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A ballagási istentisztelet igehirdetései évről évre egy-egy 
dicsérő ének végiggondolásának a jegyében születnek. 
Idén Joachim Neandernek a 103. zsoltár szövegére írt 
dicséretét énekeltük: „Áldjad én lelkem a dicsőség örök 
Királyát!” (57. ének). A dallama 17. századi „német népi 
dallam”, valójában egykori népi tánc, ami háromnegyedes 
ritmusával izgalmasan illeszkedik be a hagyományos és 
kortárs ballagási énekek hosszú sorába.
Az ének során háromszor álltunk meg, kiemeltünk a szöve-
géből egy rövid mondatot, és együtt gondolkodtunk róla.
Első megállás: „Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok 
bajban védett”. A ballagásra való készülődés hosszú 
napjaiban, az iskolai emlékek felidézése során, kinek 
nem jutott eszébe olyan esemény, amikor nagy bajba 
került? Olyan nagy bajba, hogy akkor azt hitte, ebből 
nincs menekvés? És mégis („és mi mégis, és mi mégis, és 
mi mégis”) itt vagyunk, megmenekültünk, megérkeztünk 
a ballagás határkövéhez, ahonnan visszatekintünk, és 
előre tekintünk. Visszanézve talán látjuk a minket hordozó 
sasszárnyakat is, amelyek olyan fenséges nyugalommal 
eveznek az égen, mint a Gyűrűk Ura történetének a végén, 
amint magasba emelik a Végzet hegyén végveszélybe 
került hobbitokat.
Második megállás: „keze csodásan alkotott téged!” A 
gimnáziumi évek a nagy magunkra csodálkozás évei is: 
talán ilyenkor fedezünk fel a legtöbbet abból, hogy Isten 
milyen jó készségekkel, tehetségekkel, kompetenciákkal és 
belső erőforrásokkal ajándékozott meg bennünket. Egy-egy 
nagyobb számonkérésre való felkészülés során, az első 
önálló prezentáció alkalmából, versenyek lázában, de az 
osztálykirándulásokon kialakuló váratlan helyzetekben is 
olyan kihívások elé kerülhetünk, amelyekben megmutatkozik 
bennünk valami jó. De megszületik ez a felismerés akkor 
is, ha megszólítok valakit az osztályban, akit lehet, hogy 
már két éve ismerek, de soha nem beszélgettem vele. A 
felismerések a bennünk rejlő csodák mellett persze meg-
mutatják a határainkat is, akár fájdalmas hiányosságainkat, 
sőt a rosszra való hajlandóságunkat is, amely szintén 
értékes felfedezés. Mégis, és mindenek felett, dicsérhetjük 
Istent azért, hogy megmutatta a bennünk élő csodát!
Harmadik megállás: „az Úr megáldja minden munkádat!” 
Az első megálláskor visszatekintettünk a bajokra, a második 
megálláskor magunkba néztünk és megláttuk a csodákat, 
most előre nézünk, és azt kérjük Istentől, hogy áldja meg 
a munkánkat! Adja meg, hogy értelmes életünk lehessen, 
olyasmit alkothassunk, olyasmivel foglalkozhassunk, 
aminek az értékéről meg vagyunk győződve, és mások 
is értéknek tartják, épülnek belőle! Amikor ezt énekeljük, 
kérést fogalmazunk meg, és nem állítást. Később, még 
ebben az énekversben hozzá tesszük: „lásd (…) hited tőle 
mit várhat!” A jövőnk nincs a kezünkben, de hihetjük, 
hogy Isten ad nekünk értelmes életet, értékes munkát, 
megélni érdemes jövőt!
Addig pedig áldjuk őt, és énekeljük: „Napfényed ő tenéked!”

Dr. Csepregi András, iskolalelkész

Napfényed Ő! 
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EMLÉKEZÜNK

Emlékezünk a 
kommunista diktatúra áldozataira 

Február 27-én, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
alkalmából iskolánk diákjai az Uránia Filmszínházban tekintették 
meg a Néma forradalom című filmet. Igaz történet alapján 

készült a film egy kelet-német osztályról, akik tudomást szereznek 
arról, hogy Magyarországon forradalom tört ki. Később illegális 
rádióadásokból tájékozódnak az eseményekről. Amikor bemondják, 
hogy Puskás Ferenc is a forradalom áldozata lett, az osztály úgy 
dönt, hogy két perces csendet tartanak a magyar mártírok iránti 
tiszteletből. Az eset felháborodást kelt az iskola vezetése körében, 
hatalmas botrány lesz belőle, majd megjelenik az oktatási miniszter, 
hogy kiderítse, mire készülnek az ellenforradalmárok. A diákok a 
haza ellenségévé vállnak a kormány szemében. Ekkor derül ki, hogy 
kik azok, akik tényleg komolyan gondolják a „néma forradalmat”, 
és ki az, aki inkább alkalmazkodik a rendszerhez. A film nagyon jól 
mutatja be Kelet - Németország helyzetét, hogy az ott élők nem 
juthatnak akármilyen információhoz, csak amit a kormány enged. Az 
átjárás Nyugat - Berlinbe nehéz, de nem lehetetlen. 
A film megnézését követően egy osztályfőnöki órán beszélgettünk 
is a filmről. Megvitattuk, hogy ki mit tenne hasonló helyzetben. Mint 
kiderült, sokan inkább a rendszerhez igazodnának, minthogy szembe 
menjenek azzal. Szóba került az is, hogy mi a véleményünk arról, 
hogy eredeti nyelven (németül) néztük meg. A vélemény egyhangúan 
az volt, hogy igen, jó volt, hogy németül néztük meg. Sokkal jobban 
lehetett érezni és hallani az érzelmeket, ezáltal sokkal kifejezőbb volt. 
Felvetődött az is, hogy mit gondolunk a családi jelenetekről. Alapvetően 
két vélemény volt. Az egyik, hogy a család az, ami mindig ott áll 
a gyerek mögött, amikor szükség van rá. Segít, ahol tud, támogat, 
amikor mindenki más már elhagyott. A másik vélemény, hogy túl sok 
volt, és inkább a szülők despotikus hatalmát mutatta meg. 
Szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy idén a szokásos megemlékezés 
helyett valami más formában emlékeztünk meg a kommunista diktatúra 
áldozatairól. Ezúton is köszönet a szervező tanároknak, elsősorban 
Sztrókay Edit tanárnőnek! 

Kubon Zsófia 10.b

Március 15.

Nem sokkal március 15. előtt Ritterné Mocskónyi Zsuzsanna tanárnő felkeresett 
engem, és még további három osztálytársamat, Félix Dittát, Sára Fannit, és 
Czigány Ábelt, hogy lenne-e kedvünk szerepelni a megemlékező ünnepségen, 

amire mi igent mondtunk, majd megkaptuk a szövegünket. Ditta és Fanni a „hang” 
(akik a verseket mondták) szerepét kapták meg, Ábelre és rám pedig a narrátorok 
szerepe jutott, amit később módosítottunk, és Ábel végül Petőfi karakterét játszotta 
el. Rajtam kívül még Schwardy Adél, Komjáthy Hanna, és Sziráki Zsófi kapott 
narrátor szerepet. Miután megvolt a szereposztás, elkezdtük a próbákat. 
Az első próba során az az ötlet vetődött fel, hogy narrátorok helyett riportereknek 
kellene elmesélniük a történéseket, mintha egy real-time tudósítást készítenénk a 
tv-be. Viszont így azzal szembesültünk, hogy a szövegünket teljesen át kellene 
írni. Adél, Hanna, Zsófi és én végül elkezdtünk agyalni a megoldáson, és hamar 

rájöttünk, hogy nem lesz jó, ha mind 
a négyen beleírunk, mivel mind a 
négyünknek sajátos stílusa van, és nem lenne egységes a 
szöveg, és sokkal célszerűbb, ha egy ember csinálja meg az egészet. Így a hétvégén 
elkezdtem megírni a forgatókönyvet. 
A hétfői próbára már egy kezdetleges forgatókönyvvel mentem el, amin még aznap 
és még a keddi próbán végeztünk pár módosítást. Szerdán már a végleges szöveggel 
próbáltuk el a műsort, csütörtökön pedig megtartottuk az előadást! 
Sokat dolgoztunk rajta, sokat gondolkodtunk a szövegen, és sokat gyakoroltuk az 
előadást. Az, hogy hogyan sikerült, milyen volt, azt a nagyérdeműre bízom. Remélem, 
hogy mindenki talált magának valami kedvére valót benne!

Weinwurm Márton 9.c 

Holokauszt megemlékezés  

„Vagy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk!”

Idén is megemlékezett az iskola a holokauszt magyar-
országi áldozatairól. Ezúttal a 9. b tanulóinak műsora 
segítette az emlékezést versekkel, idézetekkel.

„Áldozatokat…, égő- és bűnért való áldozatokat nem 
akartál, nem is kedveltél.” – írja a Biblia a Zsidókhoz írt 
levél 10. fejezetében, a 8. versben.
A holokauszt görög eredetű szó, jelentése égő, egészen 
elégő áldozat, amely arra az előre eltervezett népirtásra 
utal, amellyel a nácizmus ideológiáját követők teljes pusz-
tulást, kiirtást akartak végrehajtani. A zsidóság helyzetét 
kezdetekben a németországi zsidótörvények nehezítették 
meg, majd a népirtó törekvések brutalitásba fordultak.
Remete László, evangélikus lelkész példáján egyszerre látható 
egy ebben a sötét időszakban tevékenykedett embermentő 
és áldozat élete. Annak ellenére, hogy családos ember 
volt, és így nem csak önmaga került veszélybe, kiemelt 
egy-egy embert a transzportból, akiket rejtegetett és ellátott. 
Eközben feleségét és három gyermekét Balassagyarmat 
közelébe küldte, hogy megóvja őket. Embermentő munkája 
sikeres volt, ám ő maga áldozat lett. Egy istentiszteletről 
elhurcolták, majd megkínozták, végül kivégezték. Később 
felesége így emlékezett férjéről: „Vállalta sorsát, mert meg 
volt győződve arról, hogy így teljesíti hivatását, így követi 
Mesterét, megváltó Krisztusát.” 
A diákok tolmácsolásában hallhattunk még olyan vissza-
emlékezést is, ahol ma még élő túlélők beszélnek az akkori 
borzalmakról és a kegyetlen bánásmódról. 
Végül Radnóti Miklós megmaradt versei is elbeszélik az 
ottani körülményeket. Nem tudhatom című versével egyet 
értve elítélhetjük az értelmetlen háborút: „Hisz bűnösök 
vagyunk mi, akár a többi nép…de élnek dolgozók itt, költők 
is bűntelen”. Vele együtt emlékezhetünk meg az akkori 
áldozatokról és reményeikről: „világít bennük, őrzik sötét 
pincékbe bújva/ míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja”
.

Orbán Evelin 10.b
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Advent – karácsony

I skolánk idén is számos közös, ünnepi programmal készült a karácsonyra. A hagyo-
mányos jótékonysági est, az adventi vásár és éneklés valamint az iskolai Mikulás 
mellett sok osztály természetesen egyénileg is igyekszik ünnepivé tenni az időszakot.

 

Karácsony az ötödikesekkel 

A Fasorban már hagyomány, hogy a legkisebbek, az ötödikesek karácsonyi műsort 
adnak a tanároknak, ezzel is bemutatkozva nekik. December elején elkezdtük 
tanulni a műsorszámokat, amiben szerepelt az egész ötödik évfolyam.  Az osztály-

főnökeink, Dávid Lászlóné és Tasnádi Zsuzsanna tanárnők állították össze a programot, 
ami karácsonyi versekből, énekekből és évfolyamtársaim hangszeres műsorszámaiból állt. 

Szorgalmasan tanultunk az előadásra és meg 
is lett az eredménye. A próbák alapján mindenki azt mondta, hogy nagyon szép a 
produkciónk, így felmerült, hogy előadhatnánk azt egy budapesti idősek otthonában. 
Természetesen szívesen vállaltuk. Látszott, hogy nagyon örültek az idős nénik és 
bácsik, hogy elmentünk hozzájuk, még ajándékot is adtak nekünk. Pár nap múlva 
végül előadtuk a tanári karnak is. Nekik is nagyon tetszett, nagy tapssal jutalmaztak 
minket. Azután megtartottuk az osztálykarácsonyt, és mindenki örült az ajándékainak, 
végül ettünk, ittunk, jót mulattunk.

Nemes Milán 5b.

A karácsony egy olyan ünnep, amikor összejön a család. Azonban vannak idős 
emberek, akiknek nincs családja, és egyedül élnek. Mi, az 5.a és 5.b osztály ezeket 
az idős embereket mentünk felvidítani, és ezzel kellemes karácsonyt kívánni nekik. 
Énekeltünk, verset mondtunk és zenéltünk is. Sokat készültünk az előadással. Meg is 
lett az eredménye, nagy tapsot kaptunk, és ajándékot is.
Szerintem jól felvidítottuk őket, és remélem jó karácsonyuk volt! Jó érzés volt örömet 
szerezni nekik.

Dobos Tomi 5.b

TÉLI ÜNNEPEK
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A sítábor 
                

Nagyon örültünk, amikor Tasnádi Zsuzsanna tanárnő 
bejelentette, hogy sítábor lesz. Azt sem bántuk, hogy 
az 5.a osztályból csak ketten jelentkeztünk, ráadásul 

a két legjobb barátnő. Utazás előtt egy kicsit féltünk 
attól, hogy az út milyen hosszú lesz, de azért vártuk is. 
Amikor elérkezett a nagy nap, kora reggel a suli előtt 
gyülekeztünk, és 15-20 perc múlva indultunk is. Az úton 
csak egyszer álltunk meg, és nem is érződött, hogy 6 
órába telt, mire Ausztriába értünk. Miután megérkeztünk, az 
volt az első, hogy elfoglaltuk a szobánkat, amiben csak ketten aludtunk. Egy kis idő 
múlva jött a vacsora. Nagyon finom volt, más ízeket érezhettünk, mint a megszokott 
menzán. Vacsora után bejelentették, hogy ki kivel fog síelni, mi lesz a holnapi 
menetrend és egyéb részleteket. 

