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Álmodhatunk-e valóságot?
a játékkör, és továbbra is számos sportkör
várja a mozogni vágyókat. Iskolánk különleges nyelvek (holland, görög, spanyol,
portugál, kínai) tanulására is lehetőséget
kínál. Nagy örömünkre szolgált az is, hogy
az őszi közös kirándulásunkon hetvenen
vettek részt!
Hogy megérkeztünk volna a szikár tények világába, s következhet a boldog köldökbámulás? Kérek mindenkit – diákokat,
szülőket, tanárokat –, hogy álmodjunk to-
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A nyáron kísérletet tettünk arra, hogy a
télutó óta meghirdetett közös iskolaálmodás után az álmainkhoz formáljuk a valóságot. Hiszen – bizonyossággal valljuk
– miképpen lélek nincs test nélkül, hit sincsen cselekedet nélkül. Ezen törekvésünket
különféle munkálatokkal kívántuk láthatóvá tenni: a homlokzat végső felújításával, belső festéssel, új könyvtár, szellemi
pihenőhely létesítésével, új mikrobusz vásárlásával (segítségével mennyi hasznos
út nyílik meg előttünk széles e világban!).
A számítógépes hálózatunk is megújult és
bővült, s ez azt is jelenti, hogy az iskola
egész területén kábel nélküli internetes
lefedettséget biztosítunk tanárainknak,
diákjainknak pedig hamarosan világhálós
munkaállomásokat létesítünk a könyvtárnál. Sok tanítványunk a nyári táborozások emlékeivel érkezett vissza a megújult
iskolaépületbe, a gólyák pedig a piliscsabai táborból úgy léptek be a Fasorba, hogy
azt hihették: itt mindig minden ilyen friss,
tiszta és szép volt.
A táborok zömét új iskolalelkészünk,
Győri Tamás szervezte és vezette. A szomszédos fasori gyülekezet is új lelkészt kapott Aradi György személyében. Egészséges
egyház és egészséges iskola feltételezi egymást – mondtuk az ő beiktatásán, s utána nyomban meg is állapodtunk vele jó
néhány közös feladatról. Ezúton is hívogatunk mindenkit az Asztali beszélgetések
havonkénti rendezvényeire és – természetesen – a vasárnaponként 11 órakor kezdődő fasori istentiszteletekre is.
Új tanáraink új színeket hoztak az oktatásba s egyéb iskolai tevékenységeinkbe.
Így indult meg az Arany János Önképzőkör,
az Ordass-klub, a kerámiaszakkör (új korongozóval!), a nemzetközi kör, a festőiskola,

vább! A Fasor autonóm intézmény akar lenni, s – egyfajta lutheri szubszidiaritásként
– az is lesz. Másképpen nem követheti új
formákkal dicső hagyományait!
Álmaink és ötleteink gyorslistáját –
mely távolról sem teljes – ideírom, ha netán
annak kísértésébe esnénk, hogy antifaustosan így szóljunk a pillanathoz: „verbleibe
doch, du bist so schön”.
◆ Töltsük meg élettel oktatásunkat, így is
növelve színvonalát! Amennyiben igény
van rá, tanítsunk háztartási, családszervezési ismereteket.
◆ Teremtsünk olyan iskolát, amely felkelti
a tudás iránti vágyat, megtanít tanulni,
megtanít szeretni azt, amit csinálunk.
◆ Egészítsük ki minél több, a diákok által
választott pluszfoglalkozással a kötelező penzumú oktatást.
◆ Bátorítsuk a diákokat az iskola életében
való aktív részvételre, hiszen az iskola
a diákoké!
◆ Új, egyre fejlődő, korszerű honlapunk
segíti a munkánk, az új kisbuszunkkal
hamarosan peregrinációs utakra megyünk a gyülekezetekbe, bővülnek és
gazdagodnak külkapcsolataink, keressük az evangélikus spiritualitás őszinte, gazdagító tereit.
◆ Továbbra is több tábort szervezünk, a
közeljövőben két sítábort is!
◆ Milyen vágyaink vannak még? Iskolai
ének- és zenekar, néptánc, tánciskola, a tudományos munka feltételeinek
megteremtése tanároknak és diákoknak
egyaránt.
Ne feledjük: a megvalósítás csak együtt
sikerülhet!

