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A reformáció 500. évfordulóján Luther Mártonra hallgatva al-
mafát ültettünk – karácsonykor pedig a fenyőfánkra almát 
akaszthatunk. Az almafa és a karácsonyfa a reményt és a 

szeretetet fejezik ki. Ezek a fák számunkra ismerősek, otthonosak. 
Mögöttük viszont három olyan fa magasodik, amelyekre ritkábban 
gondolunk, pedig a világ sorsát és benne a saját életünk kereteit 
jelölik ki.
Az első fa az Éden kertjében áll, a Biblia a jó és a rossz tudása fá-
jának nevezi. Ezen a fán csüng a tiltott gyümölcs, ennek a tövéből 
sziszeg a gonosz, ennél a fánál esik a kísértés áldozatául az ember.
A második fa a Golgota hegyén áll, a keresztfa, amelyen Jézus 
meghalt értünk. Önként vállalt áldozatával legyőzi a gonoszt, 
majd feltámadott Úrként mellettünk áll, hogy mi is küzdjünk meg 
a kísértéssel. 
A harmadik fa az újjáteremtett világban, az új Jeruzsálemben áll, 
az élet fája, amely minden hónapban bőséges termést hoz, leve-
lei pedig a népek sebeit gyógyítják. Aki ezt a fát láthatja, elfelejti a 
könnyeit, és többé nem ismeri a szenvedést.
Ennek a három Isten által ültetett fának a sorában áll a mi alma-
fánk és karácsonyfánk. Az első a dolgos hétköznapokat képviseli, a 
fáradtsággal megküzdő reményt, a másik pedig az ünnepet jelzi, a 
szomorúsággal megküzdő szeretetet. Ha a karácsonyfánkra almát 
akasztunk, a kettő találkozik.
Luther Márton személyéhez több legenda is kapcsolódik. Az egyik 
szerint ő volt az első, aki 1536-ban a gyermekei számára kará-
csonyfát állított. Egy karácsony előtti téli estén hazafelé tartott, a 

feje felett csüngő fenyőágak között fel-
nézett az égre, meglátta a tűlevelek kö-
zött átszűrődő csillagfényt, és arra gon-
dolt, hogy úgy jött Isten a mennyből a 
földre, ahogyan a csillagok fénye meg-
érkezik hozzánk. Néhány gallyat letört, 
és otthon csillagokat akasztott rájuk, hogy 
ezt gyermekeinek is megmutathassa. Az első dí-
szek, a piros alma és a kígyózó szalagok pedig az 
Éden kertjében álló első fát igyekeznek felidéz-
ni. Kérdés lehet, hogy gondol-e valaki az új Je-
ruzsálemben álló utolsó fára, amikor egyre gaz-
dagabban díszíti fel a karácsonyfát?
Az pedig már nem a legenda világa, hanem történelem, hogy Ma-
gyarországon az első karácsonyfát az a Brunszvik Teréz állította fel 
1824-ben Martonvásáron, aki négy évvel később az ország, sőt az 
egész Habsburg császárság első óvodáját is megszervezte. Az óvo-
da Budán állt, az Attila út 81. számú ház falán ma is megnézheted 
az emléktábláját. Az emléktábláról azt is megtudod, hogy nevezte 
el Brunszvik Teréz az első óvodát. Ez a név pedig arról tanúsko-
dik, hogy a remény almafáját és a szeretet karácsonyfáját a három 
fontos bibliai fa sorában helyezte el… Keresd meg a táblát, s meg-
érted, mire gondolok! :-)

Dr. Csepregi András 
iskolalelkész

Alma a karácsonyfán
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Kedves Olvasó!

Hatodik éve vezetem a Budapest-Fasori Evangélikus Gim-
náziumot. Az újraindítás óta eltelt időben az iskola életét 
hullámhegyek és hullámvölgyek egyaránt jellemezték, voltak 

nagyon szép, eredményes évek, de voltak sok szempontból viszon-
tagságosak is. Beleértve vezetési kérdéseket, tanulmányi eredmé-
nyességet, gazdasági helyzetet. Érdemes visszatekinteni az elmúlt 
öt évre, miben léptünk előre, és milyen további feladataink vannak. 
Idekerülésem előtt megbízott igazgató vezette az intézményt dr. 
Roncz Béla személyében. Ő egy beszédében azt mondta, hogy a jó 
eredmény elérésének a feltétele a stabilitás megteremtése. Roncz 
igazgató úr nehéz helyzetben, megbízott igazgatóként vezette az 
iskolát, a sajátja, az aszódi mellett. Sok mindent tett az iskoláért, 
amire idejéből és erejéből futotta.
Vezetői munkám megkezdésekor tehát a stabilitás megteremtését 
tartottam az egyik legfontosabb feladatomnak. Ha a stabilitás hely-
reáll, a többi feltétel is – ami a jó működéshez kell – könnyebben 
megteremtődik. Legelőször a gazdasági stabilitás visszaállítását kellett 
elvégeznünk annak érdekében, hogy a működés feltételeit bizto-
sítani tudjuk. Az iskolának nem volt tartaléka, a laborkomplexum 
kialakítása a pályázaton elnyert összegen felül is igényelt forrásokat. 
2010-ben sátor került a sportpálya fölé. Ez már csak a fenntartótól 
fölvett normatíva-előleg segítségével volt finanszírozható. 2012-ben 
tehát kb. 17 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk volt a fenntartó 
felé. Nagyon takarékos gazdálkodás mellett két év alatt sikerült 
ezt az összeget visszafizetnünk, utána pedig az üzemeltetési és 
bérköltségek időben történő kifizetése mellett tartalékot is tudtunk 
képezni. A stabil működés anyagi feltételei tehát helyreálltak. 
Jelentős előrelépés történt az infrastruktúra terén. Egy KEOP pályázat 
segítségével 2014-ben megtörtént az épület energetikai felújítása, 
ami fűtéskorszerűsítést, nyílászárócserét, födémszigetelést, és a vi-
lágítás korszerűsítését jelentette. 2016-ra a kerületi önkormányzat 
segítségével korszerű, többfunkciós burkolatot kapott a sportpálya. 
Ugyanennek az évnek a végén megújult a díszterem világítása, 
amelyet részben a jótékonysági est bevételéből fedeztünk. 2017-ben 
egy kulturált tanári kávézót-étkezőt alakítottunk ki. Közben min-
den évben elvégeztük a szükséges karbantartási-felújítási munkákat 
részben a fenntartó által kiírt pályázat, részben önerő segítségével. 
Sok tanteremben cseréltük ki a tanulói padokat, székeket, vettünk 
új falitáblát, notebookokat és projektorokat annak érdekében, hogy 
tanulóink jobban érezzék magukat, és hogy kollégaink oktató-nevelő 
munkáját is megkönnyítsük. Ezeket az eszközöket nagyobbrészt 
önerőből vásároltuk, de segített az alapítvány, a jótékonysági estek 
bevétele és némi pályázati forrás is.
Stabilabb lett az iskola olyan szempontból is, hogy a néhány évvel 
ezelőtt tapasztalható tanári fluktuáció megszűnt, csak a nyugdíjba 
vonult kollégákat kellett pótolnunk. Kis mértékben fiatalodott is 
a nevelőtestület.
A tanulmányi helyzet tekintetében is előre léptünk. Folyamatosan 
javul az iskolai tanulmányi átlag részben a kollégák következetes, 
áldozatos munkájának köszönhetően, részben azért, mert tudunk 
válogatni a jelentkezők közül. Az utóbbi években ismét vannak 
OKTV-döntőseink: diákjaink magyar irodalomból, informatikából, 
biológiából, művészettörténetből és latinból jeleskedtek. Tanulóink 
többsége szép eredményeket ér el az emelt- és középszintű érett-
ségi vizsgákon, és jut be az általa választott egyetemre. Az utóbbi 
két évben egy-egy osztályunk közel 100 %-osan teljesített ezen 
a téren. Ebben elsősorban a két tagozatos osztály jár az élen, de 
folyamatosan javulnak az általános tantervű osztályaink felvételi 
eredményei is. Nagy örömünkre, intézményünk ebben az évben 
bekerült a legjobb harminc egyházi iskola közé. 
A jó tanulók mellett kiváló sportolóink is vannak. Az elmúlt tan-
évben több dobogós helyezést szereztek a diákolimpián például 
vívásban, előtte volt győztesünk atlétikában. Öt éven belül két 
tanulónk kapott jó tanuló, jó sportoló elismerést. Kiemelkedően 
szerepelnek gyeplabdásaink is a hazai mezőnyben.
A tanulók hitre nevelését továbbra is a felekezetek szerinti hitta-

nórák, a reggeli áhítatok, a napkezdő és 
napzáró imádságok, a diák csendesnap és a 
gólyatábor segíti. Amióta ez utóbbiban is a 
lelkiséget helyezzük előtérbe, hatékonyabbak 
ezek az együttlétek. Sok osztályfőnök viszi 
az osztályát csendes hétvégére, ahol a hit 
elmélyítése, a közösség erősítése a fő cél.
Fegyelmi téren talán a többi területnél kisebb mértékben sikerült 
fejlődnünk. Nincsenek kirívó fegyelmi problémák, diákjainkra nem 
jellemző az agresszió és a durva viselkedés. Továbbra is elég sok 
azonban az igazolatlan óra és a késés. Fontos feladatunk megta-
lálni annak a módját, hogyan lehetne ezt a jövőben még tovább 
csökkenteni. További probléma, hogy diákjaink egy része nem 
tartja tiszteletben a közös tulajdont, nem vigyáz egy gimnazistá-
tól elvárható módon az iskola tárgyi eszközeire, felszereléseire. 
Sajnos a rongálásnak legtöbbször csak az eredményét látjuk, az 
elkövető kilétét nehéz megállapítani. Így a helyreállítás költsége 
minket terhel, ami máshonnan vonja el a pénzt. Az elmúlt évben 
bővítettük a folyosói kamerarendszert, ettől várhatunk némi ered-
ményt. A magatartási problémák kezelésében iskolapszichológus 
segíti munkánkat.
Előreléptünk a diáklétszám tekintetében is. A nyelvi előkészítő 
osztályok kifutásával jelentősen csökkent a tanulói létszám. Ez a 
működésben még nem volt érezhető, de hosszú távon gondot 
okozott volna. Ebben a tanévben nagy örömünkre egy plusz ötödik 
osztályt is elindítottunk, és a felsőbb osztályokba is jelentős számú 
tanuló érkezett, így egyik évről a másikra kb. 60 fővel nőtt a tanulói 
létszámunk. Ez némi gondot jelent a tanulószobai ellátásnál, de 
többé-kevésbé sikerült megoldanunk a problémát. Külön öröm, 
hogy csupa jó tanuló diákot sikerült fölvennünk. A felsős diákok 
kényelmét új folyosói szekrények beállításával próbáltuk segíteni. 
Új Erasmus+ programhoz csatlakoztunk, és egy csehországi iskolával 
való kapcsolat kialakításával bővítettük külföldi partnerhálózatunkat, 
amely elsősorban diákjaink nyelvi képzését segíti, de kitekintést is 
enged más európai országok oktatási rendszerére, és – a fogadó 
családokon keresztül – azok mindennapi életére.
Milyen feladatok várnak ránk a jövőben?
A jelenlegi teremszám éppen elegendő ennyi diák befogadására, 
de komolyan fontolóra kell venni a tetőtér beépítését. A tervek 
megvannak, csak a forrást kellene hozzá előteremteni.
Előre kell lépni a kompetenciamérés eredményességében. Bizo-
nyos mutatókban jól állunk, másokban van fejlődni valónk. Meg 
kell vizsgálnunk, hogyan lehetne még eredményesebbé tenni a 
tagozati képzéseket, hatékonyabbá a természettudományos tábo-
rokat. Maradjon-e a jelenlegi képzési struktúra, vagy változtassunk 
rajta, esetleg új szakirány beindításával. Az új Nemzeti Alaptanterv 
bevezetését megelőzően a helyi tantervünket is felül kell vizsgálni, 
és ha szükséges, módosítani.
A sok eredmény mellett, tehát feladataink is vannak bőven. 
Ezúton is szeretném megköszönni kollégáim odaadó, sokszor em-
berfeletti munkáját, amely nélkül nem tarthatnánk itt. Köszönöm a 
szülőknek az anyagi és az erkölcsi támogatást, és a bizalmat, hogy 
ránk bízzák gyermekeiket. Kérem, tegyék ezt ezután is. Remélem, 
hogy iskolánk megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyekkel hoz-
zánk fordulnak. Köszönöm diákjainknak, hogy többségük komolyan 
veszi a rájuk háruló feladatokat, és elérik azokat az eredményeket, 
amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. 
Hálásak vagyunk az öregdiákoknak is, akik idős koruk ellenére 
tartják az iskolával és egymással a kapcsolatot, rendszeresen részt 
vesznek rendezvényeinken. Többen közülük ösztöndíjakat alapí-
tottak, amelyek segítségével minden évben jelentős pénzösszeggel 
tudjuk támogatni a kiemelkedően teljesítő, illetve a szociálisan 
rászoruló diákjainkat. Köszönet érte.
Végezetül kívánok minden kedves olvasónak kellemes ádventi 
készülődést és áldott karácsonyt.