Másnap, amikor felkeltünk, nagyon izgatottak 
lettünk, és akkor döbbentünk rá, hogy 
még életünkben nem síeltünk. A síoktató 
igazán vicces és kedves volt. Nagyon 
izgalmas volt, ahogy először lecsúsztunk, 
megtanultunk megállni és kanyarodni, csak az volt a fárasztó az első napon, hogy 
amikor lecsúsztunk a dombról, akkor vissza kellett oldalazni. Ez először még nem is volt 
olyan rossz, de aztán egy kicsit meguntuk, hogy állandóan ugyanazt kellett csinálni. 
Viszont rájöttünk, hogy síelni akkor is könnyebb, mint korcsolyázni. 
Az első pár napon elég sokat estünk, nem beszélve Dingről, aki méterenként bukott 
fel, de azért csúsztunk a kicsi meg a közepes pályán is. A kicsi pályán az első nap 
délután egyedül is síelhettünk. A harmadik napon pedig már nagypályán is mehettünk, 
de természetesen akkor még csak síoktatóval együtt. Aztán ahogy folyt az oktatás, 
egyre többet fejlődtünk, egyre jobban ment a síelés, egyre kevesebbszer estünk el. Így 
egyre jobban élveztük az egészet. Esténként kimentünk a szoba teraszára, néztük a 
csillagokat és beszélgettünk, hogy kinek mi tetszett, vagy mi nem tetszett. 
Eljött az utolsó nap. Ez a nap jó is meg rossz is volt. Azért jó, mert hazamehettünk, 
mivel már egy kicsit honvágyunk volt. A rossz pedig az volt, hogy már nem síelhettünk 
tovább. Nagyon jó volt, hogy nem kellett tanulni és még a hétvégének sem lett vége.
Nekünk nagyon tetszett a sítábor, jövőre is megyünk.
A sítábort szervezte: Tasnádi Zsuzsanna és Szlávik Andrea tanárnők. További segítő és 
felügyelő tanárok: Tóth Lilla tanárnő és Hámor Endre tanár úr.

Nagy Lilianna és Ding Xue Er 5.a

Természettudományi kirándulás Bécsben

Még az őszi félévben az osztályommal, az 5.b-vel és természetesen osztályfőnökünkkel, Dávid Lászlóné tanárnővel, és osztály-
főnök-helyettesünkkel, Hámor Endre tanár úrral Bécsben jártunk. Legelőször a Természettudományi Múzeumba látogattunk 
el, ahová belépve gyönyörű látvány fogadott minket, melyhez sokat hozzátett a mennyezet díszes volta. Miután lepakoltunk 

a ruhatárban, elkezdtük sorra járni a termeket, amelyekben az állatok fajtáik szerint voltak felosztva, külön teremben a tengeri 
állatok, külön a madarak, megint csak külön a rovarok, stb. Nekem a legjobban a mozgó dínó és az óriáskagyló tetszett. Előbbi 
azért, mert teljesen élethű volt, egy vérszomjas T-rexet láthattunk, kicsi mellső és hatalmas 
hátsó lábakkal, erős fogakkal, ugyanakkor érdekes volt, hogy a szeme nem sikerült olyan 
vérszomjasra, mint az egész állat maga, inkább bizonytalanságot tükrözött. De lehet, hogy 
csak a szemkészítési technika nem olyan magas színvonalú még, mint a többi. Az óriáskagyló 
hatalmas méreteivel nyűgözött le, sohasem tudtam volna elképzelni, hogy ilyen méretű 
állat élhet az óceán mélyén. Egyáltalán nem volt hétköznapi, csodálatosnak találtam. A 

látogatás során azonban azt is megtudtuk, 
hogy ennél a kagylónál sokkal nagyobbak 
is találhatóak az óceán mélyén – meg kell 
mondanom, szívesen megnézném a világ 
legnagyobb kagylóját is egyszer. 
Miután minden termet végig jártunk, lehetőséget 
kaptunk egy kis bevásárlásra, ahol hősiesen 
visszatartottam magam, annál is inkább, mert 
igazából semmi sem fogott meg, mert legjobban 
az óriáskagylót szerettem volna hazahozni.

Nagy Boglárka 5.b

UTAZÁSOK
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Bécs és a Technikai Múzeum 

November 10-én elindultunk Ausztria fővárosába, Bécsbe, és néhány óra utazás után 
a busz egyből a Természettudományi Múzeumnál tett le. Ott a tanárainktól kaptunk 
pár feladatlapot, amit meg kellett oldani a kiállított tárgyak, a látottak alapján. Itt 

annyira nem töltöttünk túl sok időt, viszont a Technikai Múzeumban igen. Az épület kívülről 
is nagyon modern volt, belülről még inkább. Óriási volt a háromemeletes komplexum. Ezen 
a helyen rengeteg dolgot ki lehetett próbálni, az orgonázástól kezdve a hírmondásig. 
Volt viszont egy olyan fülke, ami a hangosan beszélőknek kiváló attrakció lehetett, mert 
ott egy olyan nagyot kellett ordítani, amekkorát csak tudsz, és a gép megmutatta, hány 
decibeleset kiáltasz.....én személy szerint 128-asat. 
Az egyik tárlaton a számítógép történetével ismerkedhettünk meg. Láthattuk a legrégibb 
számítógépet, az első óriás laptopot és a mai legújabb telefonokat. Láttunk egy régi 
gőzmozdonyt is, amivel a western filmekben találkozhatunk. Hatalmas volt. 
Gyorsan elrepült az idő. Már hét óra is elmúlt, amikor hazaindultunk. Útközben a buszból 
láttuk még a Schönbrunni kastélyt. Mire Budapestre értünk, már nagyon fáradtak és álmosak voltunk. Örültünk, hogy a szüleink 
vártak minket és annak, hogy gyorsan ágyba bújhatunk. Köszönjük az utat a szervezőknek, Hámor Endre tanár úrnak és Dávid 
Lászlóné tanárnőnek!

Hornyák Boldizsár 5.b

Vitaversenyen jártunk Japánban

Kazuko Nakadai, a WakuPro Foundation alapítója, és rajta kívül 
még komoly tömegek súlyos érintettjei voltak a Japánt a második 
világháború utolsó évében sújtó atomtámadások egyikének. Bár 

ekkor Kazuko nem tartózkodott az események helyszínén, visszatérése 
után keserves és nehéz munkával mindent a semmiből kellett újraépítenie 
a vele egy, vagy rosszabb sorson osztozó társait segítve. Ez az esemény 
egész életében vezérelte és motiválta arra, hogy ilyen katasztrófákat 
ne kelljen másoknak elszenvednie.
Az országok közötti kommunikáció és segítségnyújtás felerősítésének, 
és az azóta is zárkózott japán társadalom megnyitásának érdekében vállalkozást indított és komoly szervezőmunkába kezdett 
nemzetközi partnerek bevonását és segítségét keresve. Ennek a hatalmas összefogásnak az eredményeképp született meg a 
PDWC (High School Parliamentary Debate World Conference & Competition), ami a negyedik alkalommal került megrendezésre. 
Tizenhárom nemzet vett részt, ami összesen huszonnégy iskolát takar (tizenkettő japán és egy-egy amerikai, ausztrál, új-zélandi, 
angol, skót, francia, jamaikai, izraeli, vietnámi, thaiföldi, orosz és persze magyar). 
Az első napon volt a felkészítés, a következő 2 napon folyt maga a vitaverseny. Minden vita előtt egy „vitaindító előadást” 
hallhattunk, ami egy adott témát dolgozott fel (pl.: szociális média, szavazás, egyetem, környezetvédelem, paralimpia, háború). 
Ezeken keresztül más külföldi diákok szemszögéből olyan problémákkal is szembesülhettünk, amelyeket innen magyar szemmel 
nem feltétlen ismernénk fel. Sőt lehetőségünk volt kifejezetten magyar példákkal is hozzájárulni a vitákhoz, ezzel úgy érzem 
ténylegesen megfelelve az esemény elvárásainak.  Idén a thaiföldi csapat vitte el az első helyezettnek járó díjat. A díjkiosztó után 
egy tradicionális japán vacsorában volt részünk, amit egy karaoke partival zártunk le.
A verseny befejezte utáni napon meglátogattunk egy frissen épült rögbistadiont, ahol a 2019-es világbajnokságot fogják rendezni. 

Ezt követte a kimonó viselés Kawaogéban, ahol egy tradicionális japán táncot láthattunk 
illetve sétálgathattunk egy keveset a szentély környékén. Estére végül megérkeztünk 
Niigatába, ahol síelhettünk vagy túrázhattunk a térdig érő hóban. A síelés után „mocsit” 
készítettünk, ami egy rizsből készült japán édesség, sajátos ízvilággal. 
A hazajövetelünk előtti napon Tokiót tudtuk meglátogatni, persze csak egy kis részét. 
A város „Váci utcájában” voltunk. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kerületet, aminek 
van egy bevásárló negyede, egy ligetes része, ahol a császár és az uralkodócsalád 
egykori személyes kertje és szentélye húzódott, illetve egy éttermekkel teli helyszíne. A 
búcsúvacsorára ismét Saitama-ban került sor, ennek a végén mindenki körbement és 
megköszönhette a résztvevőknek és szervezőknek az egész hetet, és hogy miért tudnak 
hálásak lenni. 
Másnap mi az első turnussal mentünk haza reggel 5 óra körül. Meglepő volt számomra, 
hogy mindenki felkelt ilyen korán, hogy elbúcsúztasson minket és a többi velünk közösen 
induló csapatot (Izrael, Franciaország, Skócia és Anglia). Az este végén és az úton fogtuk 
fel, hogy mennyi külföldi kapcsolatot és barátokat tudhatunk magunkénak. Sajnálatosan a 
velük való kommunikáció az időeltolódás miatt olykor nehézségekbe ütközik, de igyekszünk 
tőlünk telhetően gyarapodni ezekben a barátságokban, és további kapcsolatokat és 
lehetőségeket keresni Kazuko szemléletének megvalósításáért. Erre ösztönözünk benneteket 
is! A körülbelül 20 órán át tartó utazás után végül megérkeztünk a Liszt Ferenc repülőtérre. 
A csapat kísérő- és felkészítő tanára: Czapekné Egervári Orsolya

Frank Péter 11.c, Garda Orsolya 11.b, Szabó Mátyás 11.b
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Olasz-latin tanulmányi út Rómába

Március 22-én, péntek hajnalban álmosan és izgatottan 
gyülekeztünk a Liszt Ferenc repülőtéren. Könnyes búcsút 
vettünk szüleinktől, majd 6:20-kor elindult a gépünk 

Rómába.  Olaszországban egy rögtönzött városnézéssel 
és kisebb zökkenőkkel jutottunk el a szállásunkra. 
Délután 2 körül értük el Róma belvárosát. Egy kiadós ebéd 
után elindultunk, hogy felfedezzük a város nevezetességeit. 
Az első ízelítőt a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 
templomban kaptuk. A templom előtt láthattuk azt a 
körforgalmat, ahol Audrey Hepburn hajt el egy Vespával 
a Római vakáció című filmben. 
Hamar rájöttünk, hogy Rómában minden második utcában 
templomba botlunk. 
II. Viktor Emánuel emlékművét, melyet nemes egyszerűséggel írógépnek hívnak, is megnéztük. Írógépünk mellett Traianus oszlopa 
magaslott.  
Ha valaki Rómába megy, szinte biztos, hogy felkeresi a Trevi-kutat, és mi sem akartuk kihagyni. Napunkat így a kivilágított Trevi-kúttal 
zártuk. Altatásra nem volt szükség, a korai kelés és a sétálás megtette a hatását.
Második napunkon sem tétlenkedtünk, megnéztük a Piazza del Popolot és Augustus mauzóleumát. A Piazza del Popolo tökéle-
tesen megmutatta az örök város multikulturális jellegét. A teret katolikus templomok szegélyezték, a tér közepén egy obeliszk állt, 
szökőkutakkal körülvéve, valamint a tér egyik oldalán Neptunusz szobra foglalt helyet tritonok társaságában.
Mivel, délelőtt lévén, még volt energiánk, megmásztuk a Spanyol-lépcsőt.  Fent csodás kilátás tárult elénk. Utána a szőke Tiberis 
mentén közelítettük meg az Angyalvárat. Hihetetlen volt látni, hogy hol lakott a pápa, hol raboskodott Giordano Bruno.
Innen Usain Boltot megszégyenítő sebességgel értünk a Vatikáni Múzeumhoz. Több órán keresztül bolyongtunk a csodálatos 
múzeumban. Láttuk a Laokoón-csoportot, valamint a Sixtus-kápolna méltán híres és gyönyörű mennyezetfreskóját. A napot a 
kivilágított Pantheon megtekintésével zártuk. Vasárnapunkat az ókori Róma maradványainak felfedezésére szenteltük. Pantheon, 
Forum Romanum, Colosseum és Capitolium volt úticéljaink listája. Mindenhol rengetegen voltak, de mindent sikerült megnézni. Az 
utolsó napunkat pedig a Szent Péter bazilikában töltöttük. Itt volt szerencsénk a magyar kápolnát is megtekintenünk. A kápolna 
számunkra még különlegesebb volt, ugyanis Kiss Virág (11.b) nagypapája készítette a domborműveket, amelyek a helység falait 
díszítik.
Kora este fájó szívvel szálltunk fel a Ciampino reptérről. Búcsúként még láthattuk a repülőből a kivilágított várost. 
Köszönet illeti a kitartó kísérő és szervező tanárainkat, akik minden kívánságunknak igyekeztek eleget tenni, és épségben ha-
zahoztak minket. E tündéri tanáraink: Bátovszkyné János Judit tanárnő, Koren Pálné tanárnő, Mocskónyi Zsuzsanna tanárnő és 
Tasnádi Zsuzsanna tanárnő.
Köszönjük ezt a csodás élményt minden résztvevőnek és persze Rómának!