Dr. Ódor László igazgató

Az idei tanévtől teljes állású iskolalelkész
szolgál gimnáziumunkban. Győri Tamás
lelkészt a fasori evangélikus templomban
tartott tanévnyitó ünnepi istentiszteletünkön iktatta be hivatalába Győri Gábor
esperes.
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Hatályos zsinati törvényeink szerint (Evangélikus Közlöny, 2005. december 20-ai különszám, VIII. törvény 67. §) a 2007/2008as tanévtől minden olyan evangélikus
iskolában, amelyben a tanulók létszáma
meghaladja a háromszáz főt, kötelező lesz

teljes munkaidőben iskolalelkészt alkalmazni. Egyházunkban Győri Tamás személyében először iktattak iskolalelkészt
az új rendelkezésnek megfelelően. Ezen a
szolgálati területen ugyanis ő az első, aki
teljességgel eleget tesz a fent említett zsinati törvény rendelkezéseinek: megállta a
parókusi alkalmassági vizsgálatot, és teljes munkaidőben csak iskolalelkészi teendőinek ellátásával foglalkozik, gyülekezeti
lelkészként emellett már nem szolgál.
Az istentisztelet – amelyet jelenlétével
megtisztelt Prőhle Gergely országos felügyelő is – kezdetére zsúfolásig megtelt a
fasori templom; akiknek nem jutott hely,
azok a gimnázium dísztermében, kivetítőn
keresztül kísérhették figyelemmel az eseményeket. A szokatlan kezdési időpont

(reggel 8 óra) ellenére az alkalmon tíz Luther-kabátos lelkész áldotta meg személyesen a szolgálatba indulót, és énekelte
együtt a Confirmát.
Az iktatást végző esperes, Győri Gábor
5Móz 18,13 alapján arról szólt, hogy az igei
felszólításnak – „Légy feddhetetlen Istened,
az Úr előtt!” – emberi erőből lehetetlen megfelelni. Tanárok, diákok, lelkésztársak szeretetet, türelmet, erkölcsi tartást, a szavak és
a tettek egységét várják el a most szolgálatba
lépőtől – mondta –, és ennek a sok elvárásnak emberi erőből nem, csupán Krisztusra
támaszkodva, őt követve lehet megfelelni.
Minden erőnket beleadva kell küzdenünk – emelte ki 1Kor 9,19–27 alapján tartott prédikációjában a frissen beiktatott
iskolalelkész –, bár szívesebben vennénk,
ha minél könnyebben érnénk célt. „Miközben szeretnénk részesei lenni az elődök
dicsőségének, nem vállaljuk az ősök verejtékét. Pedig csak céltudatos, megfeszített
munkával lehet miénk a győzelem. Jó lenne, ha ebben a küzdelemben a gyülekezet
és az iskola egymásra találna” – zárta igehirdetését a lelkipásztor.
Győri Tamás – aki az elmúlt tanévben félállásban a Budapest-Deák téri, félállásban
pedig a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban dolgozott – kiemelte: sokan azt hiszik, hogy az iskolalelkész munkája csupán
a hittanórák megtartásából áll, ez a valóságban azonban nem így van. „Természetesen
hittanórákat is tartok, egészen pontosan
hetente tizenkettőt – mondta –, emellett
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aktualitások