Hajdó Ákos, igazgató

Igazgatói köszöntés
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Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az emlékezés a Re-
formáció 500. évfordulóján, amelyen dr. Csepregi András 
iskolalelkész a reformáció napjára kijelölt útmutatói ige 

alapján prédikált: „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn 
kívül, amely a Jézus Krisztus” (1Kor3,11). A 6.a osztály Nováky 
Andrea vezetésével Caspar Othmayr Erős vár című kórusművűvel 
ajándékozott meg minket.
Ezután minden diák ollót ragadott, és kartonból egy-egy almafácskát 
készített, összesen mintegy ötszázat. Ezek díszítik most az iskola 
földszinti auláját. A fák zöldellő lombjában egy-egy érett alma 
piroslik, rajta a készítője nevével. Azt hiszem, ezt a sok jelentést 
hordozó látványt nem kell külön magyarázni. Elég csak megállni 
az almafa-erdő közepén, és mosolyogva hálát adni azért a meg-
annyi csodáért, amit Isten újra meg újra elénk tár. Ezek egyike volt 
például, hogy – mit sem tudva terveinkről – éppen a napokban 
látogatott el hozzánk Barth Károly Németországban élő magyar 
szobrászművész, aki az iskolánk jelképévé vált almafa-ültető Luther 
szobrot készítette. Nem jött üres kézzel: elhozta a szobor kicsinyített 
mását, amely mozgatható, és bárhol ékesítheti az iskolánkat, ahol 
szükség van rá – most éppen a lombsátor alatt.

Ha az almafák közül tovább megyünk az első emeletre, egy fotó-
kiállításba botlunk. A képek egyikén reformációi jelmondatokat 
megörökítő transzparensekkel állunk a Hősök terén, a másikán 
eredeti nyomdagéppel nyomtatunk lapokat a vizsolyi bibliából. 
Ismét egy másikon reformációi társasjátékot játszunk, vagy éppen 
facebook oldalt készítünk Bóra Katalinnak. De vannak a képeken 
középkori preparátumok, Heltai fabuláit előadó fiúk és lányok, 
no meg egy angol nyelvű, kézzel írt Biblia is. Majdnem mindenki 
felfedezheti magát valamelyik fotón, akár egy-egy sportversenyt 
megörökítő pillanatban, akár elmélyült munka közben.
Jó erre a sok közös élményre visszatekinteni, ám gondolunk a 
jövőre is: a harmadik órában almafát ültetünk az udvaron, hogy a 
következő generációknak is legyen mit átadnunk. A Hajdó Ákos 
igazgató által kiválasztott batul fajtájú alma már Luther korában 
is létezett, és reméljük, hogy idővel a mi – most még vékonyka, 
gyengének tűnő - fácskánk is megerősödik és terem még gyümöl-
csöt 500 év múlva – ha csak átvitt értelemben is. Mert mi ültettük, 
„Apollós öntözte, de a növekedést Isten adja.” (1Kor3, 6). Neki 
adunk hálát az 500. évforduló ünnepi pillanataiért, és Őbenne 
bízva kezdjük az 501. évet is.

Fabiny Katalin tanárnő

„A növekedést az Isten adja” 
500 almafa ölelésében a fasori diákok
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Október 6-án Komáromba utazott mind a három ötödi-
kes osztály. A Duna-parti városba az út gyorsan eltelt. 
A buszban jó volt a hangulat, mert most nem a ta-

nulással, hanem egymás megismerésével is foglalkozhattunk. 
Amikor Komáromhoz közeledtünk, tudtuk, hogy közel va-
gyunk Szlovákia határához. Sokunk telefonja átváltott a szlo-
vák mobilhálózatra. Szerencsénk volt az időjárással. Nagyon 
fújt a szél, de eső nem zavarta meg a kirándulást.
Úticélunk a komáromi erőd volt. Az erődre az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc magyar sikerei és védője, Klapka 
György tábornok miatt emlékezünk. Hatalmas falai, nagy terei 
mindenkit lenyűgöztek. Felfedező körútra indultunk, megnéztük a kiállított tankokat. Ezután egy 
fiatalember körbevezetett minket az erőd belsejében. Meglepve fedeztük fel, hogy bent nem pad-
ló volt, hanem homok borította a földet. Idegenvezetőnk elmondta, hogy az egész erőd alatt egy 

hatalmas katakombarendszer 
található. Ennek egyik bejára-
tát mi is láttuk.

Egy rövid felfrissülést követően meglátogattuk a Kenyérmúzeumot. Itt láthattuk, hogyan lesz a búzából kenyér. Az épület eredetileg 
gabonatároló volt. Jelenleg pedig ez az egyetlen múzeum az országban, amely bemutatja a magyar kenyérkészítés történetét. Jutott idő 
szórakozásra is. Az utolsó órákban számkirályt és más, izgalmas játékokat játszottunk.
Sajnos minden véget ér egyszer, mi sem nem maradhattunk örökké. Nekem nagyon tetszett a kirándulás, remélem, még sok hasonló-
ban lesz részünk! 

Lehoczki–Nagy Ildikó 5.c

Komáromi kirándulás

Miért félnénk?
A 7.b ötvenhatos műsora a rendező szemszögéből

A 13 éves Kovács Jancsi eredeti, kézzel írt 1956-os naplójára szinte a szemétben, az Ecseri piacon talált rá mai tulajdonosa, Molnos 
Péter művészettörténész. A napló hasonmás kiadása a forradalom ötvenedik évfordulóján, 2006-ban jelent meg a Kieselbach 
Galéria gondozásában. Amióta ezt a naplót felfedeztem, féltve őrzöm, de azért gyakran forgatom. A forradalom eseményeiről az 

én gyerekkoromban tilos volt beszélni, az iskolában ez nem volt tananyag. Igazán ezen a naplón keresztül kerültem közel 56-hoz. Ezért 
igyekszem sokakkal megismertetni, így osztályommal, a 7.b-vel is. Tavaly ősszel már sokat olvastunk belőle. Megragadta őket, hiszen 
Jancsi a kortársuk. Ezt látva elterveztem, hogy egy október 23-i műsor keretében feldolgozzuk.
Tudtam, hogy Edőcs Johanna, kedves volt diákunk dramaturgnak készül. Ezért őt kértem meg arra, hogy írja nekünk színpadra ezt a 

naplót. Örömmel elvállalta, és a nyár folyamán el is készült vele. Nagyon 
élvezte az alkotást, ami egyfajta szakmai gyakorlat is volt számára. Aztán már 
csak összekötő zenéket kellett találnunk – de végül sokkal többre leltünk. 
Nemrég láthattam a Vígszínház nagy sikerű Pál utcai fiúk előadását. Gyakran 
hallgattuk itthon is a zeneszámokat, egyik-másikat már kívülről tudtam. Egyszer 
csak meghallottam a Pál utcai fiúk hangjában a pesti srácok lelkesedését, a 
vörösingesekében a szovjetek hódítani akarását. Ekkor összeállt a darab! Láttam 
magam előtt a jeleneteket, amelyekben szerepet kap az összefogás és árulás, 
és ahogy a vörösinges szovjetek einstandolják az országunkat.
Johannával casting-ot tartottunk, kiválasztottuk a szereplőket, kiosztottuk a 
szerepeket. Majd októberben próbálni kezdtünk. Leginkább tanítás után, va-
lamint az osztályfőnöki és magyar órákon. (Bár a finálét például abaújszántói 
szállásunkon, a természettudományos tábor keretében hoztuk össze…) Elő-
ször olvasópróbát tartottunk, majd a tömeg szövegeit gyakoroltuk. Miután 
mindenki megtanulta a szerepét, a mozgásokat is hozzátettük. Közben Lalu, 
az osztály egyik fő táncosa már törte a fejét a zenei betétek koreográfiáin, 
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Kovács Laura Lili (koreográfus): Az osztályt hatalmas megtiszteltetésként érte, hogy az 56-os műsort mi készíthettük el. Az előadásra 
rengeteget készültünk, de a próbák jó hangulatban teltek. Ahogy láttuk a darab alakulását és a tanárnő rengeteg befektetett munkáját, 

egyre lelkesebbek lettünk. Szerettük volna 1956 hangulatát bemutatni a diákoknak, hogy kicsit átérezhessék, mi is történt több mint 
60 évvel ezelőtt Budapesten. Ennek egyik fontos eleme volt a koreográfia, hiszen számos zenei betét színesítette a darabot. Szorított az 
idő, egyszerű, de látványos színpadképre volt szükségünk. Ez volt az egyik kihívás, ám ennél is izgalmasabb volt egy osztálynyi fiatallal 
elsajátíttatni a nem mindennapi mozdulatokat. Voltak vicces és verítékes pillanataink, de kitartottunk, és még a természettudományos 
tábor forgatagában is szakítottunk némi időt a próbára. Mindenki izgult az előadás előtt, de mihelyt megszólalt a zene, elszállt az izga-
lom, és egymást erősítve csináltuk végig. A tapshoz, amit kaptunk, az osztály minden tagja hozzájárult. 
Varga Domonkos (apa): Ez az előadás nagyon fontos állomás az osztályunk életében, mert mindannyiunkhoz közelebb hozta az 
1956-os forradalom körüli eseményeket. A napló, ami egy velünk egykorú kisfiú meglátásait mutatja be az őt körülvevő világról, csak 
még érthetőbbé tette nekünk ezeket a történéseket, amelyeket végül színpadra vittünk. Remélem, hogy a közönségünk is át tudta élni 
mindezt. Sokat gyakoroltunk, és az előadásba mindenki bele-
adta a legjobb tudását. Az osztálykiránduláson a darabra való 
ráhangolódásképpen megnéztük a Szabadság, szerelem című 
filmet is. Sok örömmel jártak együtt a próbák, amelyeket nagyon 
kemény munkával és szűk határidővel vittünk véghez, a sok 
tánckoreográfiát is beleértve. A díszlet összerakásából mindenki 
kivette a részét: szereztünk naplót, rádiót, kormánykereket, 
könyveket, labdát és zseblámpát. Jelmezeknek is igyekez-
tünk szép, korhű ruhákat beszerezni, illetve lázas munkával 
dolgoztunk a krepp-papírból kivágott  „tűzön”, a hógolyókon 
vagy a röpcédulákon. Szerintem az egész osztálynak sokat 
jelentett, hogy így együtt alkothattunk, és egy nemcsak sikeres, 
de tartalmas és szép közös produkciót hozhattunk létre. Erre 
sokáig emlékezni fogunk!
Horváth Ákos (Jancsi): Eleinte nehéz volt az elvárásoknak 
megfelelni, de később sikerült ezt teljesíteni. A próbák elején 
senki sem tudta, melyik jelenet melyik után következik, de 
idővel megtanultuk. Voltak mélypontok, de ezeket át tudtuk vészelni. A próbák fárasztóak, de viccesek voltak. Sokszor bent maradtunk 
tanítás után, de megérte. Miután megkaptuk a forgatókönyvet, mindenki nekilátott a saját szövegét tanulni. A táncokat Kovács Laura 
Lili osztálytársunk tanította be. Szerintem ez egy izgalmas és élvezetes darab volt. Könnyű volt azonosulni a szereppel, mivel a saját 
korosztályomhoz tartozott.
Nagybalsi Máté (Gyuli): A szövegeket nehéz volt megtanulni, főleg azért, mert nem éltünk ebben a korban, de a Szabadság, szerelem 
című film megnézése után jobban bele tudtuk élni magunkat a szerepbe. Bár sokszor fárasztó volt órák után gyakorolni, de mire eljött 
a nagy nap, élveztük, hogy előadhatjuk. Elképesztő, hogy ez a két gyerek (Gyuli és Jancsi) ilyen pontosan meg tudták figyelni az esemé-
nyeket a szörnyűségek ellenére. Élveztem a szerepemet, nem gondoltam volna, hogy főszerepet kapok.
Szamosi Ármin (Nagy Imre): Nekem nagyon izgalmas volt a darab, főleg mert Nagy Imrét (a forradalom miniszterelnökét) alakíthattam. 
Nagyon jó volt beszédeket mondani úgy, hogy nem szólt rám senki! Az is tetszett, hogy a zene és a darab a Pál utcai fiúk c. musicalhez 
kapcsolódott, amit én éppen pár nappal az első próba előtt láttam. Szerintem az egész osztály élvezte, annak ellenére, hogy a próbák 
néha lassan és nehézkesen teltek. Remélem, mindenkinek tetszett, mert sok erőt és időt fordítottunk rá. 