Kiss Enikő 10.a, Kubon Zsófi 10.b, Paluska Luca 10.b

Bolyai Természettudományos Verseny

Féléves felkészülés után végre eljött a várva várt nap: a 2019-es éves Bolyai Természettudományi 
Verseny körzeti fordulója. A feladatlap kitöltése után úgy éreztük, hogy szuperül sikerült, majd 
miután megnéztük a megoldókulcsot, kissé elbizonytalanodtunk. A következő egy hétben 

halálra izgultuk magunkat. Az eredményhirdetésen megkönnyebbültem hallottuk, hogy elsők lettünk, 
és mehetünk tovább az országos döntőbe! Ettől kezdve Szita Rita tanárnő minden lehetséges 
időpontban felkészítő órát tartott nekünk, még egy témazárót is későbbre halasztottunk... 
Az országos versenyen a feladatok nagy része az újrahasznosításról szólt. Az írásbeli feladat megírása után, amikor 
megnéztük a megoldókulcsot, elégedettek voltunk a pontszámmal. Ezek után megkaptuk az ebédjegyeinket és beálltunk a végtelen 
sorba az ebédlő előtt. Hosszú várakozás után végre megkaptuk a várva várt ebédet. Az étkezés után teli hassal mehettünk a 

szóbeli sorrendjének a kisorsolására. Csapatunk nevét másodiknak húzták ki a 
pohárból. Fél órát kaptunk a szóbelire való felkészülésre. Az eredményhirdetés 
mérhetetlenül hosszúnak tűnt, amíg sor nem került a hatodik osztályosokra. 
Izgatottan vártuk, hogy dobogós helyezettek leszünk-e. Megkönnyebbülten 
lélegeztünk fel, amikor kimondták a negyedik helyezett csapat nevét és nem 
mi voltunk azok. Amikor megtudtuk, hogy elsők lettünk, nehezen hittük el 
az eredményt. Hazafelé menet az ajándékba kapott csokikat kóstolgattuk.
Nagyon köszönjük Szita Rita tanárnőnek a sok időt és energiát, amit a fel-
készítésünkre áldozott! És köszönjük azoknak a tanárainknak a támogatását, 
akik elengedtek bennünket egy-egy óráról, hogy minél több időnk lehessen 
a felkészülésre!

Duchon Laura, Elekes Dorottya, Vass-Jászai Bettina 
és Vass-Jászai Ramóna, 6.c.

VERSENYEK ÉS DÍJAK
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Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Verseny

Hallottatok már az oológiáról? Azt tudjátok, hogy a Zeppelin léghajót a 
keszthelyi Schwarz Dávid készítette el? És azt, hogy az egyetlen magyar 
név Afrika térképén Teleki Sámuel neve, aki a Teleki-vulkánt saját magáról 

nevezte el? A magyar történelem tele van méltatlanul elfelejtett feltalálókkal, 
utazókkal, kutatókkal, akikre a mostani generációk már nem is emlékeznek. Ez 
a verseny ezt próbálja ellensúlyozni, fölnyitni a szemünket a múlt kiemelkedő 
munkásságú személyeire.
A versenyre (Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Verseny) Roszik Andrea 
tanárnő hívta fel a figyelmünket. Az osztályból rögtön két csapat is nevezett, ám 
a felkészülési anyag nem volt könnyű: 34 magyar feltaláló, tudós és felfedező 
életrajzából, munkásságából kellett felkészülni.
A verseny érdekessége, hogy két egykori fasori diák, Neumann János és Wigner 
Jenő munkássága is szerepelt a listán. Csapataink róluk kapták neveiket: Neumann 
unokái és Wigner nyomában. A két csapat lelkesen készült otthon és kedden a 
7. órában a tanárnővel.
A verseny első fordulójára január 30-án került sor. Ekkor számítógépen kellett 
megoldani feladatokat, időre. Másnap nagy meglepetésünkre kiderült, hogy a 
Neumann unokái csapat a legmagasabb pontszámmal jutott tovább az országos 
döntőbe. A Wigner nyomában csapat, bár szép pontszámot ért el, sajnos nem 
jutott tovább. 
A Neumann unokái ezután gőzerővel készültek az országos döntőre.
A döntőt április 10-én rendezték a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahová Roszik 
Andrea tanárnő kísért el bennünket. Mikor odaértünk, rögtön bevezettek minket 
a kicsi különterembe. Még fél órát kellett várni. Ekkor elkezdődött a verseny. A 
külön-külön asztalnál ülő csapatok írásbeli feladatokat kaptak, ezek között pedig 
szóbeli kérdésekkel bombáztak minket. A végén múzeumi tárlatvezetést tartottak, 
amiről szintén kikérdeztek minket. Bár az elején egy másik csapat volt az élen, 
de a versenyt a fasoriak, Neumann unokái nyerték. Végén ajándékhalommal 
„terítettek be” minket.
Bár ez még csak az első ilyen verseny, nagyon színvonalas volt, ajánlom min-
denkinek. Jövőre is indulunk!
A Neumann unokái csapat tagjai: Czirják Róbert, Ekker Máté, Kis-Fodor József, 
Viczkó Csaba-6.b
Nagyon köszönjük a felkészítést Németh-Roszik Andrea tanárnőnek!
Megjegyzés: az oológia a tojástan (madarak, hüllők tojásaival foglalkozó 
tudományág) tudományos neve.

Viczkó Csaba 6.b

Elsősegély verseny

Egy hétfői napon a 7.a elsősegélynyújtó csapata, Antal Katalin 
tanárnővel együtt elindult a Vajda Péter Általános Iskolába, 
ahol a Magyar Vöröskereszt versenyt rendezett. A csapatok 

három kategóriában versenyeztek: általános iskolás, középiskolás 
és felnőtt. Az általános iskola kategóriában rajtunk kívül még 
nyolc csapat versenyzett. 
A mi első feladatunk máris egy szituációs feladat volt, ahol egy 
ájult és egy vérző lányt kellett ellátni. Itt nagyon megdicsértek 
minket, mert szinte hibátlanul teljesítettük a feladatot, csak a 
mentő hívása maradt le. 
A 2. feladatunk az elsősegélynyújtás alapelveiről szóló feladatsor 
kitöltése volt, ahol 14-ből 9 pontot sikerült elérnünk. Nekünk a 
3. állomás volt az első pihenős állomás, ahol olyan kérdéseket 
kaptunk, mint például: ha egy és fél tégla másfél forintba kerül, 
akkor mennyibe kerül 8 tégla? 
A korábbi három szituációs feladatból az egyiken újraélesztést kellett bemutatni és felkartörést ellátni. Egy másikon egy vérző orrú, 
nehézlégzésű lánynak kellett szakszerű ellátást adni, és társát, aki eszméletlen volt stabil oldalfektetésbe helyezni. Az utolsó ilyen 
jellegű feladatban pedig egy savval kimart alkarú és egy mély felkarvágású, később ájult lánnyal kellett foglalkoznunk. Emellett 
kitöltöttünk a szervezet történelméről szóló kvízt, egy szudokut és egy rejtvényt. 
Az eredményhirdetést a felnőtt korosztállyal kezdték, mivel ott csak 1 csapat volt, majd a középiskolások , ahol 3-ból került ki  a 
továbbjutó, és velünk fejezték be. Mi 1-2 pont lemaradással a 2. helyet nyertük el ezüst fokozattal. A pontok 70%-át összegyűjtöttük. 
Mielőtt visszaindultunk , még mindenki aláírta a nyert kabalánkat, amit Antal Katalin tanárnőnek adtunk. Neki innen is köszönjük 
a felkészítést!
A csapat további tagjai: Endreffy Réka, Huszár Petra, Németh Hanna, Vecsei Emma

Szigetvári Lili 7.a
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A Fodor Zoltán-díj átadása

I skolánk 1950-ben végzett diákja, Fodor Zoltán által létrehozott alapítvány idén is kiosztott összesen tízezer dollárt tíz kiváló 
diákunknak: Egri Barnabás, Heinczinger Márton, Kinizsi Pál, Kiss Réka Franciska, Gurabi Anna, Jancsovics Janka, Labossa 
Asztrid, Schuszter Blanka, Szentpéteri Lili, Szilvágyi Lilla. A díjakat dr. Liptay György professzor úr adta át.

Angol versenyek

Az egyházi iskolák számára megrendezett Országos 
Mezzofanti Angol versenyen Kameniczky Emma 4. 
helyezést, Hargitai Csongor pedig 14. helyezést értek 

el. Felkészítő tanáraik Császárné Szathmáry Adrienn és 
Fabiny Katalin tanárnők.
Az evangélikus iskoláknak megrendezett országos prezentációs 
versenyen pedig Farkas Laura C1 szinten I. helyezést ért el. 
Tanára: Szathmáry Adrienn

Ezúton is szeretnénk gratulálni iskolánk 12.c osztályos tanu-
lójának, Heinczinger Mártonnak, aki két tantárgyban is 
kimagasló eredményt ért el a legrangosabb középiskolai 

versenyen, az OKTV-n! Német nyelvből a 25. helyezést érte el 
a döntőben, míg franciából a 11. helyezést!
Alább olvasható egy interjú vele valamint tanáraival, Tasnádi 
Zsuzsanna, Galamb-Nagy Ágnes és Fabiny Katalin tanárnőkkel.

Két oktv-n is nagyszerűen szerepeltél, volt különbség a kettő 
között? Ha igen, mi?

Több különbség is volt, de talán csak kettőt emelnék ki. Az 
egyik, az a fordulók feladatainak az összeállításában mutat-
kozott meg, például a német döntőben a két szóbeli mellett 
hallás utáni szövegértés is volt, míg a francián „csak“ két 
szóbeli. Viszont a legjelentősebb különbség a szóbeli feladatok 
összeállításában volt. Németen volt olyan feladat, amikor egy 
autentikus szövegre kellett reflektálni, majd az öttagú bizottság 
kérdéseket tett fel a szókinccsel és a nyelvtannal kapcsolatban, 
tehát komolyan belementek a vizsgázó tárgyi tudásába. Ezzel 
szemben a francián inkább a nyelv szabatos használatára 
és a problémamegoldó-képességre helyezték a hangsúlyt. Így 
futhattam bele egy olyan feladatba is, amikor virágos állásra 
kellett jelentkeznem, de a személy, akit el kell a versenyekre? 
Először is nagyon hálás vagyok Fabiny Katalin és Tasnádi 
Zsanna tanárnőknek, hogy lyukasóráikat és szabadidejüket 

rám áldozva foglalkoztak velem, és segítettek a felkészülésben. 
Minden héten legalább 1-2 alkalommal leültünk külön-külön, és 
a következő forduló feladataira készültünk, de főleg a szóbelik 
szempontjából jelentett nagy segítséget, hogy megszokjam, 
milyen első olvasat után egy autentikus szövegről társalogni. 
És persze Galamb-Nagy Ágnes tanárnőnek pedig azért vagyok 
hálás, hogy elindított a „francia-szeretet” útján, amikor még 
csak ismerkedtem a nyelvvel 9. osztályban.

 
Melyik része tetszett a legjobban? Miért?

Talán a legpozitívabb élmény mindkét tárgy esetében a döntő 
volt. Oda alapból úgy mentem már el, hogy azt érezhettem, 
talán már sikerült letennem valamit az asztalra, és onnan 
csak „győztesként“ jöhetek ki. Ha ki kellene emelnem egyetlen 
élményt, az a német döntő második szóbelije volt, ahol egy 
képi stimulus alapján történő beszélgetés volt a feladat. A 
bizottságnak is hála nagyon szabadon tudtam beszélni, és 
a negyedóra folyamatos társalgás után azt éreztem, hogy 
igazából nincs is kedvem kimenni onnan. Ráadásul, miután 
rákérdeztek, hogy milyen terveim vannak a jövőre nézve, és 
elárultam, hogy első sorban nyelvtanár szeretnék lenni, a 
szóbeli végén az egyik bizottsági tag mosolyogva közölte, 
hogy reméli, viszontlát majd az egyik óráján. Később kiderült 
számomra, hogy ő a germanisztikán tanít.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – OKT V
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Milyen módszered volt a készülésre?

Túl sok lehetőséget nem adnak a készülésre. A szóbelikről 
annyit lehet csak tudni, hogy milyen típusú feladat várja majd 
a vizsgázót, de mást nem. Nyilván ezzel akarják biztosítani azt, 
hogy a diák teljes mértékben improvizáljon, és még a feladat 
típusa is váratlanul érje. Amit én a részemről hozzá tudtam tenni, 
az a nyelv folyamatos művelése. Mondhatni a mindennapjaim 
részévé vált ez a két nyelv, naponta olvasok/hallgatok/nézek 
valamit mindkettőn. De ha meg kéne neveznem egy módszert, 
az a passzív hallgatás. Ezt A1-től C2-ig mindenkinek ajánlom. 
A lényeg az, hogy a háttérben szóljon valamilyen videó vagy 
rádiós beszélgetés, és mellette azt csinál az illető, amit akar. 
Az, hogy a fül hozzászokik a nyelv hangjaihoz, hanglejtéseihez, 
nagyban elősegíti az aktív megértést és – valóban – a kiejtést 
is, mert a tudatalattink elraktározta mindazt a kiejtést, amit 
mondjuk rajzolás közben hallottunk.

  
Mik a terveid a jövőben, mennyire fogod a megszerzett tudá-
sodat használni?

A megszerzett tudás már tényleg a mindennapjaim része lesz, 
ugyanis jelenleg az ELTE német és francia nyelv tanári szakára 
készülök. Hosszútávú célom a tanítás, átadni azt a tudást és elkö-
telezettséget másoknak is, ami nekem is van, továbbá valamilyen 
fordító és/vagy tolmács végzettséget is meg szeretnék szerezni. 
A jövőben szeretném a tudásomat továbbfejleszteni, mert nekem 
a nyelvek ismerete több, mint tanulás. Ez már inkább szenvedély. 