Csak céltudatos munkával
lehet miénk a győzelem

azonban igyekszem minél többet tenni az
iskola lelki-szellemi életének jobbításáért a
személyes lelkigondozáson, valamint a csendesnapokon, istentiszteleteken, áhítatokon
keresztül. A közösségépítés a célom – tette
hozzá –, közösség iskolánkon belül a tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal. Emellett
arra is törekszem, hogy jó kapcsolatokat
építsünk ki egyházunk többi oktatási intézményével és a gyülekezetekkel is.”
Az új iskolalelkész mindezeken túl részt
vesz a gimnázium vezetőségének munkájában, tagja az igazgatótanácsnak, és szívügyének tekinti a Fasori Hírmondó, illetve
a megújuló honlap szerkesztését is.
Az Evangélikus Élet 2006. szept. 10-ei számának híradása nyomán

Archívum

Tanévnyitónk napján, szeptember 1-jén életének 96. évében elhunyt
iskolánk neves diákja, Faludy György. A következő írással őrá emlékezünk.

Nehéz idők nagy tanúja

„A jövő század lesz a végső”
című verseskötete és a Villon-balladák 14.
kiadása. Mivel az új rendszer is ellenségének tekintette, hamarosan egyetlen kötete
sem láthatott napvilágot. 1949-ben hamis
vádakkal elítélték, és három évre a recski
büntetőtáborba zárták. A Recsken írt verseit először Münchenben adták ki 1983ban, Börtönversek 1949–1952 címmel. Szabadulása után fordításokból élt.
1956-ban Nyugatra menekült, s Londonban telepedett le, ahol 1957-től az Irodalmi
Újságot szerkesztette. Londoni tartózkodá-

sa alatt, 1960–61-ben angolul írta a Pokolbéli víg napjaim című önéletrajzi visszaemlékezéseit, mely magyarul először 1987-ben
jelent meg kalózkiadásban.
1963–1967 között Firenzében, majd Máltán élt. 1967-ben Torontóba költözött. Kanadában és az Egyesült Államokban különböző egyetemeken tartott előadásokat, az
Ötágú Síp és a Magyarok Világlapja szerkesztőjeként dolgozott. 1980-ban New Yorkban
jelentek meg összegyűjtött versei. Időközben Magyarországon a Kádár-korszakban
még a nevét sem lehetett leírni, az Országos
Széchényi Könyvtárban még a katalógusból
is kiszedték a könyvei céduláit.
1988 novemberében másodszor is hazatelepült. A korábban csak szamizdatban
megjelent művei a rendszerváltás után végre legálisan is napvilágot láthattak. Faludy
a kilencvenes években is több új verseskötettel jelentkezett (200 szonett, 100 könnyű
szonett), továbbá számos fordítása is megjelent. 1994-ben Kossuth-díjat kapott.
Legutolsó verseskötete, a Vitorlán Kekovába 1998-ban jelent meg. Bár életszeretete
töretlen volt, az emberiség jövőjéről pesszimistán vélekedett. Sok versében bírálta a fogyasztói társadalom mérhetetlen dőzsölését,
a környezetszennyezést; felháborította, hogy
az embereket még saját gyermekeik biztonságos jövője sem érdekli. „A jövő század lesz
a végső” – állapította meg fanyar humorral.
Forrás:
www.xaver.hu/top/versek/faludi/faludimenu
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jelent kötet, a Pompeji strázsán pedig a Villon-átköltések árnyékában maradt.
Faludy zsidó származása és politikai
nézetei miatt 1938-ban elhagyta Magyarországot. A történelem sajnos őt igazolta.
Itthon maradt húgát a Dunába lőtték, a Villon-balladákat könyvmáglyán égették el a
nyilasok. A költő először Párizsban tartózkodott, de a német megszállás miatt onnan
is távozni kényszerült. Algérián keresztül
jutott el az Egyesült Államokba, ahol a Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és lapszerkesztőjeként tevékenykedett. Három
évig az amerikai hadseregben szolgált.
1946-ban tért haza, és a Népszava szerkesztőségében helyezkedett el. 1947-ben
még megjelenhetett az Őszi harmat után
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A huszadik század legjavát végigélő költő
élete valóban bővelkedik pokolbéli víg napokkal is.
A számos kalandot, polgárpukkasztást
maga mögött tudó költő fővárosi polgári
családban született 1910. szeptember 22én. Tanulmányait a fasori gimnáziumban
végezte, ott is érettségizett. Ezután a bécsi, a berlini és a grazi egyetemen tanult.
1934-től jelentek meg Villon-átköltései a
budapesti liberális napilap, a Magyar Hírlap
hasábjain. Ez ragyogó lehetőséget biztosított számára olyan gondolatok közlésére,
amelyeket akkoriban másképp nem lehetett volna nyilvánosságra hozni. Ezeket a
verseket kötetben is szerette volna megjelentetni, de akkoriban erre egyetlen kiadó
sem vállalkozott. Így történt végül, hogy
a Villon-balladák a költő saját költségén,
magánkiadásban jelentek meg. Még az is
kétséges volt, hogy a kiadásra kölcsönkért
pénzt egyáltalán vissza tudja majd fizetni,
de hamar megnyugodott, mert az ezer példányban kiadott kötetet három nap alatt
szétkapkodták, majd újra ki kellett adni,
persze már nem önköltségen. Ezt a feladatot ezúttal az Officina Kiadó vállalta magára. A szamizdat kiadásokat is beleértve
máig körülbelül negyven kiadás látott napvilágot.
A kezdeti siker meghatározta Faludy
pályáját. A Villon-balladák hihetetlen népszerűsége sok szembeforduló költőtársat
eredményezett, az egy évvel később meg-

