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„Elborítá már a’ mord tél zúzzal a’ kertben a’ főldet; 

Hol a’ kihóltt táblák’ szélin meglátván a’ télizőldet:  

Nézd Suscsim ez nem változik, igy szóllék, a’ víg kikelet, 

A’ melly köntöst adott reá, abban innepli a’ telet!” 

(Fáy András: A’ Fogadás) 

 

 



A hónap költője: Vörösmarty Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                   forrás: hu.wikipedia.org 

Vörösmarty Mihály 1800. december 1-jén született, és 1855. november 19-én 
hunyt el. Költő, drámaíró, korunk nagy irodalmi alakja, a Szózat  szerzője. 
Az 1840-es években Fáy András fóti Öreghegyen található présháza rendívül 
népszerű volt az értelmiség, köztük Vörösmarty körében is. Úgy tartják, itt 
vetette papírra a Fóti dal című versét is.  Ebből következzen most itt egy 

részlet: 

„Fölfelé megy borban a gyöngy; 

 Jól teszi. 

 Tőle senki e jogát el 

 Nem veszi. 

Törjön is mind ég felé az 

Ami gyöngy; 

Hadd maradjon gyáva földön 

A göröngy. 

Testet éleszt és táplál a 

 Lakoma, 

De ami a lelket adja, 

Az bora. 

Lélek és bor két atyafi 

Gyermekek; 

Hol van a hal, mely dicső volt 

 És remek?” 



Kreatív  

Kölyök  napok  

Klub 

2019. február 9. 10:00 – 11:00  

2019. március 23. 10:00 – 11:00  

 

 

 

 

   HÍVOGATÓ 
 

 

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket és óvodás 

gyermekeiket az alábbi hívogató program sorozatunkra! 

 

 

2018. december 5. 10:00 Várjuk a Mikulást!                                     

„A Mikulás sapkája” című előadás 

2019. január 28. 17:00 Szülői értekezlet a leendő elsős 

gyermekek szüleinek és alatta kézműves 

foglalkozás a gyerekeknek 

2019. március 8. 10:00 Oviolimpia  

2019. április 1.  17:00 Szülők Iskolája 

2019. április 6. 9:00 – 12:00 Hívogatónap 

2019. április 9.  8:00 – 11:00 Nyílt nap – 4.a 

2019. április 10.  8:00 – 11:00 Nyílt nap – 4.b 

 

 

    



Fogjunk össze Hannáért! 
Hanna a Németh Kálmán Általános Iskola 2. osztályos tanulója. Egy csupa 

mosoly kislány, akinek most hatalmas segítségre, összefogásra, és sok-sok 

szeretetre, törődésre van szüksége. Aki tud, kérjük segítsen, köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           forrás: https://www.cclg.org.uk  



Fáy Mix 

Az 50. Fóti Ősz vers– és prózamondó 

verseny  

Iskolánk tanulói kiemelkedő eredményeket értek el a 

városi versenyen, gratulálunk nekik! 

Alsós próza kategóriában: 

1.hely: Domián Tódor 2.a 

4.hely: Szabados Maja 2.a 

Alsós vers kategóriában: 

3. hely: Szabados Fanni 4.a 

4. hely: Géczi Dorka 2.c 

4. hely: Kundra Krisztofer 2.c 

6. hely: Tari Eszter 2.a 

 

 



 

 

 

  



Mikulás ünnepség 

Iskolánk jólsikerült, hangulatos, interaktív műsorral 

kedveskedett Fót város nagycsoportos óvodásainak, 

valamint a Fáy iskola alsó tagozatos diákjainak. A 

Mikulás sapkája című színdarabot láthatták a gyerekek, 

akik nagy lelkesedéssel szavaltak, énekeltek a Mikulás 

bácsinak.  

Öröm volt nézni a csillogó szemeket és a mosolygós 

 Kakuk Zsolt Mártonné, Gabi néni 4.barcokat.  