Tasnádi Zsuzsanna tanárnő: 
Marcit egészen pici korától ismerem, volt szerencsém tanítani őt 
5-9. osztályig latinra. Rendkívül szorgalmas, éles eszű, okos diák 
volt, jóra használta az eszét! Aztán sajnos szétváltak útjaink, 
hogy most 12. osztályban újra rendszeresen találkozhassunk. 
Azzal a kéréssel keresett meg Marci még 11. év végén, hogy 
készüljünk együtt az emelt szintű francia érettségijére. Ismerve 
őt örömmel vállaltam (bár némi aggodalommal, mert emelt 
franciára még senkit sem készítettem). Aztán ősszel megírta 
Marci az OKTV első fordulóját, aztán a másodikat, és végül 
egyre nagyobb izgalommal vártuk a döntőt. Nagyon lelkiis-
meretesen, céltudatosan, kitartóan készült Marci - mondhatni 
évek óta - erre a megmérettetésre, ami nem a célja, „csak” 
egy mérföldköve Marci álmainak. Sok hasonló mérföldkövet 
kívánok neki, magunknak pedig sok hasonló diákot!

Galamb-Nagy Ágnes tanárnő ( jelenleg otthon a kisbabájával)
Marci példája alátámasztja számomra azt, amiről régóta meg 
vagyok győződve: a tehetség a szeretetből fakad. A francia 
és a német nyelvet először is szeretni kell ahhoz, hogy az 
ember magas szinten el tudja sajátítani. Ehhez a szeretethez 
Marci esetében természetesen társul százszázalékos motiváció 
és szorgalom is. Ezeket a nyelveket nem csupán a jövőben 
való boldogulás eszközének, egy „megoldandó” feladatnak 
tekinti. Tanárként óriási öröm volt látni, hogy egy diák ilyen 
szinten elhivatott. 
A francia OKTV szóbeli fordulója után arról számolt be nekem, 
hogy azt hitte az egyik vizsgáztatója, hogy francia nyelvterületen 
élt, vagy legalábbis kéttannyelvű gimnáziumban tanult. Nagyon 
örülök annak, hogy Marci példája erőt adhat másoknak is. Nem 
feltétlenül a külső körülmények a meghatározóak. A belülről 
fakadó motiváció, a kitartás, a nyelv iránti elkötelezettség és 
szeretet a siker igazi kulcsa.  

Fabiny Katalin tanárnő
Auf Deutsch, bitte! – avagy a der-die-das-tól az OKTV-ig
Heinczinger Marci nagyon jó alapokkal érkezett a német tagozatra 
(köszönhetően Dávid Lászlóné tanárnőnek, aki alsóban tanította), 
így nekem már nem volt nehéz dolgom vele. Rögtön az első 
órákon megmutatkozott kivételes nyelvi talentuma. (Megjegyzem, 
abban a csoportban többekről is elmondhatnám ugyanezt, 
de ez a cikk most Marciról szól.) Hétről hétre feltűnőbbé vált 
az a játszi könnyedség, amivel egy-egy új anyagot elsajátított. 

Szerette a nyelvi 
kuriózumokat, für-
készte a szavak 
eredetét, a mon-
datrészek vagy 
szófajok közötti 
összefüggéseket. 
Látható örömmel 
töltötte el, ha 
új kifejezéseket, 
szólásokat tanul-
hatott. Ekkor néha 
még magyarra 
váltott, de a szál-
lóigévé vált „Auf 
Deutsch, bitte!” 
kérésem hamar visszaterelte az eredeti vágányra.
Tehetsége kevés lett volna a sikerekhez, ha nem párosul 
szorgalommal: sohasem érkezett készületlenül az órákra.  
Mindig voltak jó kérdései. Minden lehetőséget kihasznált: 
elindult az összes létező német versenyen, és az evangélikus 
iskolák diákjainak rendezett prezentációs versenyt meg is 
nyerte tizenegyedikesként C1-es kategóriában. Németül 
olvasott és nézett filmeket, hallgatott podcastokat. Többször 
benevezett a nürnbergi csereprogramra: diákokat fogadott és 
kalauzolt a városban. Ötletadója, majd egyik fő szervezője és 
házigazdája volt a német délutánnak, lelkes résztvevője az 
Erasmus+ találkozóknak. 
Bevallom, Marcival nemcsak az iskolában, hanem vasárna-
ponként a budavári evangélikus templomban is találkozunk. 
Igazi közösségi emberként szorgalmazta, hogy a tagozatos 
csoporttal együtt vegyünk részt a 2017-es berlini Kirchentag-on 
(Egyházi Napokon), ahol szájtátva hallgattuk a német politikai 
és egyházi közélet képviselőinek magas szintű előadásait 
(többek között Angela Merkel miniszterelnökét is). Marci 
közben nemcsak a B2-es, hanem – milyen meglepő! - a C1-es 
nyelvvizsgát is megszerezte. Naná, hogy a rangos Goethe 
Intézetben! Akkor azt gondoltam, ennél nincs tovább, véget 
ért a közös munkánk - ám nem így történt. 
Amikor a tanév elején megkeresett, hogy felkészíteném-e 
az OKTV-re, örömmel mondtam igent. Kicsit izgultam, mert 
korábban nem volt olyan tanítványom, aki az első fordulón 
túljutott volna. Marcival októbertől hetente találkoztunk. Na-
gyon vártam ezeket az alkalmakat, hiszen igazi jutalomjáték 
egy némettanárnak, ha végre már nem a der-die-das-t kell 
magyarázni, hanem a nyelv több rétegét kihasználva kommu-
nikálhat a tanítványával. Ha a diák már a nyelv finomságaira 
is fogékony, és mondandóját magától értődő természetességgel 
képes kifejteni. Vagyis már nem a magyar szavakat fordítja le 
németre, hanem eleve németül gondolkodik. 
A verseny három részből állt: iskolai, területi és országos 
fordulókból. Mindig az előttünk álló forduló feladattípusait 
gyakoroltuk. Eleinte rengeteget nyelvtanoztunk, amiben Mak-
lári Tamás kitűnő Német nyelvtani ABC-je volt segítségünkre. 
Majd jöttek a szóbeli témák, később az újságcikkek, bennük 
társadalmi kérdésekkel, aktuálpolitikával. Sok mindenről meg-
ismertem Marci véleményét, amit mindig mosolyogva fejtett 
ki, és emiatt én is jókedvű voltam. A döntőt is végignevettük, 
ide elkísértem. Nem izgult. Pedig az Eötvös Collegium ódon 
falai és a poroszos (milyen más?) szervezői fogadtatás éppen 
adhattak volna rá okot. Talán mondhatom, hogy egymást 
inspiráltuk: én legalább annyit tanultam tőle, mint fordítva – 
ha nem többet. Reménykedem, hogy néhány év múlva így 
köszönthetem: „Herzlich willkommen, Herr Kollege!”

Gratulálunk másik két diákunknak, akik szintén kimagasló 
eredményt el az OKTV-n! 
Név szerint: 
Tüzes Johanna 11.c – latin nyelv – 3. helyezés. 
Tanára: Tasnádi Zsuzsanna, Bátovszkyné János Judit
Egri Barnabás 12.b – biológia – 28. hely. Tanára: Bátovszky János
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„Az egész ország egy nagy koripálya!” 
- Svédországban jártunk 

Megjelent egy magyar könyv 1980-ban a svéd hétköznapokról 
„Svédország közel van” címmel. Ha a mindössze két órás 
repülőutat nézzük, akkor ez a kijelentés még megállja a 

helyét, de az északi sarkkör közelében mégis egy teljesen más 
táj és más életstílus fogadott minket az alatt a néhány nap 
alatt, amit február végén nyolc diákunk két kísérővel ljusdali 
partneriskolánk diákjaival és tanáraival tölthetett. Az igényes 
szakmai programokon kívül (birkaszív boncolása, légnyomás 
mérése és közben a tériszony leküzdése!) olyan téli sportokat 
is kipróbálhattunk, amikről még csak nem is hallottunk Ma-
gyarországon. A számtalan élmény persze frissen, ropogósan 
a „legfinomabb”, ezért hazafelé menet készítettem néhány 
villáminterjút a fasoriakkal, amiket szeretnék megosztani a 
kedves Olvasóval:

Mi volt Svédországban a legizgalmasabb élményed?

Új embereket ismerhettem meg, betekintést nyerhettem a 
helyi kultúrába, nyelvükbe, szokásaikba és az életvitelükbe. 
Nagyon élveztem, hogy egy befagyott folyón tudtunk korizni. 
A legizgalmasabb élményem a sífutás volt! Az, amikor ku-
tyaszánnal mentünk.

Mi volt Svédországban a legviccesebb élményed?

Az egész ország egy nagy koripálya. Az összes út be van 
fagyva, és az utakon állandóan csúszkáltunk. Amikor azt 
játszottuk, hogy ki kell mondanunk a svéd nyelvtörőket, s 
ugyanezt fordítva is. Vicces volt például a fakutyázás is, 
ugyanis minden reggel ezzel mentünk a buszhoz, és ezzel 
tértünk haza, így rengeteg időnk volt elsajátítani a fakutyázást, 
és rengeteg alkalmunk volt elesni és belesüppedni a méteres 
hóba, és mi ezeket az alkalmakat rendszerint ki is használtuk. 
A legviccesebb az volt, amikor megtudtuk, hogy a svédek 
furának tartják a kukoricát a pizzán.

Mi volt Svédországban a legaranyosabb élményed?

A vadasparkban lévő állatok megfigyelése, mert sok, számomra 
új, még nem látott állattal találkozhattunk. Amikor elmentünk 
sífutásra és én alig tudtam menni a síléccel a lábamon, de 
a svéd tanárok és diákok próbáltak nekem segíteni.

Mi újat tanultál a svédekről?

Rengeteg új dolgot tanultam, vettem észre, mint például a 
lassabb, nyugodtabb, egészséges életvitelüket. Még mínusz 
öt fokban is elég nekik az őszi kabátka (mit fognak felvenni 
Magyarországon?). Rengeteg gyümölcsöt esznek, nagyon 
szeretik a tejet (mindent tejjel isznak), és mindenben képesek 
meglátni a jót, és a vicceset, nagyon optimisták, derűlátók és 
kedvesek. Még az iskolában az ebédhez is lehet kérni tejet.

Mi újat tanultál a svédektől?

Lékhorgászatnál nem kell csali, mert a horog melegebb a víznél, 
és ezért mennek a halak a közelébe! A svédektől megtanultam 
például a ’lagom’ kifejezést, ami annyit tesz, hogy nagyon 
figyelnek arra, hogy pont annyit vegyenek például az ételből, 
amennyi kell, se többet, se kevesebbet. Ez az arany középút. 
A svédektől megtanultam ötig számolni svédül. Tanultunk egy 
vicces nyelvtörőt, amit senki nem tudott kimondani, és mi is 
tanítottunk nekik magyar nyelvtörőket.

Mit üzensz azoknak a magyar diákoknak, akik majd legközelebb 
mennek ki Svédországba?

Készüljenek fel a hidegre! Néhány alap svéd szót érdemes 
megtanulni az utazás előtt. Készüljenek fel a hosszú utazásokra. 
Nem kell izgulni, félni a helyzettől, nagyon befogadó és nyitott 
nép. Legyenek kedvesek a vendéglátójukkal, lelkesek és nyitottak 
a programokra, és rendkívül hálásak mindenért, amit kapnak. 
Annyit beszélgessenek a svédekkel, amennyit csak lehet, mert 
magyarokkal otthon is beszélgethetnek. Öltözzenek fel melegen, 
még akkor is, ha a cserediákjuk csak egy szál leggingsben 
megy a mínusz hat fokban. Ja, és zsebkendőt vigyenek, mert 
a családnál nem biztos, hogy fognak kapni. Próbáljanak ki 
mindent, amire lehetőségük van.

Aki kérdezett: Antal Katalin tanárnő
Akik válaszoltak: Bogár Eszter, Bursits Emma, Hoffer Réka, 