amelyek az egyes jeleneteket kötötték össze. Támogatást és ötleteket 
kaptunk Mocskonyi Zsuzsannától, az osztály magyar tanárától. Feltétel 
nélkül számíthattunk Barcsay Zsomborra és csapatára a technikai háttér 
biztosításában. Zsombor az utolsó jelenethez saját kezűleg barkácsolt 
nekünk egy fekete táblát. A zenék összevágását és a hangosítást Kátai 
Balázsnak, a világítást Zelenyánszky Márkónak és Botocska Bencének 
köszönhetjük. Johanna összeállította a háttérvetítést. A szülők rádiót, 
kormánykereket, „égetnivaló” könyveket hoztak, zászlót varrtak. A ko-
rabelinek tűnő jelmezeket egymás ruhatárából szedtük össze.
Végül arról is őszintén kell szólni, hogy a próbafolyamat egyáltalán nem 
volt könnyű: a szó szoros értelmében is egy próbákkal teli 
időszak részeseivé váltunk. Először is le kellett küzdenünk a 
hetedik-nyolcadik órai fáradtságunkat. Aztán nagyon kellett 
koncentrálni a szövegre, majd miután az már jól ment, 
továbbra is folyamatosan figyelni önmagunkra: hogy lassan, 
hangosan és tagoltan beszéljünk. Ám még jobban kellett 
figyelni egymásra: ki után ki következik, közben hova kell 
állni, mikor kell fel- vagy levenni a kabátot, sapkát, zászlót, 
és - nem mellesleg - mi a végszó. Próbára tétetett a türel-
münk is, hiszen egy-egy jelenetet sokszor át kellett ismételni 
ahhoz, hogy jól menjen. Végül tanultuk egymás közelségét: 
igen, a rendező elképzelését követve néha meg kellett fogni 
a másik kezét, vagy hosszan átölelni. Először ez sem volt 
természetes, de most már ez is megy. És megy a skandálás 
is, pedig szépen együtt mondani egy szöveget nem olyan könnyű, mint gondolnánk. Szóval sokat fejlődtünk.
A cél, hogy együtt létrehozzunk egy alkotást mások örömére, nagyon eggyé kovácsolt mindenkit, és a fent leírt kemény tanulási fo-
lyamat a végén egy igazi közösségépítő élménnyé vált. A jól megérdemelt jutalom stílusosan egy Pál utcai fiúk előadás a Vígben. Mert 
még sokszor szeretnénk énekelni, hogy: „Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért?”

Fabiny Katalin, a 7.b osztályfőnöke

56-os műsor a szereplők szemszögéből
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Mit keres egy fiatal kaliforniai lány Magyarországon, 
pontosabban a Fasori Gimnáziumban?
Önkéntesnek jelentkeztem az Amerikai Evangélikus-Luther-

ánus Egyházon keresztül a „fiatal felnőttek a globális misszióban” 
(YAGM) nevű programban. Születésemtől fogva az egyház volt a 
második otthonom, ezért nagyon örültem, hogy egy évet az éle-
temből az önkénteskedésnek szentelhetek. Több interjú és egyéb 
kiválasztási folyamat után helyeztek Magyarországra a program 
igazgatói és koordinátorai. Budapesten a Fasori Evangélikus Gim-
náziumot és a Phiren Amenca International Network-öt jelölték 
ki munkahelyemül.
Kérlek, mesélj egy kicsit magadról és a családodról. Hol nőttél 
fel, és honnan jött a késztetés, hogy jelentkezz erre az önkéntes 
munkára?
Indiában születtem és éltem egészen kilenc éves koromig. Azután 
Kaliforniába költöztünk a családommal: az édesanyámmal, az édes-
apámmal és a kishúgommal. Édesanyám orvosként, édesapám pedig  
az Evangélikus Egyházban lelkészként, igazgatóként és egyetemi 
tanárként dolgozott. Szüleim mindig arra neveltek, hogy segítsek 
másoknak, szóval ők ültették el bennem a késztetést arra, hogy 
másokat szolgáljak.
Milyen benyomásokat szereztél Magyarországról és a magyar 
emberekről?
Csodálom a magyar embereket a büszkeségükért, kultúrájukért, 
művészetükért és őszinteségükért. Úgy érzem, hogy itt valódi, 
őszinte energiák vannak, és a magyarok ezt mindennél többre 
értékelik. Aztán itt van az a nagyon mély és élő kulturális identitás 
és történelem, amelyet megőriztek, illetve visszaállítottak, oly sok 

évnyi traumatikus múlt ellenére. Azt tapasztaltam, hogy a magyar 
emberek melegszívűek és kedvesek, mikor magánemberként kap-
csolatba kerülök velük.
Hol jártál eddig Budapesten, és eljutottál-e már vidékre is?
Sokfelé jártam már Budapesten, és minden nap megtudok róla 
valami újat. Szeretek sétálni a városban, és villamossal felfedezni 
új kerületeket és városrészeket. A város egyszerre tűnik nyüzsgőnek 
és nyugodtnak, és tele van szép művészettel, építészettel, finom 
ételekkel és kedves emberekkel. Vidékre is eljutottam néhányszor, 
az ország északi és észak-keleti részébe, és nagyon szépnek talál-
tam ott a tájat. A Tokaj-hegyaljai borvidék kaliforniai otthonomra 
emlékeztet.   
Végül, de nem utolsó sorban, hogyan ízlik a magyar konyha, és 
melyek a kedvenc ételeid?
A legtöbb étel ízlik, különösen szeretem a lekváros palacsintát 
és a főzelékeket. Ami a legkevésbé nyerte el a tetszésemet, az a 
mákos tészta. 

Pearl Penumaka, iskolánk új amerikai önkéntese
Osváth-Bíró Zsófia (12.c) riportja

A német cserediákok idén is ellátogattak iskolánkba. Összesen tizenhét fasori fogadódiák várta őket nagy izgalommal, így egy 34 
fős szuper csapat alakulhatott ki. Míg mi délelőttönként az iskolapadokat koptattuk, addig a vendégek Budapest látnivalóit cso-
dálhatták meg. Jártak többek között az Állatkertben, a Terror Házában, az Evangélikus Múzeumban és a Parlamentben. Az utóbbi 

látványa olyan mély nyomott hagyott Lucában (az én cserediákomban), hogy a Vásárcsarnokban történő ajándékkeresésünk alkalmával 
is mindig a Parlament motívumot kereste.

„Alig várom a tavaszi találkozást Nürnbergben!”
Nürnbergi diákcsere
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Közös programként a csoport Szentendrére utazott, ahol kincs-
keresés keretében megismertük a várost. Megtekintettük a Retro 
Múzeumot, ahol a rószaszín Wartburg kombit számtalan selfie 
örökítette meg. A helyi modern evangélikus templomban kipró-
bálhattuk a még felszentelés előtt álló új orgonát. Moritz Metzner 
tanár úr kíséretével közösen elénekeltük Leonhard Cohen népsze-
rűvé vált dalát, a Halleluja-t. Hazafelé a Dunapart színes köveit 
csodáltuk meg, és kacsákat etettünk. Hogy a mozgás se maradjon 
el, az iskolában buborékfociztunk, amely a kialakulófélben lévő 
csapatszellemet erősítette.
A szülők által délutánra szervezett időtöltés is tartalmas volt. Sétáltunk 
a Váci utcában és a Budai Várban, csúszdáztunk az Aquaworld-ben, 
és bowlingoztunk is együtt. Lucával összemértük a tudásunkat bil-
liárdban, és az utolsó napon egy autentikus magyar vendéglőben 
kitűnő hazai fogások mellett összegeztük a felejthetetlen 
néhány napot.
A német tudásunk a kezdeti nehézségeket leküzdve jelentős 
mértékben gyarapodott. Vendégemmel azóta is folyamatosan 
tartom a kapcsolatot, ezáltal a német írásom is tovább fej-
lődhet. Luca elmondása szerint nagyon jól érezték magukat 
a német diákok. A sok élmény ugyan kifárasztotta őket, 
de ez jól jött a hazautazáskor, mert mindenki átaludta a 
közel nyolcórás vonatutat, majd kipihenten mesélhettek 
családjuknak a budapesti kalandokról.
Köszönet és hála a program szervezőtanárainak ezért 
a felejthetetlen hétért! Alig várom a tavaszi találkozást 
Nürnbergben!

Sivó Balázs 8.a

Izgatottan vártunk a reptéren a svéd csapat érkezését. Mindenki 
megkereste a saját cserediákját, és kezdődhettek is a programok. 
Mindenki nyitott és kedves volt. A programok is jól meg voltak 

szervezve, ezt külön köszönjük Antal Katalin és Csernus Rita tanár-
nőknek. Cserediákjaink mindenből kaptak egy kis ízelítőt. Kultúr-
programként a Terror Háza szolgált, friss levegőt a Vadasparkban 
és a Rám-szakadékban szívtunk. Kikapcsolódásként a kalandparkot 
választottuk. Természetesen a fürdőzés se maradhatott el a Széchenyi 
fürdőben és az Aquaworld-ben. A Váci utcán kicsit hűvös volt, így 
csoportos forrócsokizást tartottunk. A mindenfajta tömegközleke-
dés mellett a BKK hajózás se maradhatott ki. Az ajándékvásárlás 
a Vásárcsarnokban zajlott. A búcsúzást senki nem várta, de mint 
minden, ez is eljött. Pizzázás volt az utolsó közös program. Onnan 
az iskolánkból indultak a reptérre . A sok szomorú arc is azt bizo-
nyítja, hogy  mennyire jó volt, és vigasztalódtunk a tudattal, hogy 
viszontlátjuk őket februárban Svédországban.

Dudás Anna, Kókai Anna, Paluska Luca 9.b  osztályos tanulók

Viszontlátásra februárban,
Svédországban! 
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Iskolánk hat külföldi iskolával egy kétéves 
Erasmus+ program keretén belül dolgozik 
együtt, melynek a második évét kezdtük 

idén. Minden kétéves egységnek, amire 
elnyerik a támogatást az együttműködő 
iskolák, van egy fő témája. A most zajló 
kétéves program témája az, hogy az egyes 
országokban külön-külön megszervezett 
ötnapos konferenciák során a menekültek 
és a bevándorlás kérdéskörével foglalkoz-
zanak a diákok különböző szempontból 
megközelítve. Különösen érdekes most ez 
a téma, ami elsőre valószínűleg többeket 
vissza is riaszt, vagy sokakban kettős érzést 
vált ki. Amikor még 3 évvel ezelőtt a többi 
külföldi kollégával leültünk beszélgetni a 

konferenciák témájának kialakításáról, én 
sem ültem ott a megbeszélésen nyugodt 
szívvel. Mitől is tartottam?
Féltem attól, hogy a téma túl kényes és túl 
aktuális a mai Európában, hiszen nincs nap, 
hogy a hírekben ne hallanánk a menekültek 
pillanatnyi helyzetéről. Féltem a szülői re-
akcióktól, és ebből adódóan a diákok elzár-
kózásától is, és attól, amit esetleg otthonról 
hoznak. Féltem attól, hogy a szülők esetleg úgy 
érzik, hogy valamilyen idegen ideológiát pró-
bálunk gyermekeikbe „verni” a konferenciák 
során. De attól is féltem, hogy a téma átfogó 
megbeszéléséhez én sem leszek kompetens. 
Aztán elkezdődtek a konferenciák sorra a 
különböző országokban, és hihetetlen érdekes 
volt elkezdeni beszélgetni egy nehéz témáról 
adott keretek között. Azt gondolom, hogy 
minden résztvevő diák és tanár számára 
az együttlétek lehetőséget adtak arra, hogy 
egy olyan témához közeledjenek, amitől 
a legtöbben csak tartunk. Innentől fogva 
pedig a kérdés már nem is tűnt olyan ijesz-
tőnek. Inkább egyfajta közös gondolkodás 
alakult ki, ahol tényleg mindenki az adott 
keretek között, mind a befogadó országok, 
mind a menekültek szempontjából próbál-
ta megközelíteni a kérdést, és megpróbált 
„megoldást” találni a saját életterén belül. 
A konferenciák során beszéltünk iskoláink 

etnikai sokszínűségéről, hogy mennyire jel-
lemző a nemzetköziség az egyes iskolákban, 
és mi az oka ennek. Érdekes volt látni, hogy 
mennyire kitűntünk mi magyarok a litvánok-
kal együtt, mivel mi csak 1-1 bevándorló 
diákot találtunk az iskoláinkban, míg a többi 
országokban számos külföldi diák tanult, 
valahol pedig már a menekültek számára is 
elindult nyelvoktatói program. A németországi 
konferencia során pl. a diákok – köztünk 
természetesen a mieink is – felkészültek a 
saját országuk múltjából be- és kivándorlási 
szemszögből. Ez rögtön rávilágított arra, hogy 
a migráció mennyire nem egy, a 21. század-
ban gyökerező téma, hanem sokkal korábbi. 
Budapesten lelkesen vártuk már, hogy mi 

lehessünk a házi-
gazdák. Meghívott 
előadóink voltak az 
Ökumenikus Segély-
szervezettől és az Evangélikus Diakóniától, akik 
előadást tartottak a menekültekkel kapcsolatos 
munkájukról. Különösen érdekes volt két 
menekült beszámolóját is meghallgatni. Végre, 
nemcsak a hírekből hallottunk a témáról, 
hanem személyes tapasztalatokat kaptunk. 
Ugyanakkor kérdezni is lehetett olyanoktól, 
akik különösen érintettek a témában, és 
akiknek nyomós indokuk volt arra, hogy 

