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                 Ha ősz, akkor szüret... 

          Ferenczy István emléktáblája   
A  T A R T A L O M B Ó L :  

Köszöntjük 

az elsősöket! 

2-6.o. 

Fáy mix 8.o. 

Interjú 34.o. 

Ajánló 37.o. 

Pillanatképek 38.o. 

„Fölfelé megy a borban a gyöngy; Jól teszi. Tőle 

senki e jogát el nem veszi…” – fakadt ki egykoron 

Vörösmarty Mihály Fáy András présházában, 

amikor megkóstolta Jedlik Ányos találmányával 

dúsított borát, a fröccsöt.  

(forrás: faypreshazetterem.hu, http://www.gkrte.hu/public/magazin2.php?

id=1379&kat_id=45)  

 

A Fóti Fáy András Általános Iskola 
kéthavonta megjelenő online magazinja 

Az igazság: FÁY 
2 0 1 9 . S Z E P T E M B E R - O K T Ó B E R  

http://www.gkrte.hu/public/magazin2.php?id=1379&kat_id=45
http://www.gkrte.hu/public/magazin2.php?id=1379&kat_id=45
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Beköszöntött a szeptember, vége a nyárnak. Izgatot-
tan várták a kis elsősök az első hivatalos iskolai na-
pot, amely a reggel 8 órai évnyitóval kezdődött. Az 
ünnepség az első osztályosok bemutatásával indult, 
akik az aulában elhelyezett színpadon vonultak fel és 
a virágkapu alatt átbújva helyet foglaltak az első so-
rokban. 
A tanévnyitó műsor a Himnusszal folytatódott, majd 
Kakuk Zsolt Igazgató Úr hivatalosan is megnyitotta a 
2019/2020-as tanévet. Az ünnepségen verset szaval-
tak és közösen énekeltek az iskola tanulói. Ezt köve-
tően az elsős tanulók kaptak egy kis ajándékot a ne-
gyedik évfolyamosoktól. Végül az évnyitó zárásaként 
a Szózat csendült fel. Az esemény zárása után min-
den osztály visszavonult a saját termébe és megkez-
dődött a tanév első napja. 

Az első osztályosok osztályfőnökei és tanítói: 
1.a Vámos Regina és Budai Lívia 
1.b Kakuk Zsoltné és Martin Lilla 
1.c Jakabné Kaudersz Orsolya és Joó Andrea 

 

                                                                 Martin Lilla 

Évnyitó 
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Az 1. a osztály 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1.b osztály 
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Az 1. c osztály 

Kívánjuk, hogy szerezzetek  

felejthetetlen élményeket  

iskolánkban! 
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Megalakult a  

Fáy Zenés Színpad! 

Várok minden olyan  

kisgyereket, aki érdeklődik a 

színjátszás iránt, és szeret  

énekelni, zenélni. Szakkör  

minden kedden 14-15 óráig a 

C11-es teremben!  

Orsi néni 

 

 

 

 

 

 

 

(kép forrása: https://www.clipartwiki.com) 

https://www.clipartwiki.com/


8 

FÁY MIX 

 Gyermekmentő napon jártunk 
 

Idén is lehetőségünk nyílt kilátogatni a  

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által tartott 

rendezvényre. Fogászati busz, ugrálóvárak,  

arcfestés, és egyéb remek programok várták a 

gyerekeket.  

Köszönjük a lehetőséget! 

Köszönjük a képeket az 1.b, 1.c, a 2.b és 2.c, a 

3.b és az 5.a osztálynak! 
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Színházban jártunk! 

Az 1.c és a 3.b osztály idén színházbérletet vásárolt, ami 

a Vörösmarty Művelődési Házban bemutatott  

előadásokra szól. Október elején el is mentünk megnézni 

az első műsort, ami a Brémai muzsikosok interaktív  

feldolgozása volt. Remekül szórakoztunk, már alig  

várjuk a második előadást!  
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Egészségnapot tartottunk az iskolában  

Októberben vendégünk volt a Budapest Főváros  
Kormányhivatalának (Népegészségügyi Főosztály/Nemfertőző  

Betegségek Osztálya) négy egészségnevelője, hogy egy interaktív 
előadással kedveskedjenek a gyerekeknek. Rendkívül színvonalas, 
élvezetes foglalkozáson vehettünk részt, köszönjük szépen az elő-

adóknak: Adorjáni Attilánénak, Szopkóné Fekete Gabriellának és 
Molnárné Kálóczi Lídiának 
Reméljük, még találkozunk! 
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Az 1. c és a 3.b osztály 
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Pihenésképp... 