Hegedüs Gergely, Weinwurm Márton

CSEREKAPCSOLATOK



11

2019 Nürnberg csereprogram – 2001 Űrodisszea? Senki? ok.

Úgy tudom, hogy általában ősszel szoktak a német cserediákok Budapestre jönni, de idén tavasszal jöttek. Szóval sokkal 
közelebbi volt a két találkozás, és ez talán könnyített kicsit a dolgunkon, mivel a mi nürnbergi utunkra is tavasszal került sor. 
Én úgy mentem ki, hogy semmit nem tudtam erről a helyről, azonkívül, hogy kisebb, mint Budapest (ami nagyon félrevezető, 

mert egy elég nagy város kb. 500.000 lakossal). Ám, ha te is inkább meglepetésként szeretnéd megélni a programokat, akkor… 
akkor nem is tudom, most miért olvasol, ne tedd! Ha viszont érdekel egy kis bemutató, hát jó helyre jöttél olvasni. Mármint jó 
helyen olvasod, amit éppen olvasol… Mindegy.
Először az oda- meg visszaút röviden: hosszú. Igen, 7-8 óra, egy átszállással Bécsben. És mielőtt még abban a tévhitben ringatnád 
magad (mint ahogy én tettem), hogy kabinos kocsik lesznek, hát nem. VISZONT! Van wifi. Olyan youtube-nézős wifi, ami nem 
szokott magyar vonatokon előfordulni. Max. messengerezős. 
Amikor kiértünk, a pályaudvaron vártak ránk. Nem tudok mindenki nevében beszámolni, de az én cserém családja nagyon kedves 
volt, és maximális pontszámmal értékelhető vendéglátásban részesítettek. Talán kicsit túlzásba is vitték. Legalábbis az elején meg 
kellett magyaráznom nekik, hogy nem feketelyuk van a gyomromban, és nem bírok ennyit enni. Viszont fontos, hogy rugalmas 
legyél az elvárásaiddal, mert nem tudhatod, hogy kihez kerülsz, és hogy náluk mik a szokások, mi számít normálisnak, vagy épp 
mi nem. Azért nem kell túlstresszelni az egészet. Ők is csak emberek.
Na, de ami valószínűleg érdekel is, és már viszket a szemed, hogy elolvashasd, az Nürnberg maga, ami egy elég nagy város 
szerintem. Még metrói is vannak. Amit biztosan meg fogtok látogatni, ha mész (legalább 1× nagyon ajánlott menni), az a vár, 
az egyetlen domb tetején, ami Nürnbergben van. Nem akarok túl sok mindent elmondani, úgyhogy szerintem elég annyi, hogy 
Németországból a németek is csodájára járnak, hogy milyen középkori épületek vannak Nürnbergben. Pedig majdnem az egész 
várost lebombázták a II. világháborúban.
Ennek a bombázásnak persze volt oka, amit részletesebben megtudhatsz, ha elmész, mert valószínűleg a „DokuZentrum”-ot is 
meg fogjátok látogatni. A többség nem igazán volt oda az egészért, de szerintem 
érdekes volt. És a félkész birodalmi kongresszusi központ (Kongresshalle), ami így is 
39 méter magas (pedig 70-re tervezték), szerintem mindenkit lenyűgözött (Hitler volt 
az, aki vagyonokat ölt abba, hogy menőzhessen a monumentalista óriásépületeivel). 
Szóval igen. Itt lett volna a Német Nemzetiszocialista Párt központja, de a felét se 
tudták felépíteni, mert annyira sokba került volna (és ez nem csak a kongresszusi 
központot jelenti, van itt még pár másik épület is).
Ha ez túl sok történelemnek tűnik, akkor ezt biztos szeretni fogod, mert… Mert ez 
is történelmi. Mindenki szereti a német történelmet, am I right guys? Right? Szóval, 
volt még a Dürer Haus is, amit meglátogattunk. Dürer ugye egy híres, ráadásul 
magyar származású festő volt (Ajtósi Dürer), olyan híres, hogy biztosan teljesen 
fölösleges említenem ezt, mert mind tudjátok, ki volt. És, hogy tökéletes összhang 
legyen a programok közt, a negyedik is tört… Ja, nem, az az Állatkert. Nagyon jó 
állatkertjük van. Nekem elég rossz kedvem volt, amikor odamentünk, ÉS nem szeretem 
az állatkerteket. De tényleg jobb lett a hangulatom, ahogy a kanyargós, virágzó 
fákkal körbevett kis utakon sétálgattam, és különböző állatokat nézegettem meg. A 
vízimadaraknak pl. van egy óriás tavuk, sőt, még a szuper ritka, kihaló félben lévő 
baromfiak közül is sikerült néhány példányt beszerezniük: ismerd meg a kakast! Meg 
van egy fergeteges delfin show is.
Viszont van egy ötödik program is, ami nem kötelező, de nagyon ajánlott, úgy hívják, 
hogy HáromEmeletesKönyesboltAVárosKözepénValaholKérdezzétekMegTanárnőt-
HogyHol, és egyértelműen az a legjobb hely egész Nürnbergben.
Mi ezeken a programokon vettünk részt, és remélem, hogy nem a levegőbe be-
szélek, amikor azt mondom, hogy ti is ezeken fogtok részt venni. Mert különben az 
egészet fölöslegesen írtam. Oh, és a legfontosabb dolog: szóval, a németek nem 
két kilométerre élnek tőlünk, és kicsit más a kultúrájuk. Pl.: nem nagy ebédet esznek, 
hanem nagy vacsorát, náluk a víz gyakran buborékos vizet jelent. Ja, és az iskolájuk 
nagyon NAGYON nagy. Valami 2000-ren járnak oda? Lehet, hogy többen. Ha ezt 
mind elolvastad, akkor gratulálok, megkapod a „Fasori Hírmondó reader wood-di-
vision” medált. Ja és amúgy én úgy voltam végig kint, hogy nem tudtam németül. A 
csapat fele angolos volt. Úgyhogy jelentkezz nyugodtan akkor is, ha a német csak 
a második nyelved, vagy egyáltalán nem tudsz németül. 

Yours truly, Hargitai Csongor (10.b)      
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A csehországi csereprogram – Brno

Ahogy már sok éve, idén is megrendezésre került a cseh cserediákprogram. Habár a külföldi diákok még nem látogatták 
meg Budapestet, de a mi tanulóink már mesélhetnek a kint töltött napokról.
Számomra ez a program nagyon sokat jelentett. Nemcsak az angol nyelvtudásom fejleszthettem, hanem ezzel együtt új 

barátokat szerezhetek, és kapcsolatokat építhetek a világ távoli pontjaiban.
A csehekkel ez különösen jól ment, hiszen hozzánk hasonlóan barátságos és vendégszerető nép.
Az iskolai és városnéző programokat is nagyon élveztem, bár mégiscsak a délutáni szabadidő 
volt a legjobb.
Ez a három nap pont elég volt a város megismerésére, habár szívesen maradtunk volna 
még. Szerencsére nemsokára viszontlátjuk a cseh csapatot, és körbe vezethetjük őket a mi 
városunkban.
Köszönjük a szervezést tanárainknak, Tóth Lilla és Szlávik Andrea tanárnőknek!

Balogh András, Balogh Péter 10.a

Ismerkedés holland diákokkal

Április 15-én egy hollandiai középiskola diákcsoportja látogatta meg iskolánkat. 
Tóth Lilla és Szathmáry Adrienn tanárnők több olyan érdekes foglalkozással 
készültek a napra, mely nagyban elősegítette az ismerkedést. Iskolánkból a 10.a 

és a 9.a osztály diákjai vettek részt a projektnapon, és bár volt egy kis korkülönbség 
a magyar és holland diákok között, ez végül nem jelentett akadályt, hogy mindenki 
találjon magának beszélgetőpartnert. A játékos feladatok segítettek áthidalni a 
kultúrák közötti különbségeket, és hozzájárultak ahhoz, hogy megismerkedjünk egy-
más országával, életkörülményeivel. Az iskolai programot követő játékos városnéző 
túrát mind mi magyarok, mind a hollandok élvezetesnek találták. Összességében a 
programot sikeresnek lehet tekinteni, és sokan reméljük, hogy a jövőben még máskor 
is részt vehetünk hasonló programban.

Kisbalázs Gergely 9.a
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Ljusdal és Budapest – egy gimnáziumi csereprogram harminc éve

Nem sokkal a vasfüggöny leomlása után létrejött a Fasori Gimnázium első cserekapcsolata egy 
olyan országgal, mely az Európát a második világháború befejezése óta kettéosztó határ ellenkező 
oldalán volt. Ketten, svédekként, mi voltunk a kezdeményezők: jómagam, John Staffas, és barátom, 

Tomas Jannson. Erről szól az alábbi történet.
Így kezdődik a kiadós beszámoló a három-évtizedes kapcsolatról iskolánk és a ljusdali svéd iskola között. 
A beszámolót John Staffas írta svédül, Géber Zsuzsanna fordította magyarra. A Hírmondóban az első 
néhány lelkes mondat olvasható, a történet folytatása pedig az iskola honlapján található!
Néhány jó barátom ajánlására 1989 nyarán feleségemmel, Tomas Janssonnal és még egy barátunkkal 
elutaztunk Magyarországra. Ellátogattunk Győrbe, a Hortobágyra, Egerbe és Budapestre. Csodálatos 
nyaralást tölthettünk Magyarországon, ahol találkoztunk magyarokkal, kóstolhattunk jóízű magyar ételeket, 
megismerhettük a magyar. Tomas néhány évvel korábban találkozott hazájában idősebb Hafenscher 
Károly lelkésszel, aki már többször járt Svédországban. Budapesti látogatásunk során Tomas felkereste 
őt, aki azt javasolta, hogy vasárnap menjünk el istentiszteletre Kőbányára, ahol akkoriban egy fiatal, 
angolul beszélő lelkész, Fabiny Tamás szolgált. Ellátogattunk az istentiszteletre és találkoztunk Tamással 
és feleségével, Katival. Ez volt az első alkalom Magyarországon, hogy olyan emberekkel ismerkedtünk 
meg, akik tudtak angolul. … Amikor Tomas és én 1989 őszén beszélgettünk egymással, megállapítottuk, 
hogy mi a régi, kommunista Kelet-Európa fennállásának utolsó heteiben jártunk ott. Komolyan éreztük, 
hogy tennünk kell valamit! Valamilyen módon hozzá akartunk járulni ahhoz, hogy azok emberek, akik 
1989 ősze előtt nehezen vagy egyáltalán nem találkozhattak, kapcsolatba kerüljenek egymással. Néhány 
hétnyi gondolkodás után arra jutottunk, hogy elindítunk egy fiataloknak szóló csereprogramot Svédország 
és Magyarország között… 

Folytatás a honlapon: fasori.hu

Spanyol délután

Az idei spanyol délután december 11-én 
került megrendezésre a díszteremben. 
A nyelvi délutánok mindig remek 

alkalmat nyújtanak az adott nyelvterület 
kultúrájának, ízeinek megismerésére. Sok 
előkészület előzi meg minden évben, és 
ez idén sem volt másképp. Voltak, akik 
profi táncelőadással, vagy éppen vagány 
„egyszálgitáros” jammeléssel készültek. A 
kvízverseny és egyéb izgalmas programok 
után a diákok által készített spanyol és 
mexikói ételkülönlegességeknek köszön-
hetően igazi gasztrotúrán vehettünk részt. 
A spanyol kultúra minden évben egyre 
közelebb kerül így a diákokhoz.
A délután szervezőtanára: Szalai Ildikó 
tanárnő.

Ecsedi Borbála 10.c

IDEGEN NYELVEK

Olasz délután

Az idei tanév olasz délutánját Vasvári Richárd 11.b osztályos 
tanulója nyitotta meg. Majd a 11.a és 11.b olaszos csoportja 
a sanremói fesztivál Coez: É come bello című dalát énekelte 

el nagy lelkesedéssel. Ezután Nádor Otília 12.a osztályos tanuló 
Giacomo Lepardi: L’ infinito (A végtelen) című versét szavalta el 
a közönségnek. 
A délután játékos-vetélkedős része egy fantasztikus kirakóssal 
kezdődött. Minden csoportnak egy híres olasz személy képét 
kellett kirakni, majd felismerni és bemutatni az illető személyiséget. 
Mindannyian nagyon élveztük ezt a kis játékot! Ezek után pró-
bálkoztunk olasz nyelvtörőkkel is. Kisebb-nagyobb nehézséggel, 
de minden csapat el tudott mondani egy nyelvtörőt. Ebben a 
feladatban különösen az alsós évfolyamokon latint tanulók voltak 
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Francia délután

Ebben az évben is megtartottuk a már hagyománnyá vált francia délutánt az iskolában, a 11.c osztály francia nyelvet tanuló 
diákjai és Tátrai Anikó tanárnőnk rendezésében. 
Az érdeklődők egy hangulatos képzeletbeli utazáson vehettek részt, amelynek során bebarangolhattuk Párizs legromantikusabb 

helyeit, felfedezhettük az izgalmas épületeit és megcsodálhattuk a nevezetességeit. A műsort Mátyus Ágota (11.c) vezette, és először 
a francia történelem egy kis szeletébe, az abszolút monarchia fénykorába kalauzolt minket. A kor híres kastélyairól, valamint 
XIV. Lajos, a Napkirály fényes udvartartásáról Tüzes Johanna Róza (11.c) számolt be. Végezetül a 10.a néhány színpadra termett 
tanulójától láthattunk egy jelenetet Molière A fösvény című drámájából, majd Kollár Ákos (11.b) bújt a hatalmas mesemondó, La 

Latin délután

Az esemény elején két latinul tanuló és Rómában tanulmányi 
kiránduláson részt vevő felsős lány, Kiss Enikő (10. a) és Kubon 
Zsófia (10. b) beszélt élményeiről és persze a gladiátorokról. 

Sok mindent elmondtak, egy kicsit a Colosseumról is volt szó. A 
nagylányok után jöttek az alsósok. 6. c-sek (Grünfelder Petra, 
Sík Maja, Szabadka Szonja, Vass-Jászai Bettina) mutatták be a 
gladiátorok típusait, majd Kovács Zsigmond (7. b) következett, 
aki a gladiátorok mindennapjairól, felkészüléséről adott elő 
nagyon érdekesen. Fontos információ volt (már csak a későbbi 
kvíz miatt is), hogy a gladiátorokat más néven „árpaevőknek” 
becézték. Ennek hátterében az áll, hogy általában a szegény 
emberek mentek harcolni, mert ha nyertek, jutalmat kaptak, és 
amíg nem került sor újabb harcra, ellátást. Ha a harcban a 
vesztes fél életben maradt, a Caesar döntött úgy életéről, hogy 
hüvelykujját elfordította – vagy felfelé (ez jelenti az életet), vagy 
lefelé (és ez pedig a halált).
Aztán a tanulóknak kellett lerajzolni egy megadott típusú 
gladiátort. Minden csoport remekül rajzolt. Ezután következett 

a kvíz. A kvízben egy internetes oldal – a Kahoot – használatát 
vették igénybe a szervezők, Tasnádi Zsuzsanna, János Judit és 
Hursán Szabolcs tanárok. Sok kérdés volt, el lehetett érni a 15000 
pontot is, ha majdnem mindegyikre jól válaszoltál. 
Az első három helyezett jutalmat kapott. Fontos említeni, hogy 
a kvíz során tévedésből kizárásra került a 7. b-sek bombaerős 
csapata (Boros Bekény Pál, Jancsovics Áron, Kovács Zsigmond 
és Nagy Domonkos), ők csokoládéval vigasztalódhattak. A 
második és a harmadik helyezett Fejérvári Hunor és Borza 
Boldizsár (7.a ) lett. A legtöbb pontot Prohászka Décse (7.a) 
érte el. A programon nemcsak diákok, hanem tanárok is részt 
vettek: Jernei Anikó és Varga Gabriella tanárnők és Hámor Endre 
tanár úr, aki fotókat is készített. 
A végén persze ki kellet pihenni a sok fáradalmat, és mivel 
a programra már előre lehetett hozni kis elemózsiát, lehetett 
egy jót enni.