szülőföldjüket elhagyják. Az egyik menekült 
Kazahsztánból jött, a másik pedig a svédekkel 
jött, mivel ő már a svéd gimnázium tanulója, 
de néhány évvel ezelőtt még Szíriában élt. 
Délelőtt különböző műhelymunkákon vettek 
részt a diákok, illetve dr. Réthelyi Orsolya előa-
dást tartott nekünk az 1956 után kivándorolt 
magyarok helyzetéről Hollandiában. Arról, 
hogy milyen szeretettel fogadták a hollandok 
a diktatúra elől menekülő magyarokat, megint 
csak átérezve, hogy a migráció témája nem is 
olyan régen a magyarokat is erősen érintette. 
De a délutánok már a szabadidős foglalko-
zások, turisztikai programok keretén belül 
zajlottak. Talán a biciklis körbevezetés volt 
a délutáni programok egyik fénypontja, il-
letve az interkulturális est, amire minden 
ország résztvevői készültek valamilyen helyi 
finomsággal, majd az est végére annyira 
feloldódott a társaság, hogy a közel 100 fős 
csapat táncra perdült. A litvánok és a svédek 
pedig megtanították a társaságnak, hogyan 
is táncol egy igazi országukbeli. Az ötnapos 
együttlétet pedig pazar lakoma zárta az iskolá-
ban, a fasori fogadószülőknek köszönhetően! 
Fontos szempont még az ilyen cserekap-
csolatok során, hogy a diákoknak lehető-
ségük van végre célnyelvként használni az 

angolt, illetve megismerni egy kicsit 
közelebbről egy külföldi diák szo-
kásait, kultúráját, ami miatt talán a 
diákok mindig a leginkább izgulnak. 
Mindenképpen köszönettel tartozom a 
fogadódiákoknak és szüleiknek vendég-
szeretetükért, és a fasori tanári karnak, 
különösen a nyelvi munkaközösségnek 
az együttműködésükért. Így, hogy mind-
annyian egy kicsit besegítettek, akár a 
múzeumokba való kíséréssel, akár a 
koordinálással, akár a műhelymunkák 

levezetésével, akár az előadók meghívásával, 
akár azzal, hogy helyettesítették a hiányzó 
tanárokat, a konferencia hete maradandó 
és kedves élményként marad meg emléke-
zetünkben. Közben pedig már előretekin-
tünk a további két, 2018-as konferenciára 
Litvániában, és Franciaországban.

Tóth Lilla tanárnő

Kényes kérdések – lelkesítő válaszok
Erasmus találkozó iskolánkban
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A Erasmus nemzetközi konferencia ideje alatt Ittzés Szilvia tanár-
nő behívta az egyik svéd diákot az angolóránkra, hogy találkozhas-
sunk vele, és kérdezhessünk tőle. Ghazal, a húszéves, középiskolás 
lány mesélt nekünk a vele történtekről. Dióhéjban az élettörténete: 

Szíriából menekült Svédországba 14 éves korában, rögös úton, de nemcsak az útjáról, 
hanem a régi életéről is mesélt. Régi lakóhelyén mindennapos veszéllyel nézett szemben, 
az iskoláját bombázták. Rokonai haltak meg a háborúban a szeme láttára, és nem csak az 
utcákon, hanem az otthonában és az iskolában is veszélyben volt, mindig készen kellett 
állnia az esetleges menekülésre. Volt egy személyazonossági kártyája, ami mindig nála 
kellett hogy legyen, hiszen ezzel tudják azonosítani az esetleges holttestet. Ezt a kártyát 
megmutatta nekünk is, mert féltve őrzi. Ma már ez a kártya jelenti számára az életet. 
Választás előtt álltak. Vagy maradnak tovább a háború közepén, vagy anyjával és 
húgával Európába menekülnek. A döntésük egyértelmű volt: útra keltek. A határhoz 

érve embercsempészek segítségével keltek át Törökország-
ba, ahonnan hamis útlevelekkel repültek Svédországba. 
Itt egy ismerősük segítségével költözhettek egy kisebb 
lakásba, amíg jobb helyet nem találtak. 
Először idegen volt neki a hely, de megismert embereket, 
akik hasonló helyzetben vannak, mint ő, és ezáltal köny-
nyebben ment neki a beilleszkedés. Most pszichológus 
szeretne lenni, valamint Facebook oldalán(@GhaZaLxD.7 
200 000 kedvelővel!) segít többezer embernek, akik 
hasonló segítségre szorulnak, mint amit Ghazal kapott.
Örülök, hogy találkozhattunk Ghazallal, mert őt hallgatva 
újra tanult valamit mindenki: hogy mennyire fontos az élet!

Jaksi Soma 8.a

Idén októberben számos ország után iskolánkban rendez-
ték meg az Erasmus csereprogramot, ami az Európában 
mindenkit érintő menekültválság kérdésével foglalkozott. 

Az eseményre érkeztek olasz, litván, francia, svéd, 
német és portugál diákok. Nekünk, akik részt vettek 
a programban, már pár héttel a cserediákunkkal 
való találkozás előtt elkezdődtek az előkészületek, 
ugyanis többek között egy előadással is készül-
nünk kellett, ami azt taglalta, hogy iskolánkban a 
különböző életkorú diákok hogyan viszonyulnak 
a menekültekhez.
 Amikor eljött a nap, hogy a repülőtéren találkozzak 
a svéd cserediákommal, nagy izgalommal vártam, 
hogy hogyan fog menni a kommunikáció, és ho-
gyan jövünk majd ki egymással. Ráadásul ez volt 
az első cserediák program, amin részt vettem. Az első nap az 
iskolában leginkább a csapatépítésről szólt és a város rövid 
megismeréséről.  A hét során meghallgattuk minden ország 
előadását, amiből -ha egy iskolából nem is lehet nagy  követ-
keztetéseket levonni- azért egy vázlatos képet kaphattunk az 
adott ország viszonyulásáról a menekültválsághoz. Emellett 
több vendégelőadó is részt vett a programon. Számomra a 
hét legmeghatóbb és legelgondolkodtatóbb pontja az volt, 
amikor a svéd iskolából jött szír menekült lány elmesélte a 
történetét. A többi ország kultúrájának megismerésére is sor 
került a beszélgetések és a nemzetek délutánja alkalmával. 
Amikor is megkóstolhattuk a különböző országok ételeit, és 
mindenki készült egy foglalkozással is a többi országnak, amely össznépi táncolással végződött. Véleményem szerint ez volt a legjobb 
hangulatú nap.  
A program nagy erősségeként azt tudnám kiemelni, hogy habár nagyon komoly és valós dolgokról volt szó, ettől még a téma egyáltalán 
nem rontott a közhangulaton, felszabadultságon, inkább súlyt adott az eseménynek. 

Horváth Lívia 9.a

Erasmus program 
diák szemmel
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Találkozás Ghazallel, a szír-svéd diáklánnyal 
a 211-es tanteremben
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2017. szeptember 11-én indultunk útnak Erdélybe első állomásunkra 
a Balea tóhoz. Szállásunkból a 2034 méteren lévő menedékházakból 
csodálatos kilátás nyílt. A tóparti házainkból kilépve körbesétálhattuk 
a tavat, és nagyokat lélegezhettünk a kristálytiszta levegőből.
Az esti ismerkedési programon mind a négy iskola megismerhette egy-
mást közelebbről. 
Másnap a bőséges reggeli után elindultunk meghódítani a Fogarasi 
hegycsúcsot. Bár aznap a csúcsra nem jutottunk fel, a hegy oldalában 
található vízesés látványa mindenért kárpótolt. 
Szerdán már újult erővel vághattunk neki az aznapra tervezett hegyi túrának. Minél feljebb 
kapaszkodtunk, a panoráma annál gyönyörűbb volt. Sétáltunk, másztunk, kapaszkodtunk 
felfelé, mindenki próbálgatta a határait, majd egy sziklafalon át feljutottunk a 2057 méteren 
lévő csúcsra. Odafönn lélegzetelállító látvány tárult elénk. Szomorú szívvel búcsúztunk másnap 
reggel a hegyektől, megfogadva hogy még visszatérünk oda. 
Busszal Gyulafehérvárra utaztunk, ahol meghallgattuk Jakubinyi György érsek úr izgalmas és 
lebilincselő előadását Gyulafehérvár történelméről, majd szétnéztünk a várban. 
Ezután Nagyenyedre vitt utunk, ahol betekintést nyerhettünk a Bethlen Gábor Kollégium 
mindennapjaiba, történelmébe és még pár irodalmi önképzőköri Naplóba. Aznap este ér-
keztük Kolozsvárra, és már alig vártuk, hogy fölfedezhessük. Esti sétánk után visszatérhettünk 
a szállásra. Másnap megismerkedtünk a helyi fiatalokkal egy magyar középiskolában. Jókat 
beszélgettünk, és tartottak nekünk egy jó hangulatú körbevezetést az iskolában. Este a János 
Zsigmond Unitárius Kollégiumot tekintettük meg Solymosi Zsolt igazgató vezetésével. Az is-
kola hatalmas biológia és fizikaszertárának megismerésével kezdtük, majd az unitárius iskola 
működéséről volt szó.
A szombati napot a Házsongárdi temető megtekintésével kezdtük. A temető műemléki sírjait, 
kriptáit néztük végig, és hallgathattuk meg történeteiket Tőkés Erzsébettől. Mi, a fasori diákok, 
kihasználva a szabadidőt, a kolozsvári arborétumban töltöttük a délutánt, ahol Hámor Endre 
tanár úr vezetésével kellemes sétát tettünk. Visszafele a Bulgakov kávézóba is betértünk, ahol 
elfogyasztottuk életünk legfinomabb és legsűrűbb forró csokiját. Este résztvettünk egy osztályteremben előadott Bánk bán előadáson, 
ami mindenkinek nagyon szórakoztató volt.  
Szeptember 17-én fájó szívvel szálltunk fel a buszra, és búcsúztunk a hegyektől, a gyönyörű városoktól, Erdélytől. De mind arra gon-
doltunk, hogy mit is adott nekünk ez a kirándulás: új barátokat, új élményeket, új tapasztalatokat, rengeteg szórakozást. Köszönjük 
mindezt a szervezőknek és tanárainknak!

Tóth Zsuzsanna 12.b, Kovács Melinda 12.c, Rozmán Ábel 12.b és Prazsák  Dávid 12.a

Határtalanul – Erdély

Az idei évnek már az elején az a megtiszteltetés ért néhányunkat, hogy Csepregi András tanár úrral ellátogathattunk Bonyhádra, 
hogy részt vegyünk az Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozóján, amit négy év óta először rendeztek meg újra, mégpedig 
az eredeti helyszínen. Első nap busszal utaztunk oda, több másik budapesti iskolával együtt. Amikor odaértünk, megmutatták mit 

hol találunk, és elfoglalhattuk szobáinkat, majd meghallgattuk a megnyitót, ezután pedig minden iskola bemutatkozott (mi egy videóval és 
énekléssel készültünk). Ezzel el is telt a nap nagy része, de nem csüggedtünk, mert este sportversenyeken is részt vehettünk a bonyhádiak 
messze földön híres sportpályáján, vagy társasjátékozhattunk, esetleg kimehettünk a japán kert mellé  egy közös zenélésre, éneklésre. 
Másnap részt vettünk a Richter Egészségváros rendezvény által szervezett egészségsétán, hogy mi is segítsünk pénzt gyűjteni a Bonyhádi 
Kórház és Rendelőintézetnek, ami sikerrel járt, mivel több mint 8 millió forintot sikerült gyűjtenünk. A nap további részében csoportos 
beszélgetéseken vettünk részt: három fő téma volt (másság, nemzedékek, egyház), és ezen belül minden csoport kapott egy boldogmondást, 
amit össze kellett egyeztetnie a saját témájával, majd megbeszéltük 
a többi csoporttal, hogy mire jutottunk. A csoportbeosztás úgy volt 
kialakítva, hogy megismerjünk új embereket, tehát nem volt egy 
csoportban két diák vagy tanár ugyanabból az iskolából. Este két 
koncerttel kedveskedtek nekünk, az egyik fellépő a Rackajam volt, 
a másik pedig a Sztehlósok zenekara, a Csillag Kórus. 
Az utolsó nap volt az, amire mindenki várt, hiszen ekkor válaszokat 
kaphattunk a kérdéseinkre egy fórum keretében két iskola igazgató-
jával (Budapest – Sztehlo és Miskolc - Kossuth) és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztályának vezetőjével, 
Varga Mártával „Mit kíván az evangélikus ifjúság?” címmel.  Az 
ebédnél külön meg kell említenem, hogy a bonyhádi gimnázium 
igazgatója is beállt a konyhásnénik közé, hogy segítsen nekik ki-
szolgálni minket, majd mindenki hazaindult. Az étel nagyon finom, 
Bonyhád szép, az emberek pedig nagyon kedvesek voltak. Szerintem 
mindenki jól érezte magát!