panoráma

Nyári mozaik
Csillaglesen Szlovéniában
Júliusban a szlovéniai Dobronakban egy
különleges tábor várta iskolánk diákjait: a
jelentkezők a különféle programok mellett
csillagászati, kultúrtörténeti, ökológiai ismeretekkel is gazdagodtak. Ráadásul a táborlakók egyik felét magyar, a másik felét
szlovén diákok tették ki. A magyar csoport
túlnyomórészt a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanulóiból tevődött össze,
akikhez a baráti, rokoni köreikből is csatlakoztak néhányan.
A tábor mindennapi munkájában, a programok tökéletes lebonyolításában nagy szerepük volt a csoportos beszélgetések vezetését
is ellátó fiatal pedagógus kollégáknak, Zombori Júliának és Seregélyes Gábornak. Több napon át vendégünk volt, és előadással szolgált
közöttünk dr. Dobos Krisztina igazgatóhelyettes is. A tíznapos együttlét során a táborozók
igazi közösséggé kovácsolódtak össze.
Egyéni felkészülést igénylő munkájukkal, a többieket is szórakoztató kiselőadásukkal a következő magyar diákok
érdemelték ki a vezetőség elismerését, a
forgatható csillagtérképet és az ógyallai
kiadású csillagászati naptárt: Borsodi Sarolta, Farkas Kata, Garaczi Gergő, Gazsi Luca,
Jakab Zoltán, Magyari Dóra, Magyari Gábor,
Pádár Zsombor, Walcz Viktor és Zajkás Petra.

Szolarics László, Zombori Ottó

„Elindultunk Lúcra, Lúcra, Lúcra…”

Tiszavárkonyi fórumbeszélgetés

Napkivetítés

Fürdés a Tisz áb

an
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(Szél)rózsás emlékek
Fiatalok, idősek, mozgássérültek, kisbabás
házaspárok határon innen és túlról – kevés
rendezvény vonz ennyi különböző korú,
identitású és vallású embert. Az idén júliusban Szolnokon megrendezett Szélrózsa
evangélikus ifjúsági találkozón a Fasor egy
kis csapattal képviseltette magát, és a „Lehetőségek piaca” sátorban népszerűsítette
az iskolát. A találkozó jó hangulatáról koncertek, táncházak, filmklub, egyházi és világi témájú előadások, egykori és mostani
fasorosok társasága gondoskodott. Remélem, legközelebb még többen mehetünk!