    



Mikulás sor- és váltóverseny 

2018. december 8-án délután az alsó tagozatos diákok 

a tornateremben gyülekeztek, hogy teljesítsék a 

hagyományos, Mikulás-napi hétpróba feladatait. Zenés 

bemelegítés után a sorverseny vette kezdetét, aminek 

célja nem a versengés volt, hanem a mozgás öröme, és 

a jó hangulat. A próbákat minden osztály teljesítette, 

és a gyerekek átvehették megérdemelt jutalmukat.  

                                                       Szabó Erzsébet, Zsóka néni 1.b      

 

 

  



Adományoztunk 

 

Idén a DÖK és a Szülők A Fáy Suliért Alapítvány közös 

összefogásában részt vettünk a  

Libri könyvadománygyűjtő programjában: több 

tucatnyi gyerekkönyvet ajánlottak fel diákjaink és 

szüleik a rászoruló gyerekeknek,  

köszönjük szépen nekik! 

 

  



Adventi koszorúkészítés 

 

 

 

A Szülők A Fáy Suliért Alapítvány idén is együtt 

hangolódott az ünnepekre a gyerekekkel. Megrendeztük 

szokásos adventi koszorúkészítésünket, amelyen több 

tucat diák vett részt. Szebbnél szebb koszorúkat 

készítettek a gyerekek, hogy otthonuk dísze legyen. 

Köszönjük a támogatást és a segítséget!  

                                                   A Szülők A Fáy Suliért Alapítvány 

 

 

 

  



Karácsonyi Ünnepség 

 

Meghitt, karácsonyi hangulatban tölthettük el a téli szünet 

előtti, utolsó délutánt. A második osztályosok látványos 

műsorral kedveskedtek a vendégeknek. 

Elsőként a 2.b, 2.c és 6.b osztályos gyerekek kórusát 

hallgattuk meg, majd a 2.a osztály Karácsonyi angyal c. 

előadása következett, Ági néni rendezésében. A következő 

műsorszám a 2.c-s gyerekek verses - gyertyatáncos produkciója 

volt, köszönjük a felkészítést Gizi néninek és Anikó néninek. A 

sort a 2.b osztály színdarabja zárta, amelynek a címe a 

Karácsonyi csoda volt. A mesét Orsi néni és Móni néni tanította 

be a gyerekeknek. A karácsonyi műsor zárása igazán meghatóra 

sikeredett. Köszönjük az alsó és felső tagozatos gyerekeknek, 

valamint az angol munkaközösség tagjainak (akik betanították 

nekik Michael Jackson: Heal the world c. dalát), hogy 

segítségükkel ilyen szép ajándékkal kedveskedhettünk a 

vendégeinknek. 

  



Mindenki Karácsonya 

December 22-én ismét megrendezésre került a Mindenki 

Karácsonya rendezvény, köszönet érte Kaudersné 

Madarász Zsuzsannának és a Fóti Népművészeti 

Szakgimnáziumnak, valamint az összes segítőnek és 

résztvevőnek! Hagyományukhoz híven a Kisalagi 

Közösségi Ház udvarán gyülekeztek a fellépők és a 

vendégek. Idén iskolánkat a 2.b osztály képviselte, 

Karácsonyi csoda című színdarabjukkal. Köszönjük 

szépen a gyerekeknek a remek előadást, a szülőknek a 

támogatást és Móni néninek, Orsi néninek a felkészítést!  

 

  



Fáy Arcok 

„Elnézést kérek az órák megzavarásáért…” 

Egy megszokott, kellemes hang, és aki a hangosbemondó mögött 

bujkál: Bencze Erzsébet, mindenki Erzsike nénije, Bencuskája.  

O: Honnan ez az állandó optimizmus, humor, amivel a legsötétebb 

perceket is át tudod vészelni? 