Dáné Bernadett 11.b

„Mit kíván az evangélikus ifjúság?”
EGOT – Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója Bonyhádon
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A Fasori csapat: Kecskés D. Eszter 11.b, Berta Luca 9.c, 
Gyöngyösi Joel 12.a, Pintér Bence 12.a, Sándor Ágoston 12.a
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Október 27-29-ig megrendezésre került iskolánk cserkészcsa-
patának, az 16-os számú Martin György (E.G.) Cserkészcsapat 
őszi hétvégéje a Szilassy Péter, Pálinkás Balázs, Stevens Ábel 

és az őrsvezetők vezetésével Pilisszentlászlón.
Este hatkor indultunk busszal a táborba, mindenki tele volt izgalommal, 
és alig vártuk már, hogy odaérjünk. Amikor megérkeztünk, minden-
kit meglepett, hogy milyen szép és kicsi az iskola, ahol a szállásunk 
volt. Bementünk, körülnéztünk, és kiosztottuk a szobákat. Utána 
beszedték a telefonunkat, amit mindenki féltett. Megvacsoráztunk, 
és utána építettünk a tornateremben „tábortüzet” lámpásokból. Sokat 
énekeltünk és játszottunk a „tűz” körül. Mire vége lett, már mindenki 
álmos volt, hamar le is feküdtünk.
Másnap a „Pál, Kata, Péter” énekkel ébresztettek, de nagyon nehezen 
keltünk fel, még szívesen aludtunk volna. Végül csak tíz percünk 
maradt felöltözni, mert kezdődött a reggeli torna, és siettünk, hogy 
ne kapjunk külön feladatokat. Reggeli után indultunk kirándulni.
A cserkészek és a kiscserkészek két külön útvonalon mentek, és mind-
két irányban sok volt a sár. Hosszan gyalogoltunk, mire fáradtan és 
éhesen megérkeztünk egy tisztásra, ahol megebédeltünk, és nagyon 
sokat nevettünk, játszottunk. Végül visszaindultunk, és a szálláson 
mi is bekapcsolódtunk a cserkészek kinti játékába (ők már korábban 
visszaérkeztek). 
Sajnos megint elkezdett esni az eső, így be kellett menni, de hamarosan 
kezdődött a következő játék, egy kvíz. Párokban kellett játszanunk, 
és nem engedhettük el egymás kezét. Volt, aki már az elején feladta. 
Vacsorára spagettit ettünk, amit magunk főztünk, utána pedig ismét 
leültünk a „tábortűz” köré játszani és énekelni. Este aztán nagyon 
hamar elaludtunk, hiszen mindenki nagyon fáradt volt.
Másnap gitárszóra ébredtünk, és a szokásos menet  - reggeli torna, 
reggeli – után elmentünk a helyi templomba misére. Visszafele sza-
kadt az eső, úgyhogy mindenünk elázott. Amikor visszaértünk, már 
csak a takarítás és összepakolás várt minket. Végül indultunk is haza! 
Nagyon jól éreztük magunkat!

Lupszki Lili és Dorottya 5.a

Érkezés után felvontuk a zászlót 
és elfogyasztottuk az otthonról 
hozott szendvicseinket. Ezután 
tábortűz volt, ahol sokat játszot-
tunk, nevettünk és énekeltünk, 
végül lefeküdtünk és aludtunk. A 
reggeli torna után reggeliztünk, majd 
kiscserkészektől különválva indul-
tunk a Prédikálószékre. Visszafele 
a Vadálló-köveket is megnéztük. 
Amikor visszaértünk, csoportos 

vetélkedőn vettünk részt. Este közös tábortűz volt újra, ahol ismét 
nagyon jól éreztük magunkat. Másnap misén vettünk részt, onnan 
visszaérve pedig pakoltunk.
Véget ért az őszi tábor, s megint nagyon jól sikerült!

Vecsei Emma 6.a és a Napraforgó őrs tagjai 

A világ legjobb tábora! Nagyon sokat kirándultunk, a szállás is jó 
volt. Az idei őszi táborban egy iskolában laktunk, ami egy kis iskola 
Pilisszentlászlón. A menetrend a következő volt: este hatkor indultunk 
Budapestről, odaértünk fél nyolcra, lepakoltunk a technikaterembe, 
és jött a zászlófelvonás. Végül vacsora és legeslegutoljára tábortűz, 
aminek este 11-kor lett vége. Reggel 7.30-kor ébresztő, reggeli torna, 
reggeli, majd elindultunk túrázni. Egész nap kirándultunk. Estére 
visszaértünk, összesen 17 km-t sétáltunk, túráztunk, közben énekel-
tünk. Az esti program mindig ugyanaz: játék és éneklés a tábortűz 
körül. Vasárnap reggel még templomba is elmentünk, és dél körül 
indultunk vissza. 
Az egész csak három napig tartott, de annál izgalmasabb volt! Min-
denki jöjjön cserkésznek!

Lóth Gergely Máté 5.a

„A világ legjobb tábora!”  

Őszi cserkészhétvége
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A nagykanizsai Vabababa tartott isko-
lánkban előadást és drámapedagógiai 
előadást. A Vabababa egy művészeti 

iskola és gyermekszínház, az elnevezés ere-
detileg az alapítók családnevének szótagjaiból 
álló mozaikszó. Egy pedagógiai és színházi 
kezdeményezés a játék és az összefüggések 
jegyében: egy összművészeti szabadisko-
la és közösség. Fontosnak tartják, hogy a 
gyermekek más oldalról is megismerjék a 
színdarabokat, és annak részesei is legyenek. 

Szita Rita tanárnő

Hatalmas szerencsénkre nekünk volt alkalmunk megtekin-
teni a kiváló orosz koponya, Gogol forradalmi realista 
darabját egy nyírségi ifjúsági társulat előadásában. 

A darab nagyszerűen volt rendezve, egy szerepet két szí-
nész játszott: az egyik a verbális, belső világért, a másik a 
nonverbális, külső világért volt felelős. A színészek korukat 
meghazudtolva, igen érett alakítást nyújtottak, és meglepően 
gyorsan váltottak a karakterek között, akár egy jelenten belül is.
Ha szabad kritikát is megfogalmazni, akkor pár eszközt kicsit 
talán öncélúnak éreztem: a fej méretű gipsz orr viselése, bár 
jegyezhető momentum, valamennyire esetlen volt.
A darab levezetéseként egy foglalkozáson vettünk részt, ahol 
saját életünkben lévő abszurd pillanatokat fedezhettünk fel. Köszönjük a lehetőséget!

Pável Bence 11.a

Színház a Díszteremben

Gogol: Az orr

Nem, nem hálálkodni szeretnék. Ez egy név, lehet, neked nem mond semmit, nekem viszont az 
életem egyik legmeghatározóbb élménye kötődik hozzá. Kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert 
azt, amit itt tapasztaltam, éreztem, azt nem lehet szavakba önteni, de megpróbálom: jó társaság, 

szuper hangulat, új ismerősök, egy nagy kaland, szerelmek, Just Dance, barátságfüzet, buli, koktélbár, lelki 
nyugalom, hit, sok éneklés. KÖSZI, vagyis Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért. Amikor az 
első KÖSZI táboromba eljutottam, az ország minden tájáról ismertem meg embereket. Nagyon izgalmas, 
érdekes programokon vehettem részt, amiért nagyon hálás vagyok. Ha érdekel, keress meg, és szívesen 
mesélek neked róla!
KÖSZI Házibuli. Biztosra veszem viszont, hogy erről már hallottál, hiszen november 16-án itt, a Fasor-
ban rendezték meg a „törzstagok” a KÖSZI első partiját. Akik már részt vettek a KÖSZI programjain, 
azoknak jó volt találkozni újra egymással, aki pedig először jött közénk, az megismerhette, hogy milyen 
jó ez a csapat. Koktélozhatott, táncolhatott, társasozhatott, egy kis csillámot varázsolhatott magára, és jól 
érezhette magát, ha nyitott volt.
Felkeltettem az érdeklődésedet? Gyere és érezd jól magad velünk, légy részese te is a KÖSZI-nek!
(Információ: koszi.net) Tóth Csilla Réka 6.a

Köszi!

Idei csendesnapunkon ismét színes program adott lehetőséget arra a diákoknak és 
tanároknak egyaránt, hogy az iskola falain belül, de a tankönyvek, házi feladatok és 
felelések világától kicsit elszakadva töltekezhessünk, készülhessünk, elgondolkodhassunk, 

vagy egyszerűen kötetlenül együtt lehessünk. Nem mindenki hallott mindent és vett részt 
mindenen, de talán érdemes felsorolni a teljes kínálatot: Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató 
adventi és karácsonyi népszokásokról szóló előadása; az Evangélikus Diakónia Magyarország 
Integrációs Szolgálatának támogatásával hazánkban élő néhány menekült ember szemé-
lyes története; a Wesselényi utcai baptista gyülekezet fiataljainak gitáros bizonyságtétele 
és a diáksággal közös éneklésük; Raffai Balázs soproni hittan-kémia szakos tanár kémiai 
kísérletei, melyek a Biblia világához vittek közel; Győrffy Eszter református hittan tanár 
egyháztörténeti előadása valamint játékok a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért 
és Gyermekekért Egyesület (Köszi) segítőivel. Ezen kívül még Richly Zsolt Luther-filmje, a 
könyvkötészet gyakorlati rejtelmei és disputa-vita feladatok színesítették a képet.

Csendesnap
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Egy csütörtöki napon nem volt a Fasorban tanítás, mivel Csendesnapot tartottak nekünk. Ezen a napon többek között a Köszi-sekkel 
töltöttünk néhány órát. Hittanos, Lutheres és csapatépítő játékokat játszottunk velük. 
Az első órában felmentünk a Díszterembe, és ott meghallgattunk Tátrai Zsuzsanna néprjazkutatót a karácsonyi és ádventi szokások-

ról. A második órában egy kémia-hittan szakos tanár mutatott be látványos kísérleteket a Biblia világából, és közben beszélt Mózesről, 
aki Isten embere volt.
A harmadik és negyedik órában csoportokba álltunk, és érdekes játékokat játszottunk a Köszi önkéntesekkel. Az első feladat az volt, 
hogy nyolc papírból építsünk minél magasabb várat. Ebben az volt a nehézség, hogy nem szabadott ragasztót és ollót használni, de az 
ügyesebbeknek így is sikerült. A második feladat az volt, hogy írjunk egy jól rímelő verset Luther Mártonról. Humoros és vicces költemé-
nyek születtek. A harmadik feladat pedig az volt, hogy írjunk Isten nevében egy bűnösöknek szóló megbocsátó levelet. A végén pedig 
kaptunk egy bibliai szöveget, ami csak mássalhangzókból állt. Egy külön lapra le kellett írni magánhangzókkal együtt, talán ez volt az 
egyik legnehezebb. Ezzel véget ért a játék.
Ebéd után a templomba mentünk, de odafele láttuk azt a táblát, amire bármit ki lehetett szögezni a reformációval kapcsolatban. A temp-
lomban gitár kíséretében énekeltünk baptista vezetőkkel és énekesekkel. A vidám napot délután a Köszi által szervezett „házibuli” zárta.

Nyerki Laura és Liszkai Lili 5.a

Csendesnap – diákszemmel

Én vagyok Luther Márton, 
Ha holnap nem lesz talaj, nem bánom. 
Az almafát a fölbe mártom, 
Reményem egy kőbe vájom, 
A jövőnek felajánlom. 
Később rólam emlékeznek, 
S almafákat ültetgetnek.
A reformációt építettem, 
Becsületet teremtettem. 
Én megbízok bennetek, s Istent szeretem. 
                                                        (Lili) 

A reformáció kezdete
Luther Márton élete. 
Sok emberen segített
És a Bibliához is értett. 
Köszönjük neki ezt a sok munkát
Ezt ünnepli a fasori diák. 
500 év sok idő
Ez alatt az almafa is kinő. 
Egyszer kipusztul az almafa
De a hitünk megmarad. 
      (Geri, Kata, Dorcsi, Beus, Liló)

Márton, 
Mikor látott utoljára mákot? 
Almát látott talán Márton? 
Ezért aztán ültetett egy almafát!
Ez nagy hagyomány lett, látod? 
Ezt aztán a fasoriba is ültettek, vágod? 
(Emese, Kristóf, Dani, Accsila, Marci, Sári)