Korpos Orsolya

Idén nyáron július 25. és 30. között tartottuk a mostanra már hagyományosnak tekinthető hittan- és sporttábort, melyre az
eddigi évekhez hasonlóan számos diák jelentkezett. Szervező tanáraink Csernus Rita,
Bátovszky János, Győri Tamás és Petrás Péter
voltak, akik nagyon sokat dolgoztak az
együttlét sikeréért. Ebben az évben a nagy
érdeklődés miatt korábbi törzshelyünk,
Nagyhódos szűknek bizonyult, így a szervezők Tiszalúcra hirdették meg a tábort.
A vonatúton a résztvevőkből négy csapat alakult, melyek a legfontosabb bibliai népek neveit viselték (görög, római,
arab, zsidó). Ezek a tábor egész ideje alatt
küzdöttek egymással a győzelemért. Érkezésünkkor nem várt fordulat történt: a
szálláson olyan lehangoló fogadtatásban
részesültünk, hogy közösen úgy döntöttünk: táborhelyünket Tiszalúcról egy másik helyre, a tiszavárkonyi református parókiára tesszük át. Így egy félnapos utazás
után megérkezhettünk a Szolnokhoz közeli
kis faluba.
Bár az időnk nagy részét a különféle hittan- és sportversenyek töltötték ki,
fürdésre, éjszakába nyúló beszélgetésekre, áhítatokra, közös zenélésre, éneklésre
is jutott idő. Meglátogatott minket Ódor
László igazgató úr és Sztrókay Edit tanárnő
is. Táborunkból igei áldással és azzal a reménnyel tértünk haza, hogy jövőre ismét
együtt tölthetünk egy hetet a barátság, a
közösség kötelékében.

panoráma

Nagyhódosról
Tiszalúcra,
Tiszalúcról
Tiszavárkonyba

Végre gólyatábor!

Augusztusban Sztrókay Edit tanárnő és
Győri Tamás tanár úr tábort szervezett a
6. és 7. osztályosoknak. A Keletiből induló
vonattal Szombathelyig mentünk, és onnan a tanárnő családjának segítségével
jutottunk el a szálláshelyünkre, Acsádra. Itt rengeteget játszottunk, főleg ismerkedős játékokat. Ezek segítségével
közelebb kerültünk egymáshoz és Istenhez. Az elkövetkező napokban különféle
bibliai mesterségekkel (fazekas, sátorkészítő, pásztor, szakács) ismerkedhettünk
meg. Ezekhez kapcsolódóan Meszlenben
egy fazekasnál jártunk, szőttünk, festettünk, sütit sütöttünk, sétáltunk Sárváron
a botanikus kertben, a várban, fürödtünk
a fürdőben, és voltunk cirkuszban is. Mindennap két áhítaton vettünk részt: énekszóval keltünk, és Isten szavával tértünk
nyugvóra. Ez után az egy hét után élmények sokaságával térhettünk haza.