E:Nem tudom, édesapám volt nagyon közvetlen, jó humorú ember, én 

amióta az eszem tudom, nagyon imádtam beszélni, soha be nem állt a 

szám, a gimiben Hápibébi volt a becenevem. Később az 

osztálytalálkozókon is így hívtak, állítólag azért, mert folyamatosan 

beszéltem, szünetekben és órákon is. Ezt tagadom, én szófogadó, jó 

kislány voltam. 

O: Miért a tanári pályát választottad?  

E: Ezt már kérdezték a gyerekek is, hogy mért lettem tanár. Egészen 

egyszerű a válasz, volt egy csodálatos magyartanárom, a 

nagypocakos, fehérköpenyes Józsi bácsi, akit annyira szerettem és 

tiszteltem, hogy követtem a példáját a katedrán. Bár ő azt mondta, 

bármilyen tanár lehetek, csak magyart ne tanítsak, mert sok füzetet 

kell javítani. De azért az is közrejátszott, hogy anyai nagyapám, sőt 

dédapám is tanító volt. Bár egészen kicsi koromban még inkább 

színésznő akartam lenni, hazajöttem az oviból, felpattantam az asztal 

tetejére és előadtam, mit beszélgettek az óvónénik, amikor azt hitték, 

minden gyerek alszik. 

O: Szerinted mi a titkod? Mivel tudsz közel férkőzni a diákjaidhoz, mi 

az, ami miatt szeretnek, tisztelnek Téged?  

E: Szeretnek és tisztelnek? Talán az órai légkör, talán a stílus, nem 

tudom. Nem igazán tudok vérmesen szigorú lenni, és ezért azt kapom, 

hogy a gyerekek sem igazán neveletlenek és rosszak, inkább apró 

csínytevésekkel próbálkoznak, majd óra végén megjelennek, hogy 

soha többet nem leszek rossz, így görbüljek meg. Aztán ezen persze 



jót mulatunk. 

O: Érdekel a művészet, az irodalom, az új helyek felfedezése, 

mondhatjuk nagyon sokoldalú vagy. Mi a legkedvesebb időtöltésed?  

E: Színház és mozi, persze az utazás mellett. Rendszeresen járunk a 

férjemmel színházba, koncertekre, moziba. Utazunk belföldön és 

külföldön egyaránt. most nyáron Szentpéterváron és Moszkvában 

voltunk. Szeretek fotózni, több ezer képet csináltam csak ezen az egy 

úton. Gyakran írok is, a legtöbb utazáson naplót vezetek, és aztán 

megírom a történteket. Évek múlva jót nevetünk, mi minden történt 

velünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O: Ha kívánhatnál hármat egy aranyhaltól, mi lenne az?  

E: Jó egészség a családomnak, hogy még sokáig együtt tudjunk lenni. 

Anyagi biztonság, hogy tudjak élni a hobbijaimnak. Emberek 

körülöttem, akik elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.  

O: Árulj el egy titkot magadról!  

E: Amikor nagyon fáradt vagyok és ki szeretnék kapcsolni, krimit 

nézek a tévében. Krimikben, sorozatokban mindenevő vagyok.  

Köszönöm!                                                       J.K.Orsolya 



Interjú 

Seszták Szabolcs színművésszel 

Gyerekek kérdezték: 

Gy: Mi volt az általános iskolában a kedvenc tantárgyad?   
Sz: A humán tantárgyak álltak közel, magyar irodalom,  
történelem. 
Gy: Volt –e olyan tanárod, aki nagy hatással volt Rád?  
Sz: Sok nagy tudású emberrel hozott össze a sors...  
A teljesség igénye nélkül: Dr. Jászberényi József,  
Dr. Karsai György vagy Kocsis Gergely, a színművészetis 
osztályfőnököm is sokat adott. 
Gy: Amikor te voltál kisgyerek, mi volt a kedvenc  
filmed/rajzfilmed?  
Sz: Jamie és a csodalámpa, A nagy ho-ho-horgász, Vízipók Csodapók. 
Gy: Ki volt a legjobb barátod a suliban, és tartod –e még vele ma is a kapcsolatot? 
Sz: Egy gimis osztálytársam, aki Anna lányom keresztapja egyben. 
Gy: Mit szerettél/utáltál legjobban az iskolában? 
Sz: Hogy sok olyan dologgal is foglalkozni kellett, amire semmi szükségem nem 
volt  
Gy: Már gyerekkorodban is színész szerettél volna lenni?  
Sz: Nem, erdész akartam lenni, de olyan korán belecsöppentem ebbe a világba 
egy véletlen folytán, hogy ezt dobta a sors. (Fagylalt, tölcsér nélkül c. film 
főszerepe) 