Zebegényben jártak kollégáink tantestületi  

kiránduláson. Köszönjük a szervezést  

Beke Kornéliának (Nelli néni) és Bencze  

Erzsébetnek (Erzsike néni)! 

Ágoston Adrienne és Lackó Gábor: köszönjük a képeket!  
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 Koncert a Fáyban  
 

Október 15-én rendhagyó tanórája volt a Fáy-iskola 4-8. 
évfolyamának. A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar  
látogatott el hozzánk, és tartott egy háromnegyed órás 
bemutatót a barokk korszak zenei életéből. Többek  
között felcsendültek Vivaldi, Haydn és Purcell műveinek 
részletei. 

Farkas Pál és zenekara nagyszerű színvonalú  
programot hozott, köszönet érte mindannyiuknak. 

A műsor végén a több, mint 300 diák vastapssal  
köszönte meg a koncertet. 
                                                                     Lackó Gábor 
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            1956. október 23... 

„Csak akkor születtek nagy dolgok, 

Ha bátrak voltak, akik mertek, 

S ha százszor tudtak bátrak lenni, 

Százszor bátrak és viharvertek..” ( Ady) 

 Október 22-én reggel, első órában iskolánk diákserege 
ünnepi megemlékező műsort láthatott, hallgathatott a  

8.a osztály jóvoltából. A gyerekeket a műsorra  
osztályfőnökük, Beke Kornélia és magyartanáruk,  

Aranyosné Benedek Ágnes készítette fel.  
Mi, pedagógusok akkor tudjuk lemérni egy műsor  

meggyőző erejét, hitelességét, ha az képes hangulatot, 
kontaktust  teremteni a közönséggel, hallgatósággal. A 
nézőtér csendben, érdeklődéssel figyelt, még akkor is  

átment az üzenet, ha esetleg alsós gyerekek lévén, nem 
értették minden részletét. De a szépen mondott versek, 
a jól artikulált szövegek, a csodálatosan válogatott zene 
eljutott minden kis-és nagydiákhoz egyaránt. Köszönjük 
az osztálynak és gratulálunk valamennyiüknek ehhez a 

színvonalas megemlékezéshez. 
                                                                    Bencze Erzsébet              
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Az 1.a osztály a Természettudományi Múzeumban  

„A kultúra nagyon erősen képes 

összetartani a népeket, sokkal inkább, 

mint önmagában a közös leszármazás.” 

                                                       Kun Ádám 

Október 24-én múzeumi napot  

tartottunk, nézzük, melyik osztály  

merre járt! 
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Az 1.b osztály a fóti Katolikus 

Templomban járt 

 

 

 

 

 

Az 1.c osztály a Vajdahunyad  

várában, a Mezőgazdasági  

Múzeumban töltötte a délelőttöt 
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A 2.b és c osztály szintén Fót  

nevezetességeit vette célba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mezőgazdasági Múzeum rendkívül népszerű volt ezen a 

napon, a 2.a osztály is ezt választotta úti célnak 
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A 3.c osztály 

Szentendrén 

mulatott a 

Skanzenben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4.a és 4.c osztály bevette Budapestet, 

megnézték a Minipoliszt és a Vörösmarty 

teret 
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A 3.b osztály a 

Parlamentben 

járt 

 

 

 

 

 

 

 

Az 4.b osztály szintén a  

           Mezőgazdasági Múzeumot látogatta meg 
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Az 5.a és b osztály a Pál  

utcai fiúk nyomában járt 
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Az E osztály alsó és felső tagozata a Szépművészeti 

Múzeumba látogatott 
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A 6.a és 6.b osztály a Parlamentet látogatta meg 

A 7.c osztály az Állatkertben járt 
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A 8.a osztály a Városligetben 

és a Terror Háza Múzeumban 

töltötte a napot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 8.b osztály a  

Természettudományi Múzeumba 

látogatott 
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Október 25-én Fáy napot tartottunk iskolánkban. A 

felsősöknek izgalmas és érdekes feladatokat kellett 

megoldaniuk, osztályonként versenyeztek a  

nyereményekért. Az alsó tagozatos gyerekek  

osztályszinten ünnepelték meg iskolánk névadójának 

napját.  