A leendő fasorosok idén először vehettek
részt gólyatáborban, melyet augusztus
29-től 31-ig Piliscsabára szervezett gimnáziumunk. Nemcsak az újonnan induló
5. és 9. évfolyam gólyái várták izgalommal az eseményt, hanem azok a tanárok
is, akik most először látnak el osztályfőnöki teendőket. Az ötödikesek Szatmári
Adrienn és Mocskonyi Zsuzsanna, a kilencedikesek pedig Csorba György „szárnyai
alá” kerültek. A táborban részt vett Győri
Tamás, Hámor Endre és Petrás Péter tanár
úr, és a második napon ellátogatott közénk dr. Ódor László igazgató úr is. Rajtuk
kívül Deák Péter 12. C osztályos tanuló és
jómagam segítettünk a programok megszervezésében és abban, hogy a diákok jól
érezhessék magukat.
Mi mindennel vártuk a gólyákat? Sorversenyekkel, ismerkedős játékokkal, pilisi kirándulással, közös éneklésekkel és
gondolkodtató feladatokkal. A levetített
diafilmekkel, a gimnáziumot bemutató szó
rólapokkal és az eddig megjelent Fasori Hírmondók szétosztásával is az volt a célunk,
hogy az új diákoknak kedvet csináljunk
az iskolához és az intézményben működő szakköreinkhez, klubjainkhoz, délutáni
sportköreinkhez. A táborban részt vevő gólyák és tanárok véleménye alapján magam
is úgy gondolom, hogy a jövőben rendszeresíteni lehetne ezeket az alkalmakat, ahol
az újoncok megismerhetik egymást és iskolánkat, s ezáltal igazi fasori közösséggé
kovácsolódhatnak.

Heinczinger Lilla

Szlaukó Orsolya

Egy hét Acsádon

l
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Deák Péter

K A LENDÁRIUM

Különleges
osztályfőnöki
órák
Az elmúlt tanévben neves öregdiákokat
kértünk fel arra, hogy osztályfőnöki órák
keretében mondják el, mi mindent kaptak
az iskolától, mi az, amit életpályájuk során
eredményesen hasznosíthattak az itt tanultakból. A beszélgetéseken Boytha György
egyetemi tanár, Csaba László tudományos
tanácsadó, Czoboly Ernő igazgató, Hrabéczy
Jenő főmérnök, Jeszenszky Zoltán egyetemi tanár, Kremmer Tibor kutatási igazgató,
Kurucz Károly egyetemi tanár, Liptay György
egyetemi tanár, Nagy Iván főmérnök, Simon
Róbert főiskolai tanár, Tamás Ferenc egyetemi tanár, Vitális György kutatási részlegvezető elevenítette fel iskolai élményeit,
és válaszolt a diákok kérdéseire. 2006 szeptemberében pedig az öregdiákok egykori
önképzőköri elnöke, Cselőtei László egyetemi tanár tartott előadást a díszteremben.
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A forradalom
emlékezete
„Egy nép azt mondta: »Elég volt.«” címmel
hirdette meg iskolánk az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának
emlékére azt a pályázatot, amely a helytörténeti kutatást, a családi emlékek gyűjtését tűzte ki célul. A pályázatot iskolánk
alapítványa, valamint a Clevelandi Magyar
Kongresszus és az Antall József Alapítvány
támogatta érdemi és anyagi munkával. A
beérkezett 50 pályamű a Kárpát-medence
valamennyi régióját képviselte.
Augusztus utolsó hetében nehéz döntés
után választotta ki a bírálóbizottság azt a
12 főt, aki szóban is megvédhette munkáját. Őket az iskola látta vendégül. A bizottság négy dolgozatot tartott kiemelkedően
jónak, így a második helyet megosztva adta
ki. A díjazottak megható ünnepség keretében vehették át a 60, 40, és 20 000 forintos
nyereményeket. A László Gyula Történelmi
és Kulturális Egyesület, valamint a Kairosz
Kiadó jóvoltából pedig valamennyi meghívott könyvjutalomban is részesült.