Versek Lutherről – 6 perc alatt!
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Az idei évben is megrendezésre került, szeptember 29-én a nagy sikerű Kutatók Éjszakája gimnáziumunkban, ahol sok érdekes 
programmal és előadással leptük meg a kutatásra szomjazó hallgatóságot és nézőközönséget.
A sikeres projektjeink után, újfent a tudományok fantasztikumába kalauzoltuk el a szíves érdeklődőket. A műsort Palágyi tanárnő 

rendezte, melyet a Fasor kis fizikus-csillagász csapatával együtt valósított meg. Természetesen ez alkalommal is egy új témával rukkol-
tunk elő, ami egy igazán jelentős korszakot ölelt fel, címe is ezt tükrözte: Az ősrobbanástól az atomrobbanásig. Betekintést nyerhettünk 
Wigner Jenő nyomán a kvantumfizika világába, napjaink kozmológiai eredményeibe, egy Mikola-féle fizika órába, sőt még a hirosimai 
atomrobbanásnak is teret adtunk. A szereplők mindenféle korosztályból jelen voltak: 8.a, 8.b, 9.a, 9.c, 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.c. Ezen 
különbségek ellenére is megtaláltuk egymással az összhangot, így nagyon hatékonyak voltak a néha egész délután tartó próbák, melyeket 
hetente háromszor is megtartottunk, hogy minden zökkenőmentesen működjön a „nagy” napra. Bárki, aki kedvet érzett ahhoz, hogy 
egy ilyen jeles esemény szerves részét képezze, annak a tanárnő talált személyiségéhez illő és megfelelő feladatot. Voltak narrátorok, 
felolvasók, színészek, táncosok és természetesen háttérmunkások is, akiknek külön hála a technika, a zene és a vetítés lebonyolításáért, 
illetve a díszlet és a színpad berendezéséért. A varázslatos táncbemutató a zenei aláfestéssel, igazán harmonikus formában demonst-
rálta a robbanás előtti életképeket, ez a rész kiváltképp remek példaként szolgált a kitartó gyakorlás és az önfeláldozó időbefektetés 
kamatozására. A koreográfiát Palágyi Júlia tanárnő álmodta meg, és a nyolcadik ügyes lábú lányai kiváló összedolgozással, tehetséggel 
és odafigyeléssel ezt valóra is váltották. A nyolc órai kezdettel bemutatott tudásvágyat kielégítő előadásunkat követően pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, Kroó Norbert professzor úr mutatta be lehengerlő prezentációját a fizika rejtelmességeiről és 
felvázolta a Bibliával való kapcsolatát egyéni, figyelemfelkeltő előadásmódjában. 
Hatalmas köszönet tehát minden szervezőnek, fellépőnek, résztvevőnek és nézőnek, amiért ismét egy emlékezetes, Fasorhoz méltó 
produkciót alkottunk közös erőkkel. Türkösi Éva 10.c

Számomra hatalmas megtiszteltetés volt, hogy részt vehettem egy 
ilyen fantasztikus műsorban. Palágyi Júlia tanárnő egy narrátori 
szerepet osztott rám, aminek hihetetlen mértékben örültem. Az 
emberiség által okozott legnagyobb katasztrófáról, Hirosimáról 
és Nagaszakiról tájékoztattam az érdeklődő nézőket. A próbák 
kellemes hangulatban teltek, nagyon sok energiát és odaadást 
igényelt, de teljes egészében megért minden erre szánt percet 
az az óriási tapsvihar és rengeteg pozitív energia, ami akkor ott 
áramlott. Ezúton is szeretném megköszönni a tanárnőnek, aki 
számomra a legmotiválóbb és a legodaadóbb tanárnő egész eddigi 
életem során, hogy egy ennyire nagyszabású, gazdag és örökre 
megmaradó élményben részesített. 

Bencze Kriszta 10.c 

Kutatók éjszakája 2017
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Az idei évben a bajor-magyar testvérkapcsolat 
negyed évszázados múltra tekinthet vissza. Ennek 
apropóján Bajorországból és Magyarországról 

fiatalok és idősebbek egyaránt több százan 4 napot 
töltöttek együtt Bonyhádon, hogy visszatekintve az 
elmúlt 25 évre hálát adva mindezért Istennek, a kap-
csolatot még inkább elmélyítsék. A Fasort Hámor Endre 
tanár úr, Fabiny Katalin tanárnő, valamint jómagam 
és néhány osztálytársam képviseltük. Ez a négy nap 
a címben is olvasható bibliai igére épült: „Früchte 
tragen” vagyis „Megtermi gyümölcsét” az 1. zsoltárból 
kiragadva. Megérkezéskor mindenki egy ajándék-
csomagot kapott, melyben egy üveg bortól kezdve a 
vetőmagokat tartalmazó ceruzán át a programfüzetig 
mindenféle hasznos kellék volt. Az esti nyitó áhítatot 
Gáncs Péter püspök úr tartotta az 1. zsoltár néhány 
igeverse alapján, melyet az EHE-sekből verbuváló-
dott KÖZEL       együttes koncertje követett. Nem 
is kell mondani, nagyon élveztük, utána mentünk is 
lelkesen CD-t vásárolni, melyet a sztáregyüttes tagjai 
személyesen dedikáltak. A másnap reggeli áhítat után 
különféle kirándulásokra volt lehetőség: Bonyhád és 

környékének felfedezése, Grábóc vidékének megismerése, Pécs bebarangolása. Mi, Hámor tanár úrral a Zsolnay-negyedbe vetettük 
be magunkat. A délután folyamán mi is felállítottuk standunkat, ahol lelkesen fogadtuk az érdeklődőket a 40 fokos tikkasztó hőségben. 
Itt kezdődött barátságunk Jonny-val, a nürnbergi Augustana főiskola teológus hallgatójával. A testvérkapcsolat „megkoronázásaként” 
szimbolikus gyümölcsfa-ültetésekre került sor a gimnázium területén. Este a pécsi gospelkórus lépett színpadra, ízelítőt adva az amerikai 
filmekből is jól ismert gospel műfaj egyedi stílusából. A harmadik napon különféle workshopokat látogathattunk meg, melynek keretein 
belül bepillantottunk az árnyszínház látványos világába (würzburgi Dan-Hammarksjöld-Schule bemutatója). Ezután természetesen a 
Theocup-ra (teológus focikupa) mentünk, ahol nagyszerű szurkolótábor verbuválódott a teológus hallgatókból (EHE). „Mi vagyunk az 
EHÉ-sek, gyönyörűek, mesések...” Az est fénypontja Holcz Gábor illuzionista bűvészműsora volt. Az egyik trükknek Johanna és Bálint 
is részese lehetett, sőt Zoli fél karját is feláldozta a bűvészetért. Ezen az estén ismerhettük meg még jobban a már említett Jonny bará-
tunkat: csaknem négy órán keresztül társasjátékoztunk és beszélgettünk, ráadásul németül! A mai napig tartjuk vele a kapcsolatot, és 
nyár végén ismét találkoztunk, amikor a barátaival pár napot Budapesten töltöttek. Az utolsó nap délelőttjén került sor az úrvacsorás 
záró istentiszteletre, majd utaztunk is vissza Budapestre. Mindenképp gazdag és örömteli élményekben lehetett részünk ebben a négy 
napban, mely alátámasztotta, hogy micsoda értéke van egy ilyen testvérkapcsolatnak, melyből nem csak életre szóló barátságok, hanem 
szerelmek, házasságok is születnek, melynek ápolása rajtunk múlik, a sok áldásért pedig Istené legyen a dicsőség. 
A Fasori csapat: Andréka Zoltán, Edőcs Johanna, Kovács Bálint, Vajdovich Nonémi Sivák Veronika (NKE-ÁKK)

 „Früchte tragen” – avagy 25 éves a bajor-magyar testvérkapcsolat

Idén is, mint minden évben, Jernei Anikó tanárnőnek köszönhetően meg-
rendezésre került a kerámiatábor, a kézműveskedni és agyagozni vágyók 
nagy örömére.

A projekthéten is sikereket arató műhelyfoglalkozás a nyári szünet első 
hetében folytatódott, június 19-23, és 5 napon át tartott gimnáziumunk 
alagsorában, a kánikulában is kellemes kerámiaműhelyben. Reggel 9 órára 
jöttünk, felvettük a munkaruhánkat és már bele is csaptunk a szebbnél-szebb 
alkotások elkészítésébe. Az idei téma a habán kerámia volt. A habánok egy 
Magyarországon letelepült közösség volt, akik a 16. században kezdtek el 
ónmázas edényeket gyártani, illetve fajanszot is készítettek. Ez azért volt 
rendkívüli, mert akkoriban Európának ezen a részén csak ők űzték ezt a 
mesterséget. A különféle növényi mintákkal díszített kulacsok, kancsók, talpas 
tálak és tányérok fehér, kék és sárga színekben pompáztak, így mi is ezen 
stílusjegyek alapján próbáltuk megformázni és kicsinosítani edényeinket. A 
tanárnő mindig kiadott feladatokat nekünk, de mindenki kedve és ideje szerint 
válogathatott belőle. A minták elsajátításához könyvek is a segítségünkre álltak. 
Akadtak köztük gyorsan elkészíthetők, de volt olyan, ami kemény munkát és 
komoly precizitást igényelt. Kikapcsolódásképp a korongozás művészetében 
is jártasságot szerezhettünk. A munkák között ki lehetett menni szünetre, 
pihenni, beszélgetni vagy akár csak a tízórainkat elfogyasztani. Egy agyagedény 
meggyúrása kezdetben mindig hatalmas kihívást tud jelenteni, az ember 

„Megnyugtat és feltölt” 
kerámiatábor
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csinálni, és hogy képes is rá! A kezdet nehéz, de könnyedén 
fejleszthető ez a fajta tudás, főleg ha van, aki segítőkezet tud 
nyújtani. Fontos azonban, hogy nagyon türelmesek legyünk 
és sose adjuk fel, ne hagyjunk befejezetlen alkotást magunk 
után. Ebben az évben ötödiktől egészen a nagyobb osztályokig 
voltak diákok, sőt még külsős iskolákból is jöttek a táborba. A 
foglalkozások mindennap kettőig tartottak, de akinek valami 
dolga volt, hamarabb is elmehetett, másnap viszont ha akart 
többet maradhatott. A szuper hetet pedig egy péntek délutáni 
fagyizással zártuk. A tábor során készült remekművek iskolánk 
lépcsőházát díszítik az ősz folyamán.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hiszen ez a nagyszerű tábor 
tökéletesen alkalmas a nyári szünet indításához. Megnyugtat, 
stresszoldó, elfeledteti az év közbeni gondokat, ugyanakkor 
feltölt energiával. Aki tud és ráér, jöjjön el jövő nyáron, Jernei 
Anikó tanárnő minden vállalkozó kedvű diákot szívesen lát. 
Ráadásul a jókedv garantált! 

Türkösi Éva 10.c

2017 júniusában, a természettudományos tábor keretében Balatonlellére kirándultunk a 11.b osztállyal, ahol az összehangolt szerve-
zésnek köszönhetően sok fantasztikus helyre juthattunk el mindössze öt nap alatt. Érkezésünk napján elfoglaltuk a szállást, majd rövid 
séta után hajóra szálltunk, és a Balaton szíve felé vettük az irányt vitorlásunkkal. Estére mindenki kifáradt, és a szobájában barátaival 
szabadon eltölthette a lefekvésig való időt. A második napra a Kis-Balaton vidékének széleskörű felfedezése jutott és természettudomá-
nyos osztályként biológiai szemszögből is megfigyelhettük az élővilágot. (Kányavári-sziget, Kócsag tanösvény, Bivalyrezervátum) 
Pénteken Keszthely, a kastély és számos múzeum került sorra, délután pedig a hévízi-tóban lazíthattunk. 
A szombati nap folyamán a sétával könnyen elérhető balatonboglári kilátóra jutottunk fel, majd szórakoztató bobozásban, alandparko-
zásban és falmászásban lehetett részünk. A délutánt, mint minden nap lezárásaként, kellemes fürdőzéssel töltöttük. 
Esténként az aznap összegyűjtött vízmintákat elemeztük, és a természettudományhoz kapcsolódó filmeket néztünk. 
A kirándulás záró akkordjaként ismét egy fürdés következett, majd hazafele vettük az irányt. A visszaút csendben telt. Fáradtan, de 
élményekben gazdagon értünk vissza Budapestre. Elmondhatjuk, hogy igazán jól sikerült kirándulás volt, nagyon jól éreztük magunkat. 
Köszönet az iskolának és az osztályfőnöknek, illetve helyettesnek a kirándulás megszervezéséért.

Takács Mátyás 11.b, Czakó Miklós 11.a

Természettudományos tábor Balatonlellén
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Nagyon örülök, hogy felkértek, hogy írjam meg ezt a cikket. 
Remélem, ezzel mindenkinek egy kis kedvet tudok csinálni 
ahhoz, hogy a legközelebbi túrán velünk tartson!

Az első nap vonattal indultunk Székesfehérvárra, ott ültünk fel a 
biciklikre, és Székesfehérvártól Tácon, Soponyán és Dégen keresztül 
megérkeztünk Simontornyára. Tácon megismerkedtünk az ókori 
rómaiak életével, Dégen pedig megnéztük a dégi kastélyt. Ez a 
táv 60 km körül volt.
A második nap elmentünk Felsőrácegresre, ahol megnéztük az Illyés 
Gyula Emlékmúzeumot. Továbbindulva, Alsórácegresen keresztül 

eljutottunk Sárszentlőrincre, ahol a Petőfi Sándor és a Lázár Ervin 
Emlékházba mentünk be. Ezután Borjádon, Kölesden, Alsótenge-
licen, Pusztahencsen, Nagydorogon és Sárszentlőrincen keresztül 
tekerve visszaértünk a szállásunkra, Simontornyára. Ezen a napon 
70 km-t tettünk meg. A harmadik napon végre elmentünk fürödni. 
Megint a Simontornyi szállásról indultunk, majd az ozorai kastély 
megnézése után eljutottunk Fürgeden át Tamásiba, ahol megmár-
tózhattunk egy kicsit. A kellemes fürdőzés után azonban indultunk 
is tovább, hogy még sötétedés előtt visszaérjünk Simontornyára. 
Napi teljesítményünk: 65 km.