Fejérvári Hunor 7.a

nagyon ügyesek! Majd egy igencsak hosszú kvíz következett csupa Olaszországgal 
kapcsolatos dologról, mint például festészete, építészete, híres alakjai. Ez utóbbi 
játékért egyéni jutalmakat kaptak a legjobbak. A játékos délután zárásaként nagy 
közös nassolás és üdítőzés következett. Voltak, akik saját kezűleg készített olasz 
ételt hoztak, de voltak olyanok is, akik vásároltak üdítőket és rágcsálnivalókat. 
A délután azért is volt nagyon sikeres, mert az alsós diákok közül is sokan voltak 
jelen, és szerintem velük volt teljes ez a program. Mindnyájan új információkkal 
gyarapodhattunk az olasz kultúrával kapcsolatosan úgy, hogy közben nagyon 
jól szórakoztunk. 
A délután szervezőtanárai: Hajnóczi Eszter és Koren Pálné tanárnők

Márton Eszter 10.c            
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Fontaine bőrébe egy tanulságos történet erejéig. 
Ezek után következett a 11.c osztály Párizs témájú előadáscsokra. 
A virtuális sétánkat a város bölcsőjeként szolgáló Ile de la Cité 
szigeten kezdtük meg. A sziget legnagyobb nevezetességéről, 
az UNESCO Világörökség részeként számon tartott párizsi Not-
re-Dame székesegyházról Türkösi Éva (11.c) tartott prezentációt. 
Ezt követően pedig átsétáltunk a Szajnán a Quartiere Latinbe, 
a Diákok negyedébe, és a Boulevard Saint-Michel kapujában 
néztük a hulló faleveleket, míg Évi Yves Montand Les feuilles 
mortes chansonját énekelte. Az őszi falevelekkel kipárnázott 
sugárúton és a város ezen kerületén Bakonyi Bendegúz (11.c) 
vezényelt végig bennünket. A 82-es busszal eljutottunk Párizs 
jelképéhez, az Eiffel-toronyhoz. Pusztai Eszter (11.c) a 324 méter 
magas acél toronyról bővítette tudásunkat rendkívüli információkkal 
és adatokkal, valamint a műsorvezető Ágotától hallhattunk egy 
újabb chansont, melyet Johanna kísért zongorán. Az Eiffel-tor-
nyot elhagyva a 6-os metróval utaztunk. És a Csillag téren 
szálltunk le. A téren álló diadalívet és az onnan induló nagy 
hírű sugárutat, a Champs-Elyséest újfent Johanna ismertette. A 
Champs-Elyséesről készült könnyed kis dalt pedig a szervezők, a 
fellépők, a tanárok és a közönség együtt énekelte, a teremben 
nosztalgikus hangulat lett úrrá, és mind a fiatalokból, mind az 
idősebb generációhoz tartozókból erős érzelmeket váltott ki. 
A napunkat a Montmare-on zártuk, melyről Strasser Lilla (11.c) 
beszélt, kiegészítve a közismert Moulin Rougeval és a Sacre 
Coeurrel. A sétát megkoronázván Docsa Dóra (10.a) gyönyör-
ködtetett minket kimagasló énekhangjával, a dal címe Paris sera 
toujours Paris volt. Tasnádi Zsuzsanna tanárnő tanítványai pedig 
látókörünket egész Franciaországra szélesítették ki. Kiss Enikő (10.a) 
tíz helyszíntippet ajánlott a kedves nézőközönség figyelmébe, 
melyeket Franciaországba való látogatásunkról mindenképp 
érdemes megtekintenünk. A kiemelkedő helyszínek és az irodalmi, 
zenei alkotások mellett természetesen nem szabad megfeled-

keznünk a francia 
divatról sem, Povázai 
Jázmin (10.a) az egyik 
legnagyobbról, Coco 
Chanel életéről és 
mindmáig népsze-
rű munkásságáról 
tartott nekünk előadást. Délutánunk legvégére Antoine de 
Saint-Exupéry legismertebb regényéből, A kis hercegből hoztunk 
pár életbölcsességet franciául és magyarul egyaránt, melyek 
útmutatóként szolgálhatnak mindnyájunknak. 
Az egynapos séta alatt megfáradt látogatók számára az 
előadások sokaságának befejeztével a híres francia konyha ízei 
tették a délutánt még emlékezetesebbé. Éhségünk csillapítására 
elénk tárult gasztronómiai csodák között megtalálható volt 
a quiche lorraine, az almatorta, a fűszervajas bagett és a 
gyümölcsös pite is. 

Bakonyi Bendegúz & Türkösi Éva 11.c

SZAKMAI KITEKINTÉS

Látogatás az Országos Levéltárban
2019. február 11-én a 11. a, b és c osztályok történelemfakultációs 
csoportjával és Sztrókay Edit tanárnő kíséretében ellátogattunk a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába, hogy részt vegyünk 
az „Utazzunk II. József nyomában” című tematikus foglalkozáson. 
II. József ugyanis álruhában bejárta Európát, és a foglalkozás 
története szerint 100 évvel később három fiatal nemes fogadást 
kötött, hogy bejárja a császár 1768-as magyarországi útvonalát 
42 nap helyett 21 nap alatt. 
A három különböző nemzetiségű, fiatal, vállalkozó szellemű nemest 
három csapat testesítette meg, mely csapatok mérhették össze 
egymással erejüket, főleg kreativitásuk terén. Izgalmas feladatokat 

kaptunk, például ki kellett bogarásznunk egy korabeli 
levéltári dokumentumot, így belekóstolhattunk egy kicsit a 
levéltárosok érdekes, de egyben rendkívül nehéz munkájába 
is, hiszen bármilyen gyönyörűen is írtak pár évszázaddal 
ezelőtt, bizony nem kis időbe telt olykor rájönnünk, hogy 
a cikornyásan írt betűk melyik betűknek is felelnek meg. 
Különböző típusú problémákat is meg kellett oldanunk, hiszen 
az utazó nemeseknek például egy toportyántámadással is 
szembe kellett nézniük. 
A foglalkozás végeztével ráadásként bejárhattuk a levéltár 
épületét és megismerkedhettünk történetével. A délután során 
nemcsak a csapatjáték összekovácsoló erejét tapasztalhattuk 
meg, hanem a szakképzett vezetés által sok tekintetben 
gazdagodott tudásunk is. 

Tüzes Johanna Róza 11.c
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Egy „öreg” diák bemutatkozik

Márciusban iskolánk vitrinjei megteltek iskolánk egykori 
tanulója, Varga Eszter festményeivel. Alább olvasható a 
bemutatkozása és néhány gondolat a kiállításhoz:

Varga Eszter 2018 októberében alkotta meg az EstellArtot. Az ELTE 
természettudományi karának biológus hallgatója gyerekkorától 
fest, rajzol. Hosszú gyakorlás és felkészülés után lehetőség nyílt 
számára, hogy megnyissa az első kiállítását. A kiállítás vezéralakja 
a Virgo, emellett megtekinthető a Gemini I és Gemini II testvér 
alakok. A kiállítás témája feldolgozza az űr csodáit, a férfiség 

és nőiség momentumait, továbbá foglalkozik az egyik legfőbb 
testrész, a kéz tanulmányozásával. Esztert mindig is vonzották 
a csillagok, emellett hű szeretett volna maradni a nevében és 
az EstellArt névben is megjelenő “csillag-motívumhoz”. A képek 
érdekessége a háttérben fluoreszkáló alapanyag, ami még 
inkább fokozza az űr-élményt, ami leginkább az esti órákban 
válik látványossá. 
Az EstellArt iránt érdeklődők az Instagramon, a Facebookon 
és a hamarosan elkészülő EstellArt oldalán követhetik tovább 
Eszter munkásságát. 

Demokráciajáték
11.c-ből és a 12.abc-ből tanulóink a komoly felkészültséget 
igénylő Demokráciajátékon sikeresen vettek részt a Parlament-
ben 2019. január 24-én Bencze Dávid tanár úr és Szathmáry 
Adrienn tanárnő kíséretével. A fotókat a tanár úr készítette.

Előadás az állambiztonsági levéltárról

Március 12-én a 12. évfolyam Sztrókay Edit tanárnő szer-
vezésében egy rendkívül érdekfeszítő és megdöbbentő 
előadáson vehetett részt. Az előadást Szekér Nóra, az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója 
tartotta. Az előadás két részből állt, az első részben konkrét 
példákat hozott a kutatónő a Kádár-korszakról, hogy ki hogyan 
súgta be az információkat. Néha egészen hajmeresztő törté-
neteket hallhattunk, mint például arról a feleségről, aki saját 
férjét súgta be. Nagyon megdöbbentő volt ráeszmélni, hogyan 
éltek a mi szüleink ebben az elviselhetetlen rendszerben, amely 
adott esetben családokat és jó közösségeket tett tönkre koholt 
vádak alapján. 
A második részben a kutatónő a titkosszolgálat praktikáit és 
beépítési módszereit mutatta be, szóban és videó formájában, 
hiszen a titkosszolgálatnak külön oktatóvideója is volt a besú-
gói kiképzésére. Rémisztő volt hallani, hogyan férkőzött be az 
államvédelmi hatóság az emberek magánéletébe, a Rákosi éra 

alatt még mint piedesztálra emelt 
szervezet a nyilvánosság előtt és 
a Kádár-féle diktatúrában pedig, 
már mint a teljes sötétségben és 
titokban működő hatóság, aki 
mindenkit lát, de őt senki nem látja. 
Az állambiztonsági szolgálat 
szinte minden esetben sértette 
az alapvető emberi jogokat, de 
sajnos az ország lakossága ez 
ellen semmit nem tudott tenni, 
mert állandó gyanakvásban élt 
mindenki. Az előadás nagyon jó 
volt, hiszen sokkal tisztább képet 
kaphattunk a Kádár-rendszer 
„puha diktatúrájáról”, ami így 
érettségi előtt amúgy is jól jött 
mindenkinek.

Angler Ajtony 12.a



17

Megemlékezések Eötvös Lorándról 
& MTA látogatások

Jeles nap volt 1848. július 27., hiszen azon a napon született Eötvös Loránd 
Ágoston, magyar fizikus, akadémikus, politikus, egyetemi tanár és nem 
utolsósorban hegymászó. 

A 2018/19-es tanévben eddig két jelentős Magyar Tudományos Akadémiára való 
látogatást tudhattunk magunk mögött. Elsőként 2018. november 16-án léphettük 
át eme rendkívüli épület küszöbét a Magyar Tudomány Ünnepének alkalmával. 
Apáthy István előadásában az MTA nemrég megnyílt űrtesztlaborjáról hozott 
nekünk izgalmas történeteket. Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus bemu-
tatta, hogy milyen elképesztő csapatmunkára van szükség egy régmúltba vezető 
nyomozás során. Hallgathattuk Ignácz Ádám prezentációját, aki kutatóként a 
közelmúlt zenéjével foglalkozik. A FameLab tudománykommunikációs versenyének 
győztese, Kis-Tóth Judit Ágnes asztrofizikus, valamint Mokos Judit fotelbiológus 
pedig a saját kutatásaikról beszéltek. A nap során megismerkedhettünk a kutatói 
élet mindennapjaival, kihívásaival és örömeivel. Palágyi Júlia és Fabiny Katalin 
tanárnők szervezésében, átszellemülve figyelhettük a tudományos előadásokat. 
A második látogatásunkra 2019. április 8-án került sor, Báró Eötvös Loránd 
halálának centenáriumát ünnepelhettük az MTA-n, ismét Palágyi Júlia tanárnő 
kapcsolatai révén. A történelem órákról ismerős Eötvös nevéhez fűződik többek 
között a Matematikai és Fizikai Társulat alapítása, valamint a torziós inga elké-
szítése. Foglalkozott továbbá a felületi feszültséggel és a kapilláris jelenségekkel. 
Érdekes az Eötvös-effektus elmélete is. A svábhegyi diák az érettségi letétele után 
fordult először a jogi pálya, majd később a matematika és a kémia felé, végül a 
természettudományok mellett döntött, a jogot feladva. Igyekezett népszerűsíteni 
a természetjárást, alig 18 évesen megmászta a Monte Rosa-t (4638 méter), amely 
Európa második legmagasabb hegycsúcsa, valamint Dél-Tirolban róla neveztek 
el egy 2837 méter magas csúcsot. Később féltett és óvott lányaival is hegyet 
mászott, méghozzá ő öltönyben, lányai pedig hosszú ruhában. Az egyetemi 
laborban végzett kísérletei, mérései és felfedezései erős alapot szolgáltattak 
később nemzetközi vonatkozásban is. 1883-ban egyedüli magyarként mutathatta 
be találmányát a párizsi kongresszuson. Az emléknapon megtudtuk, hogy 
Eötvös Loránd már 3D-ben készítette a filmjeit, illetve az Eötvös Kollégiumot is 
ő alapította meg.
Dér Andrástól megtudhattuk, hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete a fehérjeműködést. Völgyesi Lajos az 
Eötvös-kísérlet újraméréséről számolt be. Ván Péter annak a bizonyos ötödik erőnek a fogalmát és jelentését fejtette ki nekünk 
részletesebben. Timár Gábor Eötvös azon munkáit szemléltette, melyekkel közelebb hozta a tudományvilágot a Föld megismeré-
séhez. Kiss János a Kárpát-medence geofizikájának működését tárultatta elénk. Utolsó előadóként Raffai Péter jutott szóhoz, aki 
rendkívüli beszédét a gravitációs hullámokról tartotta, megemlítve a csillagászatban fordulópontot jelentő, nemrégiben elsőként 
sikeresen lefotózott fekete lyukat is. 
Ezek után kávészünettel folytatódott a program. Ellátogattunk a híres Tudós Kávézóba, ahol otthonosan mozogtunk, valamint a 
gyönyörű panorámával rendelkező Vörösmarty-terembe invitáltak bennünket, és részt vehettünk a fogadáson is. Az érdeklődők este 
egy vetítésen maradhattak, melyben Eötvös életéről, munkásságról, és az ELTE volt tanárairól szólt, akik közül néhány Palágyi Júlia 
tanárnőt is tanította. A  nap fénypontját jelentette még az is, hogy a Díszteremből kifele menet megcsodálhattuk az Eötvös-ingát és 
egy káprázatos bélyegkiállítást is, melyet az iskolánk tanulói közül már sokak által ismert Bélyeg Múzeum igazgatónője hozott el. 
Az MTA-n hallhatott informatív előadásokból és a fizikaórákon hallottak alapján bátran ki merjük jelenteni, hogy Báró Eötvös 
Loránd személyének köszönhető az, hogy a tudományban ott tartunk, ahol. Pótolhatatlan polihisztor, akinek zseniális munkáira 
példaként tekintünk, és akinek emlékét máig őrzi nemcsak a Fasor, az ELTE, a Magyar Tudományos Akadémia és Magyarország, 
hanem az egész világ. 