Sokszínű Senigallia

Ciprusiak, pa

lesz tinok és m

ag yarok

Egy olaszországi kisváros, a Marche tartományban fekvő Senigallia adott otthont annak
a nemzetközi diáktalálkozónak, amelyen iskolánk küldötteiként vettünk részt Gáti Judit
tanárnő kíséretével. A konferenciára szeptember 9-én, szombaton indultunk útnak. Repülővel utaztunk Bolognáig, majd onnan vonattal mentünk tovább Senigalliába. Az első
éjszakánkat egy tengerparti hotelban töltöttük. Másnap már közelről is megismerkedtünk
az igazi mediterrán-olasz temperamentummal, illetve a szervezőkkel, akik elvittek minket a szálláshelyünkre.
Konferenciánk témái között szerepelt az államok közötti együttműködés, a kulturális
értékek őrzése, a határok nélküli Európa közösségi berendezkedése, illetve a békéért folytatott küzdelem. Ez utóbbi különösen is aktuális volt, hiszen a meghívott országok között
szerepeltek konfliktusban álló felek is, mint például az Egyesült Államok és Irak, illetve
Palesztina és Izrael. A délelőttök során előadásokat hallgattunk, melyeket egy Amerikában tanító neves professzor, Maurizio Virolli tartott. Ezeket hosszabb-rövidebb szünetek
követték. Délutánonként szemináriumok, azon belül csoportos feladatok vártak ránk.
Esténként táncmulatságokon, színházi előadásokon vettünk részt. Egyik délután pedig egy különleges felvonulás részesei lehettünk. Mindegyik delegáció fölvette a maga
népviseletét, így vonultunk végig Senigallia utcáin és terein, nemzeti színű lobogókkal.
Milliónyi zászló, trombitaszó, dobpergés, olasz mutatványosok, egymással boldogan összeölelkező idegen fiatalok… Ezt az életre szóló élményt számos fotón is megörökítettük.
A programok csütörtök estével értek véget. Pénteken még hármasban elindultunk
felfedezni Senigallia számunkra ismeretlenül maradt zugait, majd végső búcsút vettünk
a tengertől. Szombaton reggel pedig repülőre szálltunk, és elindultunk haza, Magyarország felé.

Eöry Anita, Csurka Emese

Dr. Töttössy Istvánné
Az Ordass-klub
’56-os műsora

Emlékszünk rá: a tavasz beköszöntével
kődarabok kezdtek potyogni a Fasor szép
homlokzatáról. Hunvald György, a hetedik
kerület szocialista polgármestere azonban
a segítségünkre sietett, és az önkormányzattól kapott támogatásból rekonstruáltathattuk a bejáratot.
Arra gondoltunk ezután: ha kívül szép,
miért ne lehetne belül is szebbé, használhatóbbá tenni Pecz Samu mesterművét?
Kértünk az evangélikus egyház elnökségétől 6 és fél (kaptunk 3 és fél) millió forintot, az alapítványunk megelőlegezett a
fenntartónak 7 milliót, az iskola hozzátett
szintén hetet, s nyáron az egykori zöld
színbe öltöztek folyosóink.
A földszint jobb oldali szárnyában – az
egykori igazgatói lakás helyén – megszületett a lyukas órákra, a délutáni hasznos
időtöltésekre gondolva a szellemi pihenőhely, mely két, órák tartására is alkalmas
könyvtárterem: a tanári és a diákkönyvtár
összekötve egy tolóajtóval. E mellett kapott helyet az iskolamúzeum.
A jobb oldali falon hat számítógépes
portál is létesül az ifjúság szabad használatára. A folyosóról pedig olyan leány-, fiú
és tanári mosdók nyílnak, hogy már-már
Kultúráliában érezhetjük magunkat.
Vigyázzunk rá nagyon – a miénk!

Dr. Ódor Lászó

kalendárium

Nyári újjászületés

Az elmúlt hónapok programjai
Augusztus
• 29–30. Gólyatábor Piliscsabán az
5. és 9. évfolyamos új diákjain knak

Szeptember
• 1. Tanévny itó istentisztelet lelkésziktatással
• 14. Deák Ferenc Közélet i Klub: „Rossz
szomszédság – török átok”. Kérdőés felkiáltójelek a magyar–szlovák
viszonyban
Vendégek: Csáky Pál, Jeszenszky
Géza
• 16. Tanárai nk kis csoport ja
Tápiógyörgyére látogatott
• 28–30. Fasori küldött ség
Nyíregyházán
• 28. Deák Ferenc Közélet i Klub:
A radikali zmus ideje? Szabadság
jogok és alkotmá nyosság
Vendégek: Hegedű s Zsuzsa,
Martony i János