Országjárás két keréken    beszámoló a biciklis táborról

A negyedik nap volt a legfárasztóbb, ugyanis akkor elhagy-
tuk a szállásunkat, és egészen Gárdonyig tekertünk. Persze 
útközben megálltunk Seregélyesen, ahol egy kastélyt néztünk 
meg. Mikor megérkeztünk Gárdonyba, már sajnos nem ma-
radt idő a fürdőzésre, de ezt másnap bepótoltuk. Az aznapi 
tekerés: 80km.
Az utolsó napon fürödtünk és kenuztunk is, ami nagyon iz-
galmas volt. Itt kicsit több időt tudtunk eltölteni, így csak 
déltájt indultunk el Gárdonyból.  Dinnyésen és Pákozdon 
keresztül eljutottunk Velencére, ahol felszálltunk a vonatra, 
és visszaérkeztünk a Déli pályaudvarra. Erre az utolsó napra 
rövidebb táv jutott: 25 km.

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a táborban, köszönöm Tasnádi Zsuzsa tanárnőnek, hogy ebben az évben is megszervezte!
Skoda Emma 8.a
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Négy volt fasori diák, aki jelenleg az Erős Vár FC tagja, 2017. 
július elején focitábort szervezett felsős fiúknak Révfülöpön, 
az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A helyi 

füves focipályát bérelték ki az edzésekhez, de ezen kívül számta-
lan játékos formában hozták még közelebb a futball szépségeit a 
résztvevőkhöz. Voltak vetélkedők, nagy szárazföldi és vízi csaták, 
filmnézés, pingpong, csocsó és totó. Írtak csapatindulót, raktak 
tábortüzet, szerveztek bajnokságot. Olyan fogalmakkal ismerked-
tek, mint alázat, kitartás, hit, küzdeni akarás, összetartás. Az egész 
országból összesereglett 24 résztvevőből tíz fasori diák is részt vett a 
táborban. Közülük néhányan az alábbiakban szeretnék megosztani 
legkedvesebb tábori emlékeiket:

Rednic Péter (7.b): Kedvenc programom a minden napi edzések 
voltak, ahol játékosan fejlődtünk. Sok új feladatot megismertem. 
Az utolsó napon focikupát rendeztek a szervezők, ahol remekül 
éreztük magunkat. Négy csapat mérte össze tudását, majd a szer-
vezők csapata ellen játszott mindegyik csapat. Jól megfuttattuk 
őket, nagyon élveztem. Remélem, jövőre is megyek!

 I. Evangélikus Focitábor

Idén nyáron közel két hónapig életem legnagyobb utazásán voltam, Reginában 
Kanada egyik államának a fővárosában. Olyan élményekkel gazdagodtam, 
ismereteket szereztem, amivel nyugodtan kimondhatom: EZ VOLT A LEGJOBB 

NYARAM VALAHA! Meg szeretném köszönni az iskolámnak azt, hogy engem 
jelöltek ki erre az ösztöndíjra és képviselhettem gimnáziumunkat a világ túlsó felén!
Kilenc órányi repülés és még további utazás után szerencsésen megérkeztünk 
Reginába, bár a bőröndjeinkre még várni kellett egy napot. A városnak van egy 
egyeteme, és az intézmény területén belül vannak a kollégiumok. Minket a 
Lutherről elnevezettbe helyeztek el, mindenki kapott saját szobát. Az egyetem 
közepén volt egy társalgó szoba egy hatalmas TV-vel, itt találkozhattunk másokkal. 
Itt valóban jó hangulatú estéket töltöttünk. A kollégiumban nemcsak mi voltunk, 
igaz nyár volt, de maradt itt pár egyetemista is akikkel össze is barátkoztunk. Ma-
gunknak kellett mosni, intézni a teendőinket, szóval nyugodtan mondhatom azt, 
hogy önállósodtam kicsit. Az egyetem éttermében étkeztünk, ami a barátkozás 
helye is volt. Az egyetlen, ami meglepett minket az volt, hogy vasárnap csak 12 
órától lehetett enni! További kényeztetésünket szolgálta az egyetem területén a 
konditerem és uszoda is, amihez bérletet is kaptunk, valamint az egyetem összes könyvtárára.
Hétfőtől csütörtökig voltak óráink külön délelőtt és délután, ahol két tanár foglalkozott velünk. Leah –től nyelvtant tanultunk, Kanada 
kultúráját és szókincset fejlesztettünk. Minden hétre kellett készítenünk egy prezentációt is, valamint egy szódolgozat is várt minket. A 
délutáni órákon pedig rövid történteket, novellákat olvastunk, amit szintén nagyon hasznosnak éreztem. Craig augusztusban érkezett, 
vele inkább kanadai történelmet néztük át. Mindkét tanárunk emberileg nagyon rendes és segítőkész volt, az ittlétünk alatt gyakorlati-
lag ők felügyeltek minket, bármi késésünk volt, hozzájuk kellett fordulni. Tőlük kaptuk a zsebpénztünket is, kéthetente 50 dollárt (bár 
nekünk semmilyen költségünk nem volt Kovács Anna néni alapítványának köszönhetően.) A tanáraink mellett megismerkedtünk két 
hozzánk hasonló korú diákkal is: Eunis és Sam sok érdekességet mutatott nekünk, örültünk, 
hogy megismertük őket.
Sok különleges helyre vittek el bennünket tanáraink. Kanada július 1-jén ünnepelte ország-
szerte 150 éves „szuverenitását”. Elképesztő látvány tárult elénk: minden, mindenki pirosba 
öltözött. A városon belül megnéztük a Parlamentet, a Természetrajzi Múzeumot, a rendészeti 
kiképzőközpontot és múzeumot és a Science Centert. Az utolsó hétvégén elmentünk egy 
amerikai futball mérkőzésre egy vadonatúj stadionba. A mérkőzés ráadásul jól alakult szá-
munkra, mivel a hazai csapat történelmi sikert aratott, és mindenki Fradi mezben szurkolt! 
Köszönet Marci bácsinak, a 93 éves mérnök embernek, aki hatalmas élményt jelentett számunk-
ra! Korát meghazudtolóan aktív, gyakran még mi se tudtuk követni! Autót vezet, főz, elméje 
olyan, mint a fiataloké. Minden vasárnap, templom után elmentünk hozzá, és ő összedobott 
nekünk egy kis harapnivalót is! Hihetetlen volt vele beszélni, teljesen lebilincselő. Egyszer 
elvitt minket egy magyar étterembe is, ott a városban, miután megelégeltük a helyi kosztot!
Hasonlóan hálásak vagyunk a Barta családnak, akikkel szinte minden héten találkoztunk, 
nagyon sokat segítettek nekünk. Ők hoztak nekünk minden szombaton reggelit, és amolyan 
ottani családunkká váltak.
Összességében nagyon jól éreztem magam Reginában, sokat olvastam, edzettem, beszél-
gettem, tanultam, önállósodtam. Még egyszer köszönöm a lehetőséget iskolámnak, és a dr. Kovács Anna alapítványnak! Örökre szóló 
élményeket szereztem! 

Mezei Máté 12.b

Örökre szóló élmények
Kanada Beszámoló
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Az utolsó nyári hónap végén, pontosabban augusztus 21-én a Déli pályaudvarról 
indult el a vonatunk Balatonaligára. Nagy izgalommal vártuk, hogy újra együtt 
legyünk a természettudományos táborban Palágyi Julika tanárnő és Teleki András 

tanár úr felügyelete alatt. A megérkezésünk kissé mozgalmas volt, ugyanis a fiúk megta-
pasztalhatták, milyen az, amikor a lift nem képes a mozgásállapotváltozásra két emelet 
között. Szerintem abban a pillanatban nagyon sok belső erő hatott rájuk.
A nagy kaland után ismét birtokba vehettük a Club Aliga területét. A programok közül 
nekem az éjszakai égbolt megfigyelése tetszett a legjobban, mert láttuk a nagy nyári 
háromszöget, a Cassiopeiát, hullócsillagokat és még a Tejutat is. A csillagok teljes fé-
nyükben tündököltek. 
Túráztunk, sétahajóztunk és termikus kölcsönhatásba léptünk a Balaton vizével. Meglátogattuk a telek híres villáit, majd este a szabadtéri 
színpadon megjelenítettük a nap történéseit.
Teleki András tanár úr sportdélelőttöt rendezett, és lehetőségünk volt táncot is tanulni Palágyi Julika tanárnőtől.
Esténként sokáig beszélgettünk a nyári élményeinkről, terveinkről és az előttünk álló új tanév feladatairól. Nagyszerű volt, hogy a tanév 
kezdete előtt együtt lehettünk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a két tanárunknak, hogy elvittek minket, és vigyáztak ránk, így nekik köszönhetően nem szenvedett 
el senki fizikai változást. 

Bézi Panna 8.a

Egy kis csillagászat – Pillanatképek
Az aligai sport- és természettudományos táborról

Hujber Vilmos (8.a): Már a vonaton összerázódtunk, így jó 
hangulatban érkeztünk a focitábor helyszínére, Révfülöpre. 
A kipakolás után megkezdődött az ismerkedés, amelyen 
mindenki a legkedvesebb focihoz fűződő élményét mesélte 
el. Az ország minden részéből, sőt még Németországból 
is jöttek résztvevők! A napi program a következőképpen 
alakult: reggeli, edzés, fürdés, ebéd, szabadidő, csoportos 
beszélgetés, edzés, vacsora, esti program. Minden nap 
jó fáradtan feküdtünk le.

Harangi Botond (7.b): A focin kívül még nagyon sok jó 
programban volt részünk. Például a csocsó és pingpong 
bajnokság, valamint a tábortűz. A legjobb az volt, amikor 
közösen énekeltünk, játszottunk és beszélgettünk. Nagyon 
jól éreztem magam, és ha lehet, jövőre is szeretnék részt 
venni.

Fejérvári Hunor (6.a): A révfülöpi táborban az éneklés 
és a közösség volt a legjobb. Esténként pl. az „Ó, ma-
radj vélem” (angolul: „Abide with me”) kezdetű éneket 
énekeltük, amit minden angol kupadöntő (FA Cup Final) 
előtt elénekelnek. Ez a legrégebbi futball kupa Európában. 
Örülök, hogy ott lehettem!

Gutman Gergő (7.b): Legszívesebben arra emlékszem, hogy az edzések után mindig lementünk fürödni a Balaton partra. Négy edző 
ellen játszottunk szoros vízilabda meccseket. Ők a magasságukkal, mi a sokaságunkkal tettünk szert előnyre. Életem eddigi legjobb 
tábora volt, biztosan megyek jövőre is!
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Izgatottan várom a napot, amikor kezdődik a gólyatábor. Senkit 
sem ismerek, így kicsit szorongva ébredek. Mi lesz velem? Reggel 
8.30 van, és a pályaudvaron toporgunk. Egy sereg egymásnak 

ismeretlen gyerek várja, hogy teljen az idő. Kis csoportokat alkot-
va, megszeppenve figyeljük a lassan megérkező társakat. A még 
idegennek tűnő tanárok papírral és tollal a kezükben igyekeznek 
mindenkit számon tartani. Lassan begördül a Piliscsaba felé induló 
vonat. Tóth Lilla tanárnő elkiáltja magát, hogy beszállás a vonatba, 
’’A’’ osztály. Elkezdek  sietni, hogy jó helyet találjak a vonaton, 
amikor egy pillanatra elgondolkodom, hogy vajon én egyáltalán 
’’A’’ osztályos vagyok-e? Hamar rájövök, hogy nem, így feltűnés 
nélkül, piruló arccal próbálok észrevétlenül visszasompolyogni az 
osztályomhoz, ám ekkor szólnak, hogy a többiek is beszállhatnak, 
így széles mosollyal, magabiztosan visszafordulok. Az idő hamar 
eltelik, és időben le is szállunk Piliscsabán. Nem kell sokat sé-
tálni, amíg a szálláshelyünkre érünk, ahol elmondják nekünk a 

szabályokat Csepregi tanár úrral az élen, majd szobakiosztás után 
mindenki elfoglalja a helyét. Ezután ismerkedős játékokat játszunk 
több-kevesebb sikerrel Palágyi Júlia tanárnővel és a DÖK-ösökkel, 
majd ebédelni megyünk. Ebéd után feladatokat kell megoldanunk 
együtt, különböző állomáshelyeken, ahol mindenütt egy DÖK-ös 
vár minket. Estére már nagyon elfáradunk, szemünk keresztbe áll. 
Vacsora után a „Csoda a Hudson folyón” című filmet nézzük meg, 
ki két-, ki már csak fél szemmel. Másnap reggel reggeli tornával 
kezdünk, amiért az elején nem rajongunk, de végül egész jól telje-
sítjük. Beszélgetünk csoportokra osztva a tegnap esti filmről, szám-
háborúzunk is és még sok más jó programon veszünk részt, mint 
például zenefelismerés és lencseszámolás. Nem nehéz feloldódnunk, 
a DÖKösök igencsak kitesznek magukért. Délután összepakolunk, 
és a vonathoz ballagunk. Csodálkozva tapasztalom, hogy már nincs 
bennem szorongás. Megérte eljönni a gólyatáborba.