Strasser Lilla Kincső, Teleki Petra és Türkösi Éva 11.c

Mind the mind – Légy tekintettel az elmére! 

A Mind the Mind kampány azért jött létre, hogy a fiatalok körében csökkentsék 
a mentális zavarokkal élőkkel szembeni ellenérzést. A pszichológus- és 
orvostanhallgatókból álló önkéntesek már hetedikes korosztálytól foglal-

koznak diákokkal, osztályfőnöki óra keretében. Ebben a tanévben a 7.a és a 
8.b osztályok vettek részt ilyen foglalkozáson. Alább olvasható két vélemény a 
tréning résztvevőitől.
 
Osztályunk nemrégiben egy remek előadáson vehetett részt a MIND THE MIND 
tréning keretében, amelynek célja, hogy megelőzze a mentális zavarokkal küzdők 
megbélyegzését, és fejlessze a tanulók empátiás készségét. Mentális zavarral élő 
személyek ugyanis gyakran esnek áldozatául előítéleteknek, diszkriminációnak, és 
ennek oka részben a tájékozatlanság. Számtalan tévhit és helytelen információ van a köztudatban; az emberek félnek a mentális 
zavaroktól és szeretnének minél távolabb kerülni tőlük. 
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A költészet napja 

Április 4-én a Költészet Napja alkalmából Vörös István kortárs költő, író, 
műfordító volt iskolánk vendége, akivel egy rendhagyó magyaróra keretében 
Érfalvy Lívia irodalomtörténész beszélgetett a költői hivatás örömeiről és 

nehézségeiről, az író társadalmi szerepvállalásáról és a költőelődökhöz fűződő 
viszonyáról. A rendezvényt az Arany János Kör diákjai tették színessé, akik a költő 
verseit művészi előadásban szólaltatták meg a diákokból és tanárokból álló 
hallgatóság örömére. A diákokat Mocskónyi Zsuzsanna tanárnő, az AJK vezetője 
készítette fel.

A résztvevő színháza

A ˝résztvevő színháza˝ egy olyan színház, ahol a darab nézői maguk is résztvevők. Sokszor ők alakítják a történések menetét, 
tanácsokat, gondolatokat osztanak meg a színészekkel. Ahogy az előadók mondták: soha nincs két ugyanolyan darab. A 
Káva Színháznak hála, az én osztályom is részt vehetett egy ilyen eseményen, mégpedig a Titkos ajtó című előadáson. Maga 

a darab kifejezetten hozzánk, 14 éves fiatalokhoz szólt, ez pedig lehetővé tette, hogy ténylegesen beleéljük magunkat. Főszereplője 
a velünk egyidős Barbi, aki a bátyja 18. születésnapjára készül, majd a bulin is ott ragad, persze a szülők tudta nélkül. Előkerül 
a pálinka, készülnek fényképek, és végül minden kiderül. A szülők kétségbeesetten keresik a választ, mit rontottak el. 
A darab folyamán kreativitásunkat, és persze saját gondolatainkat felhasználva újabb és újabb ötleteket szültünk. Személy 
szerint nekem az tetszett a legjobban, hogy párszor az előadás közben is beszélgettünk a színészekkel. Persze mindenki mást 
érzett, másra gondolt, máshogy látta a darabot, de pont ezek a különbségek kovácsolták jóvá az előadást. Ráadásul a végén 
mi magunk is készíthettünk egy úgynevezett ˝performance˝-t, ami aztán a móka csúcsa volt! A kamaszkori érzéseket ábrázoló 
gumikerekek, az életnek egy hosszabbító által megjelenített nehézségei így visszagondolva mind csak butuska viccelődések. De 
mi tudjuk, hogy egytől egyig sokat jelentenek, és mindenkinek mást. És nekem pont ezért tetszett nagyon ez a darab: az előadás 
mindig más, ahogy a nézői is.

Ruzsa Rebeka 8.b

A programban önkéntesek műhelyfoglalkozásokat tartanak, amelyek a legfontosabb 
mentális betegségek, többek között a depresszió, skizofrénia, étkezési zavarok, 
hiperaktivitás vagy autizmus köré épülnek. A program tartalmaz elméleti és 
gyakorlati elemeket is. Egy rövid, oktatói részben elhangoznak a legfontosabb 
információk ezekről a betegségekről, ezt pedig különböző videóanyagok, interaktív 
beszélgetések, szerepjátékok és szituációs gyakorlatok színesítik. Az egyik ilyen 
gyakorlatban például piros és zöld cédulák felmutatásával kellett jeleznünk, hogy 
egyetértünk-e vagy sem az elhangzott állításokkal. Máskor egy konkrét személy 
helyzetébe kellett beleképzelnünk magunkat, majd így kellett döntéseket hoznunk.
A tréning arra is bátorított bennünket, hogy ha bármilyen módon érintettek vagyunk 
a témában, ne féljünk segítséget kérni.
Véleményem szerint nagyon nehéz olyan programot összeállítani, amely 90 percen 
keresztül felkelti és leköti a középiskolások figyelmét, de a MIND THE MIND-nak 
ez sikerült. A programot osztálytársaimmal együtt csak ajánlani tudjuk, és reméljük, 
még nagyon sok emberhez fog eljutni az üzenete.

Kovács Laura Lili 8.b

Bár a program első hallásra nem hangzott túl ígéretesnek, végül kellemes csa-
lódást okozott. Egy kifejezetten érdekes előadást hallhattunk, ami ténylegesen 
betekintést nyújtott abba, milyen lehet mentális betegséggel élni, illetve milyen 
lehet megtapasztalni a közvetlen környezetünkben, ha valaki ilyesmiben szenved. 
Az előadás interaktív része olyan részletekre is kitért, hogy hogyan tudunk segíteni 
valakinek, aki hasonló problémával küzd. A MIND THE MIND egy kifejezetten érett 
és elgondolkoztató képzés volt, nem egy „Nézzétek, és szánjátok nyomorúságos 
életüket!” stílusú program. Kiemelte azt a fontos tényt, hogy ezeknek az embereknek 
is van családjuk és barátaik. Ennek köszönhetően nem egyfajta idegenkedést érzünk irántuk, hanem empátiát. Ehhez segítettek 
hozzá az interaktív feladatok kérdései, amelyekre pontos választ csak úgy lehet adni, ha beleképzeljük magunkat az adott mentális 
betegséggel küzdő személy helyzetébe.

Stéger Kata 8.b
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Eltelt tíz év! 

Március első napjaiban ünnepelte 10 éves jubileumát a MEGiNT, vagyis a 
Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója. A Buda-
pest-Fasori Evangélikus Gimnázium és a Martin György Kulturális Egyesület 

közös szervezésében megvalósult rendezvény a 2010-es kezdete óta töretlen 
népszerűségnek örvend keresztény fiataljaink körében.
Március 1-jén, pénteken, a MEGiNT keretében rendezték meg a szervezők a IV. Nits 
Márta Országos Népdaléneklési Versenyt, melyre mintegy 40 énekes produkció, 
megközelítőleg 80 fiatal jelentkezett. Tóth Dorottyától a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem népzene szakos hallgatójától, a verseny főszervezőjétől megtudtuk, hogy 
az igencsak színvonalas versenyen a zsűri 8 kiemelt arany és 6 arany minősítést 
osztott ki, a szóló, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriákban induló versenyzőknek. 
A versenyt követően kötetlen szakmai beszélgetésre került sor a zsűri tagjaival, 
majd ezt követte Pál István „Szalonna” és bandájának koncertje, a Fasor szecesz-
sziós Dísztermében, mely erre az alkalomra igazi koncertteremmé lépett elő. Az 
eredményhirdetést után tovább fokozódott a jó hangulat, hiszen a Rózsák terei 
kollégiumban folytatódott a nap táncházzal, kifulladásig. 
Pénteken, a népdaléneklési versennyel egyidőben, a fasori gimnazisták a MEGiNT 
keretében népművészeti projektnapon vettek részt, így csatlakozva a találkozó 
forgatagához. Az alsósok a Hagyományok Háza interaktív programjain vettek részt, 
míg a felsőbb évesek, csoportokra bontva, megnézték a Szerelempatak című filmet, 
Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató előadását hallgatták, mely a már említett filmről 
szólt, majd néptáncos foglalkozáson vettek részt, melyet a Bihari János Táncegyüttes 
szólistái vezettek.
Szombaton is izgalmas nap elé nézhettünk, hiszen délután került megrendezésre 
a X. MEGiNT gálaműsora. A délelőtti zenekari próbákat követően, a gálaműsor 
megkezdése előtt került sor hagyományos koszorúzásra, Martin György Erkel-díjas 
néptánckutató fa domborművénél. Meghitt pillanatokat éltünk át, amikor több száz 
fiatal együtt énekelve megkoszorúzta a Martin-domborművet. Különösen megható 
volt, hogy minden fellépő csoport egy-egy táncos párja elhelyezett egy-egy koszorút, 
így a megemlékezés végére igazi koszorúhalom volt a Fasor első emeleti aulájában.
A délutáni gálaműsor igazán színesre sikeredett. Hajdó Ákos igazgató úr köszöntő 
gondolatait Schmittné Makray Katalin asszony, a X. MEGiNT fővédnöke követte. A 
beszédek után a fiatalok az ország különböző pontjairól érkező csapatok színvonalas 
műsorral mutatták be tudásukat. Sopronból, Nyíregyházáról, Orosházáról, Aszódról, 
Budapestről táncos csapatok, Soltvadkertről nagyszerű citerazenekar, míg Szarvasról 
csilingelő torkú énekes lányok látogattak el a MEGiNT nagyszínpadára. Jubileumi 
műsor lévén nem volt hiány meglepetésvendégekből sem. Így láthattuk a Horvát 
Gimnázium táncosait, a Bihari János Táncegyüttes Utánpótlás csoportját, valamint 
a Beregszászi Táncművészeti Stúdió fiataljait is. 
A kétszer egy órás műsor produkcióit Nagy Albert és zenekara kísérte. Az emléklapok 
kiosztását követően a szervezők egy nagy 200 szeletes tortával köszöntötték a 
fellépőket és a 10. évét ünneplő MEGiNT-et.
A találkozó utolsó napján, vasárnap, Kondor Péter püspök úr prédikálásával ünnepi, 
hálaadó istentisztelet volt a fasori evangélikus templomban. A hálaadó istentisz-
telet után, kicsit megkönnyebbülve, Barcsay Zsombor, a MEGiNT ötletgazdája és 
főszervezője a következőképpen értékelte az eltelt három napot és elmúlt tíz évet: 
„Kedvelt magyartanárom szavajárásával élve csak annyit mondhatok, hogy remek 
tíz év volt. Tele vagyunk tervekkel, újító ötletekkel, hogy hasonlóan izgalmas legyen 
a következő évtized, mint amilyen az első volt. Találkozzunk 2020. március 6-7-én, 
tizenegyedik alkalommal!”
Mi sem kívánhatunk mást, minthogy Isten áldása kísérje a MEGiNT-et a következő 
tíz év során!

Fasori Hírmondó

KÖZÖSSÉGI ÉLET
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Országos fotó- és kerámiapályázat

A MEGINT keretén belül Jernei Anikó tanárnő ötlete alapján és vezetésével országos 
pályázatot hirdetett iskolánk kerámia és fotó kategóriában. 
A kerámiapályázat témája „A Miska kancsó újragondolása”, amelyre a Karcagból 

eredő hagyományos boroskancsó 21. századi újragondolására vártak agyagból készült 
műveket. A kerámiazsűri tagjai voltak még Dudás Anna, 10.b osztályos tanuló és Hajnóczi 
Eszter tanárnő. 
Képünkön néhány díjnyertes műalkotás: Taskovits Anasztázia, 5.b  („Kismiska”); Szincsák 
Emma, 9.b („D.J. Dragon”); Nagy Regina, 9.b („Csillagszemű juhász, a galaxis őrzője).
A fotópályázat témája: „Hagyományaink”. Díjnyertes fotók Dudás Annától, aki egy 
hímzést mutat be, valamint Márton Esztertől, (10.c), aki egy montázson mutatja be, 
hogyan tanítja meg a nagymamája őt és testvérét a rétes készítésére.

János vitéz az Erkel Színházban

Petőfi Sándor elbeszélő költeményét, a János vitézt mindenki ismeri, és talán a belőle 
készült rajzfilmet is sokan látták. Az Erkel Színházban a mű zenés változatát lehet 
megnézni, amelynek zeneszerzője Kacsóh Pongrác.

Osztályunk, az 5. b március 31- én, vasárnap közös színházlátogatás keretében nézte meg a 
darabot. Szerencsére sokan el tudtak jönni az osztályból azon a napon, így Dávid Lászlóné 
tanárnő és Hámor Endre tanár úr kíséretében gyülekeztünk a színház előtt. Irodalomból az 
idén tanultunk Petőfi Sándor művéről, ezen kívül viszont más okunk is volt a közös programra. 
Osztálytársunk, Rácz-Fazakas Blanka is szerepelt a darabban, a balettkarban táncolt. Az 
egész előadás nagyon tetszett, de különösen érdekes volt olyan darabot látni, amelyben 
hozzánk közel álló szerepel.
Az előadás végén lelkesen gratuláltunk Blankának, reméljük lesz még lehetőségünk más 
alkalommal is megnézni őt a színpadon!