Köszönjük a megnyitót a 4M Dance Company és a 

Kreadance táncosainak.  

          Fáy-nap 
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Interjú a magyar  

rap/hip-hop csapattal, az Animal 

Cannibals-szel  

30 éve a pályán, ez aztán nem semmi... 

  

Gyerekek kérdezték: 

1. Mi volt az általános iskolában a kedvenc tantár-

gyatok?  

Ricsipí: Én imádtam a matekot egészen addig, amíg értettem.  

A valószínűség-számítás környékén azonban elvesztettem a 

fonalat. 

Qka MC: Általánosban szinte minden tantárgyat szerettem, 

még ha a tanáraimnak erről más is volt a véleménye a  

jegyeim alapján.  

2. Volt –e olyan tanárotok, aki nagy hatással volt Rátok?  

R: A rajztanárom. Az órái is jók voltak, de a rajzszakkör még 

jobb. Majdnem rajzszakos gimnáziumban tanultam tovább, de 

sajnos a felvételin elvéreztem. 

Q: Igen, az osztályfőnököm, és a testnevelés tanárom. Mai 

napig tartom velük a kapcsolatot.  

3. Amikor Ti voltatok kisgyerekek, mi volt a kedvenc fil-

metek/rajzfilmetek?  

R: Szerettem a Kisvakondot, a Csillagok háborúját és a Csu-

pasz pisztolyt. 

Q: Szerintetek?? “KUKA” névvel? Igen, a Hófehérke.  

4. Ki volt a legjobb barátotok a suliban, és tartjátok –e 

még vele ma is a kapcsolatot?  

R: Sokukkal tartom a kapcsolatot. Az egyikükkel épp most 

voltunk közösen nyaralni, mindenki hozta a saját gyerekeit is. 

Q: Volt egy jó barátom, Zsolt, akivel ovitól kezdve érettségiig 

egy csoportba és osztályba is jártam. A mai napig tartó szoros 

barátságok viszont a középiskolából vannak.   
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5. Mit szerettetek/utáltatok a legjobban az iskolában?  

R: Szerettem, hogy közel van (18 éves koromig gyalog jártam az  

összes sulimba). Szerettem az udvaron focizni, és imádtam a csokis 

piskótát. Utáltam a kémiát, az oroszt és azt, amikor a nagyok  

bosszantották a kicsiket. 

Q: A konyhás nénitől mindig kaptam repetát, a kémia tanár velem  

végeztette a kísérleteket, hátha egyszer felrobbanok (persze csak  

viccelt), az osztályfőnökömmel pedig hétvégenként túrázni jártunk.  

6.A szüleitek (anno) mit szóltak ahhoz, hogy rappelni kezdtetek?  

R: Szüleim imádták a zenét, ezért részben nekik köszönhetem, hogy 

én is zenerajongó lettem. A rap stílust nem karmolták, de idővel  

megszokták és talán meg is szerették. 

Q: Azt gondolták, hogy szelídebb hobbi, mint egymással verekedni, 

így támogatták.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én kérdezem:  

1.Ha 30 évvel ezelőtt nem születik meg az Animal Cannibals, mit gon-

doltok, mivel foglalkoznátok most, merre sodort volna az élet?  

Q: A zene, a szórakoztatás a vérünkben van, úgyhogy biztos  

maradtunk volna ezen a területen, csak esetleg más szerepkörben.  
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2. Szerintetek mivel motiválhatók a mai fiatalok? (általános iskolás  

korosztályra gondolok) 

R: A mai napig igaz az a „felnőtt” duma, hogy nem a szüleidnek és a tanárok-

nak, hanem saját magadnak tanulsz. Nem kell mindenben az elsőnek lenni, de 

érdemes a suliban elhangzottakra figyelni. A tanulnivalók leválogatásával rá-

értek az egyetemen, addig minden fontos. 