Én kérdeztem: 

O: Nagyon sok rajzfilm- és filmszereplőnek kölcsönzöd/kölcsönözted a hangodat. 
Melyik szerepet szeretted a legjobban és miért? 
Sz: Sok ilyen van, de Franklin a kisteknős élete vagy Nils Holgersson pocokja 
legalább olyan kedves, mint Andy a vagány kalandjai.  
O: Három gyermeked van, a legkisebb is nemsokára iskolás lesz. Bár rutinos szülő 
vagy, nem tartasz az iskolakezdéstől? Szerinted miben szorul leginkább támogatásra 
egy iskolába induló kisgyermek?  
 



Sz: Nem tartok, mert mindig csak előre kell nézni. A leginkább arra kell 
figyelni, hogy a gyermeket partnerként kezeld, de úgy, hogy tisztában legyen az 
ő felelősségével is. Az ember magának tanul, hogy azokat az álmokat beteljesítse, 
amikről álmodik. A kötelező dolgok mellett mindenben támogatni kell, mert 
mindegy , hogy pék vagy orvos vagy….de az fontos, hogy szeresd amit csinálsz! 
O: Rengeteg (fizikai és lelki) teher hárul manapság egy iskolás gyermekre: az iskolai 
és otthoni követelmények, különórák mellett még a szabadidős tevékenységekre, 
barátokra, egyéb elfoglaltságokra is időt kell szakítaniuk.  Szerinted mi kell ahhoz, 
hogy mégis boldogságban, nyugalomban töltse el az iskolás éveit egy kisgyerek?  
Sz: Sok-sok közös program, élmény amiből táplálkozni lehet. És a legfontosabb a 
szeretet…ez az egyetlen fogalom, érték , amit semmilyen virtuális világ nem tud 
kiváltani, és fontos, hogy az ember szeresse saját magát is! 
O: Mit gondolsz, létezik tökéletes diák és tanár?  
Sz: Biztos, aki humorosan és lazán tudja átadni az aktuális  
tananyagot,mégis a diák azt érzi, hogy ezt a tudást fel tudja  
használni a saját életében. 
O: Fóton éltek, a Fáy iskolába járnak/jártak a lányaid, Janka és Anna.  
Ők mit szeretnek/szerettek a legjobban az iskolában?  
Sz: Erről őket kéne megkérdezni  De azt gondolom, egy személyes  
történetet megoszthatok: .Anna lányom tavaly, amikor 8. osztályos  
volt, sokszor mondta, hogy ő annyira nem érzi jól magát az 
osztályban...bla...bla..bla...Mondtam neki: ezt az időt még  
visszafogod sírni...és így is lett...kevés szabadidejében, sokszor találkozik a régi 
csapat tagjaival. 

Köszönöm!                                                                                               

 

                                                                                                                   J.K.Orsolya 

  



Turpi úrfi 

könyvajánlója 

 

Wéber Anikó: El fogsz tűnni  

Az írónő szavait idézem: „Az osztály vesztese című könyvemben 

elsősorban az áldozatokra és a bántalmazókra összpontosítottam. Azt 

mutattam be, mi minden áll az iskolai agresszió hátterében, mi zajlik 

le a diákokban, amikor rúgnak, amikor őket rúgják, amikor beszólnak 

nekik, kinevetik őket. Az El fogsz tűnni című regényben a szemlélőkre 

szerettem volna fókuszálni. Azokra a diákokra, akik, bár látszólag ott 

maradnak a háttérben, mégis szereplői az iskolai agressziónak. 

