Még min-
dig úgy gondolom, hogy nagyon jó érzés azt a sportot játszani, melyet 
szeretünk, és ezzel egy időben együtt lenni a barátainkkal. Nagyon bol-
dog vagyok, hogy aktív részese lehetek a gyeplabdás kosok családjának. 
Remélem jövőre is új tagokkal egészül ki kis közösségünk, és együtt még 
jobban elmélyülhetünk a gyeplabda rejtelmeiben.
Köszönjük ez évi munkásságát és kitartását Ferenczi Zsoltnak, a MGYSZ 
Női Szövetségi Kapitánynak és Dávid Lászlóné tanárnőnek a sok támo-
gatást, amit nyújtott nekünk.
A fasori kosok csapat tagja: Domokos Zsófia, Fehér Anna, Felföldi An-
na, Orbók Réka, Márton Zsuzsanna, Bálint Andrea, Feil Rebeka, Blasko 
Mira, Garda Orsolya, Varga Virág, Gyarmati Zsófia, Tóth Luca, Raden-
hausen Wanda.

Tóth Zsuzsanna 11. B

Beszámoló az idei gyeplabda küzdelmekről 
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Az 5.a és 5.b osztályok egy volt fasori diák, Bögös Anna megke-
resésére vett részt a kerületben szervezett érzékenyítő programon. 
A programot a „Segítő kutya” alapítvány szervezi, és célja, hogy 
a vak, mozgássérült és hallássérült társaikat jobban megértsék a 
diákok az őket segítő kutyákon keresztül. A képen a kerekesszé-
kes csoportvezető foglalkoztatja a gyerekeket játékos feladatokkal.           
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 Tánctanítás a spanyol délutánon.A decemberi, évet záró diákcsendesnapon 11. és 12. osztályos 
diákokból összeállt ének- és zenekar vezette a közös éneklést a 
tornateremben, élükön dr. Csepregi András iskolalelkésszel.

A tanév végén az Elsősegély szakkör tagjai háziversenyt szervez-
tek a kezdő, ötödikes tagjaiknak. A szakkört tartja és a versenyt 
szervezte Antal Katalin. 

Az országos evangélikus hittanversenyen II. helyezést ért el isko-
lánk csapata az 5., 6. osztályos korosztályban. A versenyzők: Né-
meth Hanna, Radenhausen Wanda 5.a., és Szabó Orsolya 6.a, 
Jancsovics Ráhel 6.b. Felkészítő tanáruk Bátovszkyné János Judit. 

Fasori Hírmondó olvasásA 6.a alkotása,  mellyel lezárták a kétéves „Latin örökség” c. 
tárgyat Bátovszkyné János Judit tanárukkal.