Október
• 3. Asztali beszélgetések: Kereszt utak
’56 sodrába n, részvét és részvétel
– avagy az egyháza k és ’56
Vendégek: Böröcz Enikő, Ladányi
Sándor, Szabó Tamás
• 6. Az aradi vértanú ink emlék
ünnepélye a diákok szervezésében

• 7. Öregdiá kok találkozója
• 12. Deák Ferenc Közélet i Klub:
Magyarország válságban
Vendég: Boross Péter, Pálinká s József
• 13. A Bolyai matematika-csapat
verseny területi fordulója
• 13. Szakma i nap a Deák Téri Evangélikus Gimnáz iumban
• 13. Hajnal Endre festőművész
kiállításának megnyitója
a díszteremben
• 14. Iskolai kirándulás a Pilisben
szülők, tanárok, diákok részvételével
• 16. Fasori Echo-koncert
• 18. A Bolyai matematika-csapat
verseny díjkiosztó ünnepsége
• 20. Az ’56-os forradalom emlékműsora az Ordass-klub szervezésében
• 26. Deák Ferenc Közélet i Klub:
Keserű pirula – a magyar egészségügy hányattatása
Vendégek: Hávelné Szatmár i Katalin,
dr. Gyenes Géza, dr. Pusztai Erzsébet
• 27. Reformációi istentisztelet

November
• 9. Deák Ferenc Közélet i Klub:
Amikor a pokol elszabadul… –
Az olaszliszkai tragédia háttere
Vendégek: Fekete Gyula, dr. Ladány
Sándor, dr. Póczik Szilveszter

Tápiógyörgyén a tanárok

zó
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Az új könyvt ár

Hírek

Digitális évkönyv

Új honlap

Idén az iskolánkban digitális évkönyvet is
készítünk, amely – kihasználva a technikai
lehetőségeket – a szöveges részek mellett
minden diákról, osztályról és tanárról fog
tartalmazni fényképeket egy CD lemezen.
A digitális évkönyvet 2007 februárjától lehet megvásárolni bruttó 890 forintos áron.

Előző számunkban jeleztük: az új tanévet
új honlappal szeretnénk kezdeni. Terveinkkel ellentétben azonban csak november elejétől tudta megkezdeni működését a
www.fasori.hu, mivel igen sokrétű munkát
kellett elvégezni ahhoz, hogy teljesen új alapokra helyezhessük információs kapunkat.
Csak a legfontosabbakat említve: honlapunk
immár saját szerveren fut, és technikailag
előkészítettük azt is, hogy ez a portál a későbbiekben hatékony és komoly segítője lehessen az iskolai adminisztrációnak. Az a
motor, mely ehhez a webhelyhez készült, és
amely ezt működteti, számos fejlesztési lehetőséget kínál. Amennyiben megtehetjük,
a folyamatos karbantartás mellett ezekre is
figyelmet szeretnénk fordítani.

Javuló adminisztráció

November végétől iskolánk mindennapjait segíti a FileMaker Pro 8.5 adat
bázi s-kezelő szof tver. Ez az eszk
öz
hatékonyabb külső-belső kapcsola
ttartást és adm inisztrációt tesz lehe
tővé. Reméljü k, hog y ennek előn
yeit
mind diák jain k, mind a taná rok
és
szülők közössége, illet ve part nere
ink
és öregdiák jain k is érzékeln i fogj
ák.

November 24-én 14 órától adventi vásárt tartunk. Az ebből befolyt összeget ebédlőnk csinosítására szeretnénk
fordítani. Aki teheti, vegye meg itt az
adventi koszorúját!

Az Igazgató úrral

Gólyatábor
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Hajnal Endre kiállításának megnyitóján
Marton Éva énekelt

Iskolai kirándulás a Pilisben
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