Sokszor ugyanis éppen azért bántanak valakit, mert van közönség, aki 

nézi, aki nevet és éljenez. Vannak, akik cinkosként a háttérből 

támogatják a bántalmazót, mások egyszerűen csak nem  

mernek közbeavatkozni, mert ők is félnek. Bármelyik  

csoportba is tartozik valaki, mindenképpen érintett.  

Arra voltam kíváncsi, mi történik, ha ezek a gyerekek,  

az úgynevezett szemlélők, lehetőséget kapnak arra,  

hogy kilépjenek a háttérből. Én erre adok nekik alkalmat  

a történetben. A hatodikosok osztálykirándulásra  

indulnak, és bár elkerülhetetlenek a kötelező programok,  

mégis mindenki az estét várja, amikor jól meg lehet           forrás: libri.hu  

szívatni az osztály lúzerét. Legalábbis erre készülnek az osztály 

hangadói, és azok is, akik – különböző okokból – nem akarnak 

mögöttük egy centit sem lemaradni. Az irányítás hamar kicsúszik a 

kezük közül, főleg, amikor a sötét erdőben megjelenik egy csuklyás 

alak, az osztályból pedig három gyerek nyom nélkül eltűnik.„                            

Már ma kezdjétek el olvasni!                                      (forrás:http://konyves.blog.hu) 
  



ez a ti művetek! 

 
Géczi Dorka 2.c 



 

Pórfy Borbála 2.c 



 

Pórfy Panni 2.c 



 
 A 3.a osztály csodás munkái

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontozó technika 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   A 2.b osztály munkái  



ezek a mai fiatalok! 
szeretnek színházba járni! 

Koncz Jázmin (6.c) ajánlója 

A színház 

Van kicsi, van nagy, régies vagy modern, van ahol gyerek darabok vannak, de van olyan 

is, ahol komoly darabok is akadnak. Ha valakitől megkérdezik, hogy jár –e színházba, 

akkor általában azt válaszolják, hogy ritkán, nem igazán, vagy sűrűn. Sokan nem tudják, 

hogy mit nézzenek, vagy hova menjenek. Remek darabok vannak a Vígszínházban, az 

Operett színházban vagy az Erkel színházban, és még sorolhatnám. A Vígszínházban 

vannak olyan darabok, mint például a Toldi vagy a Pál utcai fiúk, de még Arany János 

életét is feldolgozták „Kinek az ég alatt már senkije sincsen” darabban.  

Néhány érdekesebb színházi darab 2019-re:  

Vígszínház:  

Molnár Ferenc: Liliom 

Lev Tolsztoj: Háború és béke 

William Shakespeare: Lóvátett lovagok 

Vecsei H. Miklós: Kinek az ég alatt már senkije sincsen 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Vecsei H. Miklós: Mondjad Atikám 

William Shakespeare: A velencei kalmár 

Arany János: Toldi 

Operett Színház: 

Robert Bodanzky: Luxemburg grófja 

Maurice Maeterlinck: A kék madár 

József Attila Színház:  

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Petőfi Sándor: János Vitéz 

Pesti Magyar Színház: 

Luigi Magni: Legyetek jók, ha tudtok 

Maria Augusta Trapp: A muzsika hangja 

Radványi Géza: Valahol Európában 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi 

Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten 



Szeretnek sportolni! 

Cserdi Hanga (6.b) írása 

„ A ló küllemében van valami, ami jó az ember belsőjének” 

                                                                                           (Sir Winston Churchill) 

A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket  

és a koordinációt. Sok izmot igénybe vesz,  

például a láb-, has-, váll- és hátizmokat.  

A lovaglás nem csak az erőnléttől függ:  

az erős, rugalmas izmok segítenek az  

egyensúlyozásban és a koordinációban.  