Aranyi Noémi 5.b
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Kiscserkészek lettünk

Április hetedikén a Martin György Cserkészcsapatban kiscserkésszé 
avattak minket. A hétvége úgy kezdődött, hogy elmentünk a tavaszi 
táborba. Mindnyájan nagyon izgatottak voltunk, mivel tudtuk, ha a 

tábor végén átmegyünk a „teszten”, kiscserkészek leszünk. Előtte semmit 
nem tanultam (az iskolai dolgozatok miatt), a próbára így éjjel kettőig 
magoltam az anyagot, de mindenki ezt tette. Az új cserkészeknek nem 
javaslom, hogy hajnalig tanuljanak, mivel nagyon fáradtak lesznek (nekem 
is ezt mondák, és mégis tanultam kettőig és most vicces, hogy én is ezt 
mondom). A vizsga nagyon egyszerű volt, mindenkinek sikerült, nem úgy, 
mint a tűzrakás esőben. Másnap nagyon korán keltünk, mivel el kellett 
hagyni a tábort: lehúzni a zászlót, összepakolni a felszerelésünket. Délelőtt 
érkeztünk a Fasori templomba, ahol szép szertartás keretében hivatalosan 
is kicserkészek lettünk. Köszönjük mindnyájan Jaksi Somának a felkészítést! 
Hajrá Martin György Cserkészcsapat! 

Nemes Milán 5b

Kisállat-délután
2019 .április 27-én, szombaton délután kerti partira 
hívta meg 6.c-t az osztályfőnökünk, Czapekné Egervári 
Orsolya. A tanárnő azt mondta, hogy a találkozóra 
mindenki elhozhatja kedvenc háziállatát is. 
A zuglói udvar megtelt kisállatokkal. Az osztályfőnökünk 
labradorja nagyot csodálkozott, amikor birodalmá-
ban megjelent 7 kutya, egér, nyúl, tengerimalac és 
még teknős is. A kerti partin rajtunk kívül több szülő, 
Haraszti Réka tanárnő és Hámor Endre tanár úr is 
ott volt. A tanár úr is hozott állatot: halat Japánból, 
igaz, cukrozott volt, és aki akarta, megkóstolhatta. 
A délután gyorsan elrepült, sokat beszélgettünk, 
játszottunk és ettünk is. A parti jól sikerült és reméljük, 
még lesz sok hasonló közös élményünk.

Lehoczki-Nagy Ildikó 6. c.
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Farsang

Számomra a farsang a Fasorban teljesen új volt, mivel a régi 
suliban mi találtuk ki, minek akarunk öltözni. Itt viszont az 
osztályfőnökünk bejelentette, hogy a nyolcadikosoknak az 

az ötlete támadt, hogy mindenki húzzon egy országot, amelynek 
aztán beöltözik. Ránk Mexikó jutott, és erre rögtön elkezdtünk 
készülődni, nemcsak ruhákkal és ételekkel, de tánccal is. A farsang 
napján először minden osztály bemutatta a maga produkcióját. 
Minket, mint a legkisebbeket viszonylag korán szólítottak színpadra. 
Bár az elején nagyon izgultunk, hamar belejöttünk a hangulatba, 
és ettől a perctől kezdve már tényleg átéltük a saját táncunkat és 
a mexikói hangulatot. Miután mindenki eltáncolta a maga táncát, 
néhány vetélkedő következett, így a zsűrinek volt ideje arra, hogy 
meghozza a döntését. Természetesen mind nagyon izgultunk, érünk-e 
el helyezést, és nagyon boldogok voltunk, mikor megtudtuk, hogy 
miénk a második hely. Ezután minden osztály felment a termébe 
bulizni egy kicsit, átöltözni, na és persze elpakolni. 

Nagy Boglárka 5.b
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Segítség Kézdivásárhelyre  

B roczkyné Gottlieb Katalin tanárnő segítségével és a Cum Caritate Christi Egyesület köz-
vetítésével iskolánk komoly segítséget juttatott el egy szegény sorsú családnak. Köszönet 
a tanároknak, szülőknek, diákoknak, akik segítettek szebbé tenni a három gyerek életét, 

otthonát. Alább olvasható egy rövid beszámoló a munkáról:
 
Egy segítő személyesen ír a család helyzetéről: ‚’Szén János egyedül neveli három gyermekét, a 7, 8 
és 12 éves Attilát, Krisztinát és Benit. Az édesanya holléte nem ismert, az édesapa csordapásztorként 
dolgozik havi 900 lejért. A gyerekek iskolába járnak, de az édesanya a nagyobbik lány gyerekpénzét 
elveszi. A bejárati ajtó üvege be van törve, de nincs pénz a megjavítására. Fával tüzelnek, villany 
van a házban, de nagyon hideg volt náluk, még így felöltözve is éreztem, hogy nagy a hideg. 
Próbáljuk meg segíteni ezt a családot, ráadásul ők azok, akik megérdemlik, az édesapa 
harcol értük, gyógyszert vesz nekik, amennyit tud ő is, abból a kis pénzből. Köszönöm szépen 
a segítséget mindenkinek!”
Néhány nap alatt hatalmas küldemény gyűlt össze a tanáriban, és a DÖK is hozzájárult az 
adakozáshoz és az adomány átadásához (a képen jobb oldalon Varga Virág, a diákönkor-
mányzat vezetője és Kelemen Kata tanítónő, a Cum Caritate Christi Egyesület szakmai vezetője 
Kézdivásárhelyről). Az összegyűjtött pénzből laminált padlót, emeletes ágyat, hűtőszekrényt 
vásároltak az egyesület munkatársai a gyermekek nagy örömére, és nyílászárókat cseréltek a 
házban.
A képek magukért beszélnek. A helyben összegyűjtött és a Magyarországról érkezett támogatá-
sokból egyelőre sikerült normalizálni a család körülményeit. A gyerekek nem laptopot, telefont, 
kütyüt kértek… hanem nagy vágyuk volt, hogy legyen egy hűtő és benne étel! Az egyesület 
munkája nyomon követhető a facebook oldalon: Segíts, hogy segíthessünk!

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
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Kokó az osztályteremben - gyűjtenek a hetedikesek

A 7.a osztály termében, a 211-es terem falán Kokó - Kovács István bokszbajnok - mosolyog a falról Luther mellől. Egyikük az 
őszről ad hírt, másikuk a télről - így jelzi a teremdíszítés az éppen aktuális évszakot. Hogy került Luther mellé a sportoló? 
Ittzés Szilvia osztályfőnök beszámol arról, hogyan vált egyre fontosabbá a diákjai számára az „érdekes fejű bácsi”.

Éppen egyházunk portálján, a lutheran.hu-n lettem figyelmes az Ökumenikus Segélyszervezet és a Tesco közös akciójára, egyrészt 
azért, mert a fasori diákok és tanárok életében fontos helye van a sarki Tesco-nak. Másrészt 
kifejezetten tetszett, hogy egy olyan arcot választottak, aki éppenséggel nem a szépségével fogja 
felhívni a figyelmet valamire! Két üzenetet szerettem volna eljuttatni a diákjaimnak: Egyrészt, hogy 
az adakozás, pénzzel segítés nem csak a felnőttek világa, ők maguk is tudnak, itt a közelben, a 
sarki Tesco-ban valóban segíteni. Másrészt, hogy egy sportágban szerzett kimagasló eredményt 
és az azzal szerzett ismertséget hogyan lehet mások javára kamatoztatni.
Így hát Kokót feltettük a falra a Reformációra emlékeztető Luther mellé, és nekiálltunk gyűjteni a 
jegyeket körülötte. Nagy élmény volt számomra, hogy a szülők is messzemenőkig támogatták azt a 
kérésemet, hogy lehetőleg ne a gyerekek helyett vegyék meg a jegyeket. Hiszen igen fontos élmény 
volt a tizenéveseknek, amikor a sarkon a zsömle mellé, néha izgulva, néha elbizonytalanodva, 
kérniük kellett egy jegyet is. És hát persze az is igen jó érzés 
volt mindannyiunk számára, ahogyan a szemünk láttára 
gyűltek a 250 forintos jegyek a falon, hiszen így láthatóvá 
vált, ahogyan gyűlik az „ajándék” valakiknek, akiknek számít 
minden forint. 
Az már csak a váratlan ráadást jelentette számunkra, hogy 
maga Kokó is meg akarta nézni saját magát a falunkon, 
amikor Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs 
igazgatója megvitte neki a hírt a kupongyűjtésünkről. De 
nem csak megnézte magát, hanem személyesen meg is 
köszönte a diákoknak, hogy komolyan vették a rászorulók 
megsegítését!
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Szalagavató
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Ballagunk és segítünk

Pár évvel ezelőtt egy új szokás kezdett 
elterjedni a középiskolai ballagók 
körében, miszerint „kézenfogva bal-

lagunk”. Ez annyit jelent, hogy a ballagók 
arra kérik az eseményre meghívottakat, 
hogy ne vásároljanak nekik a szokásokhoz hűen virágot, hanem 
az erre szánt pénzt ajánlják fel a Kézenfogva Alapítványnak, 
amely fogyatékossággal élő gyermekek családjait segíti.
Egyik osztálytársam felvetette azt az ötletet, hogy mi lenne, ha 
mi sem ballagnánk virággal a kezünkben, hanem valamelyik 
segélyszervezetnek ajánlanánk fel az összeget, mint a tavalyi 
12.b-sek. Akkor még a legtöbbünkben nem volt komoly szándéka, 
hogy csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez.
Április 22-én, húsvét vasárnap, mindannyiunk megdöbbenésére 
robbantásos terrorcselekmény sorozatot követtek el Srí Lankán 
négy szállodában és három templomban, ahol éppen húsvéti 
szertartásra gyűltek össze az emberek. A támadás több száz 
ember életét követelte, köztük negyvenöt gyermekét. Elkeserítő 
az a tudat, hogy amíg én otthon ünnepelhetek a családommal 
békés körülmények között, addig valahol máshol, mások az 
életükért küzdenek, siratják halottaikat a legszentebb ünnepen. 
Ünneplés helyett nekik idén csak a fájdalom jutott. Az esemé-
nyeket követően sokan éreztük azt, hogy tennünk kell valamit.
Az egyik német óránkon Fabiny Katalin tanárnővel beszélgetésbe 
kezdtünk a megrázó eset kapcsán, és felvetődött az az ötlet, 
hogy mi lenne, ha idén mi is felajánlanánk a virágokra szánt 

összeget rászorulóknak. 
Csak nem valamelyik se-
gélyszervezetnek, hanem 
a sri-lankai terrorcse-
lekmény áldozatainak. 
Sokunknak tetszett ez a 
lehetőség, így a népsze-
rűsítésére propaganda 
tevékenységbe kezdtünk. 
Fontos szempont volt az 
is, hogy ez egy olyan 
kezdeményezés, amihez 
nem kötelező csatlakozni, 
nem akartuk, hogy bárki 
is úgy érezze, hogy rá-
kényszerítettünk valamit. A cél elsősorban az volt, hogy felhívjuk 
az emberek figyelmét arra, hogy egy kis lemondással mennyi 
jót tehetünk embertársainkkal. Adományainkat a Magyarországi 
Evangélikus Egyházon keresztül a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet fogja eljuttatni a rászorulókhoz. Az I help Sri Lanka 
felirat alatt e két szervezet logója látható azon a kitűzőn, amit 
a ballagáson viseltünk.
Remélem, a következő évfolyamok is csatlakoznak majd egy 
hasonló mozgalomhoz. Nagyszerűen felemelő érzés segíteni 
másoknak, és úgy érzem, sok társam nevében kijelenthetem, 
hogy az itt eltöltött jó pár évem alatt ez volt a legnagyobb 
„lecke”, amit kaptam.

Talián Ákos 12.b

Gála
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Gyeplabda Diákolimpia

Ebben a cikkben a Gyeplabda Diákolimpián történtékről szeretnék beszámolni Nektek. Előrebocsátom, hogy sem a csapatunk, 
sem az edzőnk nem várt semmilyen eredményt. Úgy indultunk neki, hogy itt mi leszünk a legkisebbek, és úgy mosnak el minket 
a nagyok a pályáról, hogy az számukra igen emlékezetes lesz. Számunkra is, csak máshogy. Ettől függetlenül igen vidáman 

vonultunk el az iskolából, hogy cuccokkal megpakolva a tett helyszínére, a kőbányai Szent László Gimnáziumba vonuljunk. Miután 
felöltöztünk és bemelegítettünk, hamarosan elkezdődtek a meccsek. 
A legelső meccsünkön csúnyán kikaptunk, éppen a felettünk lévő évfolyamtól, szóval elég letörten üldögéltünk a meccs után és 
számolgattuk kilátástalan jövőnket. Ám miután a kömlőieket sikerült kemény egy góllal legyőznünk, újraéledt bennünk a remény. 
Ezután ismét a hazaiakkal játszottunk és kikaptunk, de közben több szülő is megérkezett, akik nem restellték rekedtre ordítani 
magukat a pálya szélén, így a hangulat jó volt. A döntő meccset saját évfolyamunkon belül kellett lejátszanunk. Ez egy rendkívül 
kiegyenlített meccs volt, így végül a büntetők döntöttek, és ennek hála jutott a legkisebb, legesélytelenebb csapat a dobogó 3. 
helyére. 
Blaskó Daróczi Mira (11.b) a VI. korcsoportban és Radenhausen Wanda (7.a) a III. korcsoportban a torna gólkirálynője lett. Az 
első három helyen végzett tanulók az egyetemi felvételi eljárásban plusz 10 pontra jogosultak.

Nagy Boglárka 5.b

SPORTÉLET A FASORBAN

Szerenád
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