Gólyatábor 2017
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Minden évben elnyeri egy diák az evangélikus iskolák „Jó tanuló, jó sportoló” címét, a 
2016-17-es tanévben Felföldi Annára esett a választás. Engem ért a megtiszteltetés, hogy 
elkészíthetem vele ezt az interjút.

“Gyermekkorom óta érdeklődöm a sportok iránt. Ennek megfelelően a testmozgás az életem 
fontos részét képezi. Óvodás korom óta síelek és kerékpározom. Az általános iskolában kipró-
báltam a teniszt, az öttusát, míg végül a szertorna mellett döntöttem, amit hat éven keresztül 
űztem.” - így nyilatkozott Anna a sportok iránti szenvedélyével kapcsolatban.
Ha jól értem, te már sok éve egyesületi szinten gyeplabdázol, hogyan döntöttél a gyeplabda 
mellett?
Egy iskolaváltással egybekötve sportágat is váltottam. A Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázi-
umban, 14 évesen találkoztam először a gyeplabdával, ami azonnal megtetszett és elkezdtem 
edzésre járni.
Mennyi időt igényel napjaidból a sportolás?
Kezdetben heti kétszer volt edzésünk, ami bővült, mikor a női válogatott csapat része lettem, 
így összesen heti négy, egyenként másfél órás edzésen veszek részt.
Mely csapatokat képviseled?
Iskolai szinten a BKGDSE - Fasor csapatában játszom, 
egyesületi szinten pedig az Olcote HC-ban. A Fasori 
csapat felkészítője Dávid Lászlóné, az Olcote HC-é pedig 
Ferenczi Zsolt.
Gimnáziumi tanulóként nem   megterhelő számodra 
a gyakori edzés?
Szükségem van az aktív életmódra, így érzem jól magam 
a bőrömben. A sok edzésnek és gyakorlásnak köszönhe-
tően viszonylag rövid idő alatt sokat fejlődtem, aminek 
köszönhetem a válogatottságot.
Hogyan befolyásolja a sport a tanulmányaidat?
A sport mellett szintén nagy hangsúlyt fektetek a ta-
nulmányaimra is. Ezek összehangolása nem egyszerű 
feladat, de az állandó mozgás energiával tölt fel, ami 
segít számomra a tanulásban is, valamint a sűrű napi-
rend segít abban, hogy jobban kihasználjam a tanulásra 
maradt időmet.
Mit jelent számodra a gyeplabda?
A gyeplabda számomra nem csak egy délutáni foglalko-
zást jelent, hanem egy menedéket is a rohanó világban. 
Ha pályára lépek, akkor megszűnik a külvilág és csak 
az ütő, a labda, a pálya és a játék létezik számomra. A 
gyephoki igazi csapatsport: a pályán a csapat eggyé válik, 
egyként gondolkozik és egyként küzd a győzelemért.
Köszönöm szépen a beszélgetést, még egyszer gratulálok az eddigi eredményeidhez, hasonló sikereket kívánok a jövőben.

Majoros Emma 12.b

Felföldi Anna elnyerte az evangélikus iskolák 
„Jó tanuló, jó sportoló” címét
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A tavalyi szezonban a fasori gyeplabdás lányoknak sok nehéz-
séget kellett leküzdeniük a sérülések miatt. Nem adtuk fel, 
tovább dolgoztunk, és a kemény munka meghozta sikerét.

A szezon végén a magyar bajnokságban a csapatunk az U18 és 
NB1-es bajnokságban is a bronzérmet hozta el. 
A díjátadó ünnepségre az őszi forduló első meccsén került sor, 
mely két nagyon kellemes meglepetést is tartogatott a számunkra. 
Mindkét bajnokságban elhoztunk egy-egy díjat. 
Tóth Zsuzsanna az U18-as bajnokság legjobb játékosa díját kapta 
meg, Bálint Andrea pedig immáron másodjára az NB1-es baj-
nokság legjobb kapusa címmel büszkélkedhet.
Ezek az eredmények hatalmas lendületet jelentettek az egész 
csapatnak ahhoz, hogy végigjátssza az őszi szezont, és ezzel példát 
is mutathatunk az újonnan érkező csapattagoknak, valamint a 
most alakuló utánpótlás csapatunknak is.

Gyeplabda a Fasorban
A kemény edzés meghozza a sikerét

Tóth Zsuzsanna Bálint Andrea
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Iskolánk gyeplabda csapata  november közepén Horvátországban  vett részt egy nemzetközi tornán, ahol 
rendkívül szoros küzdelemben a 3. helyezést szerezte meg. Gratulálunk iskolánk volt diákjának, Domokos 
Zsófiának, aki elnyerte a torna Legjobb női játékosa címet! A játékosok rövid beszámolója a küzdelemről: 

Első nap egy meccset sem vesztettünk (2:2, 4:1), viszont második nap sajnos mind a két mecs-
cset elvesztettük (1:2, 2:3), amihez véleményünk szerint a bírók is hozzájárultak. Nehéz hely-
zetbe kerültünk, mivel a teljes horvát  válogatottat állították ki ellenünk. Sokat tanultunk a nem-
zetközi porondon, és igyekszünk ezeket a tapasztalatokat a hazai bajnokságban is kamatoztatni. 
Köszönjük az iskolának, hogy lehetővé tette számunkra a részvételt, Ferenczi Zoltán edzőnek és Dávid 
Lászlóné tanárnőnek a felkészítést és szervezést!
A csapat tagjai :Radenhausen Wanda 6.a, Blaskó  Mira, Garda Orsolya 10.b, Feil Lili 11.c, Fehér Anna, 
Orbók Réka, Tóth Zsuzsanna 12.b, Bálint Andrea 12.b, Domokos Zsófi SOTE

Iskolánk kézilabda csapata 19-16 arányban nyert a Kempelen Farkas Gimnázium csapata ellen a Kézilabda Diákolimpia V.-VI. kor-
csoportnak megrendezett mérkőzésen. Edző, felkészítő tanár: Wolf Károly tanár úr. A fotók egy edzőmérkőzésen készültek az István 
Gimnázium csapata ellen.

Nemzetközi Gyeplabda Bajnokság Horvátországban

Kézilabda 

Fasori kosok csapata: 
Domokos Zsófia SOTE, Aguilar Réka BGF, Bálint Andrea 12.c, Felföldi Anna, Fehér Anna, Márton Zsófia, Orbók Réka, Tóth Zsuzsanna 
12.b, Feil Rebeka 11.c, Blaskó-Daróczi Mira, Garda Orsolya 10.b, Gyarmati Luca 10.a, Lány Anna, Pintér Borbála 7.a, Radenhausen 
Wanda 6.a
Utánpótlás csapat: 
Bálint Dóra, Duchon Laura, Németh Luca, Szabadka Szonja, Zheng Pu, Schulz Dorka 
(mindannyian 5. osztályosok)

Tóth Zsuzsanna 12.b
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Ismét megrendezésre került a Menyhárt Renáta Röplabda 
Emléktorna, melyet Sopronban szerveztek meg. Iskolánk 6. 
alkalommal vett részt ezen a sportrendezvényen, ahol 2. he-

lyezést sikerült elérnie a lányoknak. 
Felkészítő és kísérőtanár: Némethné Szlávik Andrea.
Csapattagok: Kiss Virág, Balog Melani, Dáné Bernadett, Kovács 
Melinda, Igás Henrietta, Koloszár Ella, Kiss Réka

Röplabda

Iskolánk az elmúlt tanévben is örömmel 
díjazta kiváló illetve valamilyen területen 
vagy versenyen kimagaslóan teljesítő diákjait. 
A számos, pénzjutalommal is járó elismerés 
kiosztását elsősorban iskolánk volt diákjai-
nak hűséges adományai valamint az iskola 
alapítványa teszik lehetővé. Ki szeretnénk 
fejezni köszönetünket a volt diákok nagy-
vonalú, összesen több mint három millió 
forintos adományaiért, valamint a szülők 
alapítványi támogatásáért! 
A díjazottak (a díjátadás évében érvényes 
osztálymegjelöléssel):

Dr. Edgar Groz Alapítvány díjazottjai – 
tanári díj:
Antal Katalin, Benkőné DiGiovanni Rita, 
Illés László, Nagy Sándor, Tasnádi Zsuzsanna
Diákok: Babai Dezső 10.b, Orbán Emese 
10.c, Heinczinger Márton 10.c, Bakos Bence 
12.c, Somogyvári Júlia 12.c 
Fodor Zoltán ösztöndíj: Dobrai Lotti 12.a, 
Domonkos Zsófia 12.b, Edőcs Johanna 12.c, 
Fekete Anita 12.b, Hoffer Dóra 12.b, Hu-
bert Annamária 12.b, Kovács Réka 12.b, 
Körtési András 12.b, Rikk Veronika 12.b, 
Sivák Veronika 12.c, Szilvágyi Bíborka 12.c, 

Somogyvári Júlia 12.c, Tüzes Ágoston 12.c, 
Vajdovich Noémi 12.c, Vikol Márton 12.b
Kőszegfalvi György díj – Az év tanára: Varga 
Tamásné, Az év diákja: Reichert Aletta 11.c
Vermes Miklós díj: Csáji Gergely 12.b, 
Kovács Réka 12.b
Csaba László díj: Szilvágyi Bíborka 10.c, 
Lőrincz Kristóf 11.b, Fülöpp Enikő 12.c 
Boytha György díj: Pálinkás Balázs 12.b, 
Szilvágyi Lilla 12.c, Egri Barnabás 11.b
Kovácsi László díj: Tóth Zsuzsanna 11.b, 
Orbók Réka 11.b

Díjazottjaink

Képes hírek

December 8-án rendezi meg 
iskolánk hagyományos Jóté-
konysági hangversenyét, 
amelyen a tehetséges diákok 
mutatkoznak be tudásukkal 
különböző területeken. Tánc, 
hangszeres előadás, ének és 
szavalat színesíti a műsort. A 
hangverseny bevételét idén 
a kárpátaljai magyar diákok 
támogatására fordítjuk. Az al-
kalom szervezője: Nováky 
Andrea tanárnő. Plakát: Bézi 
Panna 8.a

Az idei ádventi időszakot 
adománygyűjtéssel indítot-
ta iskolánk. Az evangélikus 
egyház diakóniai osztályának 
felhívásához csatlakozva egy 
héten át gyűjtöttük a szárazé-
lelmet, melyet a magyarorszá-
gi menekültek megsegítésére 
fordítanak majd.

Idén Ittzés István nyugalma-
zott lelkész beszélt személyes 
élményeiről, tapasztalatairól 
az 1956-os forradalom em-
léknapja alkalmából tartott 
megemlékezésen. A lelkipász-
tort a felsősök hallgatták a 
templomban megtartott iskolai 
ünnepen.

A latin-neolatin munkakö-
zösség szervezésében idén 
is megrendezésre kerül a 
spanyol délután, melynek 
keretében a spanyol konyha 
ízeinek kipróbálása mellett 
a kilencedikes diákok spa-
nyol rap műsorszámait is 
meghallgathatják az érdek-
lődők. Felkészítő tanár: Szalai 
Ildikó tanárnő, plakát: Pável 
Bence 11.a.

Jernei Anikó tanárnő vezetésével idén is 
megrendezésre került az ádventi vásár, 
ahol saját készítésű portékák várták az 
érdeklődő vásárlókat.

Iskolánk két ötödikes csapata is bejutott a Bolyai 
Matematika Csapatverseny döntőjébe! Gratulálunk 
a Géniuszok nevű csapatnak, akik 2. helyezést értek 
el. Csapattagok: Mózes András, Nyerges-Bognár 
Barnabás, Perger-Nagy Fülöp, Viczkó Csaba. Továb-
bá gratulálunk a 4. helyezést elért Túrórudik nevű 
csapatnak is. Csapattagok: Czirják Róbert, Ekker 
Máté, Kis-Fodor József, Ökrös Dávid Tamás. Mindkét 
csapat felkészítő tanára: Morvai Ildikó tanárnő.
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Verébavató – Körtési András kollázsa

Teleki András tanár úr és Palágyi Júlia tanárnő nyári körutat szer-
veztek az első világháború emlékeinek felkutatására. 
Helyszínek: Trieszt, Velence, Isonzó

Idén is meghívást kapott iskolánk felsősökből álló csapata, hogy részt 
vegyen – több iskolával együtt - a Parlament által szervezett játékon, 
ahol a diákoknak a törvényalkotó folyamatot kellett szimulálniuk, 
a törvény megfogalmazásától kezdve egészen a szavazásig.
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