3.Melyik szakmai elismerésetekre vagytok a legbüszkébbek?  

Q: Szakmai elismerésből az idén kapott Máté Péter díj a legmagasabb, amire 

nagyon büszkék vagyunk, de fellépéseink alatt kapott energiák és visszajelzé-

sek minden díjnál fontosabbak.  

4.Fantasztikus zenészekkel dolgoztatok együtt az évek alatt, melyik közös 

munkát élveztétek a legjobban? Volt, ami különleges élmény volt számo-

tokra?  

R: Eddig több, mint 100 előadóval volt közös dalunk, és mindegyik különle-

ges volt a maga nemében. Ha egyet most ki kell emelnem, akkor a Somló Ta-

mással való közös dalunkat választom, ami a mai napig sláger. Nagy élmény 

volt egy gyerekkori ikonunkkal közös alkotást tető alá hozni.  

5.Mi a kedvenc, saját számotok?  

Q: Ezt a kérdést nem szeretjük, mert nincsen rá jó válasz. Mintha egy szülőtől 

kérdeznék, hogy a saját gyerekei közül melyik a kedvence. Mindegyik, és 

mindegyik egy kicsit más miatt. Idén jelent meg egy olyan MP3 válogatás  

CD-nk, amire az elmúlt 30 év, eddigi 89 legjobb dalunkat tettük rá. (Mivel 

‘89-ben kezdtünk reppelni) 

6.Nektek köszönhetően rengeteg fiatal tudta megmutatni a tehetségét az 

országban. Mit tanácsolnátok azoknak a kezdő zenészeknek, aki a mai 

zenei világban szeretnének érvényesülni, hogyan váltsák valóra az álmai-

kat? Manapság honnan várhat segítséget egy fiatal tehetség?  

R: A legfontosabb segítség önmagunk vagyunk. Nem kell más segítségére 

várni. Alkotni kell és menedzselni magunkat. A külső segítség ráér akkor, 

amikor már nem bírunk a ránk nehezedő zenéléssel kapcsolatos feladatokkal. 

7. Hogy látjátok magatokat 10 év múlva? 

Q: Régen nagyon távolinak tűnt 10 évet előre gondolni. Ma már nem. Van 

annyi ötletünk még mindig, hogy meg merem tippelni, ugyanezt fogjuk csi-

nálni, mint most. A lelkesedésünk töretlen.  

 

                                                          Köszönöm szépen! Jakabné Kaudersz Orsi 
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Ajánló 

A Hófödte álom c. csodálatos műsor december 31-ig látha-

tó a Fővárosi Nagycirkuszban. Nézzétek meg, ha szeretitek 

a nem szokványos, ellenben nagyon látványos mutatvá-

nyokat, gyönyörű jelmezeket, tényleg vicces bohócokat. 

Egy kis kedvcsináló képekben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  F Ó T I  F Á Y  A N D R Á S  
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A 4.a osztály mókás tököket faragott 

 

 

 

 

 

 

A 2.c osztály környezet órán  

arról beszélgetett, milyen ősszel 

az erdő 

 

 

 

 

 

 

 

1.cések a Vers– és prózamondó versenyen 

(Tóti Zoli, Rácz Alina, Kardos Eszti)  

Pillanatképek 
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A vers- és prózamondó  versenyen Budai Lizandra 

(2.a) átveszi az oklevelét Seszták Szabolcs  

színművésztől 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Pigniczki Molli (1.b) és Hanna (4.b)  

                                                                                                               együtt mondanak verset az évnyitón 
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Köszönjük a figyelmet,  

találkozunk decemberben!  

Főszerkesztő:Jakabné Kaudersz Orsolya 

Segédszerkesztők: iskolánk Tanárai,  

Diákjai, akik segítsége nélkül ez az újság 

sem létezne, köszönjük nekik! 