A lovaglás egy olyan sport,  

amelyet kortól függetlenül mindenki  

gyakorolhat.  

Amikor ápolod a lovat, kitisztítod az istállót, cipeled a 

nyerget, a felszerelést, egyben emelési gyakorlatokat is 

végzel.  

Ezen kívül a lovaglás sok lehetőséget nyújt a sikerélmény 

átélésére. Mindegy, hogy a könnyűügetést tanulod éppen, 

vagy jó helyezést kapsz egy díjlovaglás során, így is, úgy is 

jól fogod érezni magad.  

A ló az egyik módja a természethez való kapcsolódásnak, 

akár a pályán, vagy egy úton lovagolnak. Jó lehet a 

barátaiddal együtt elmenni egy oktató órára, vagy egy 

olyan csoportos tevékenységen részt venni, mint a 

tájlovaglás vagy bármilyen más lovaglással kapcsolatos 

játékok.  

  



Igazi konyhatündérek! 

Püspökkenyér (Jane Clarke receptje alapján): 

Hozzávalók: 10dkg pehelymix, 15dkg finomliszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 

1 kk sütőpor, ¼ kk őrölt fahéj, 15 dkg érett banán, 5 dkg dióbél, 15 dkg 

barnacukor, 1 kk vaníliaaroma, 2 tojás, 10 dkg joghurt, ½ dl olaj,  a forma 

előkészítéséhez 1 kk puha vaj(¼ dkg) és ½ evőkanál liszt(1 dkg) 

Elkészítés: „Mielőtt nekilátnék a tésztának, a pehelymixet egy száraz, közepes 

méretű serpenyőbe szórom, és kevergetve illatosra pirítom. Nem barnítom túl, 

csak épp egy kicsit mélyítek a színén. Megvárom amíg kihűl, és tisztára mosott 

kávédarálóban finomra őrlöm. Ezzel készen is van a házilag gyártott, 

különlegesen egészséges lisztem. Bemelegítem a sütőt 175 fokra (gázsütőnél  

4-es fokozat), és alaposan kivajazok meg kilisztezek egy 25 cm hosszú, 7 cm 

mély, 11 cm széles sütőformát. A kivajazott, kilisztezett formát kibélelem 

sütőpapírral és összeállítom a banánkenyér tésztáját. 

Ehhez a ’házi lisztet’, a finomlisztet, a szódabikar- 

bónát, a sütőport és az őrölt fahéjat összekeverem  

egy nagy tálban, egy kisebb tálban pedig villával 

pépesre nyomkodom a puha banánt. A diót durvára 

töröm a mozsaramban, és előveszek még egy nagy 

tálat meg a kézi robotgépet. A tálba beleteszem a  

barna cukrot, a vaníliaaromát, a tojásokat, a joghur- 

tot, az olajat meg a banánpépet, és robotgéppel jól 

összedolgozom az egészet. Ekkor fakanalat ragadok, 

és a lisztes keveréket meg a durvára tört diót a jog- 

hurtos-banános masszába forgatom. A tésztát átka- 

nalazom a kibélelt formába, és kb. 1 óra alatt meg- 

sütöm a meleg sütőben. 40 perc után ellenőrzöm, és 

ha úgy látom, hogy a teteje túlságosan pirulna, alu- 

fóliát borítok rá, és így sütöm tovább. Akkor van  

kész, ha a beleszúrt tűre már nem tapad ragacsos  

massza. Ekkor kiveszem, és rácsra téve kihűtöm. 

Tálaláskor kifordítom a formából, lehúzom róla a  

sütőpapírt, és mindig csak annyi szeletet vágok le  

belőle, amennyit megeszünk. A maradék folpackba csomagolva napokig eláll. 

Vajjal vagy dzsemmel megkenve is fogyasztható. Egy 16 szeletes kenyér lesz 

belőle.”                                                  Mátyás Borka 2.b és Mátyás Merse 6.b 
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