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 „Most tél van és csend és hó…” 

     Kép forrása: https://mapio.net/pic/p-31706019/  

 

A Fóti Fáy András Általános Iskola 
kéthavonta megjelenő online magazinja 

Az igazság: FÁY 
2 0 1 9 . N O V E M B E R - D E C E M B E R  
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A periódusos rendszer éve 

Az ENSZ közgyűlésének és az UNESCO-nak a döntése alapján 2019-es év a pe-

riódusos rendszer nemzetközi éve A periódusos rendszer megalkotója, 

Dmitrij Mengyelejev orosz tudós előtt tisztelgünk ezzel, aki éppen 150 évvel 

ezelőtt alkotta meg az első periódusos rendszert. 1869. március 6-án tette 

közzé a róla elnevezett táblázatot, melyben a kémiai elemeket növekvő 

atomtömeg szerint rendezte sorba. Felfedezte, hogy az elemek tulajdonságai 

periodikusan ismétlődnek, így egymás alá rendezte a hasonló tulajdonságú 

elemeket. Ez alapján kihagyott helyeket, ahová akkor még nem ismert ele-

mek kerültek utólag. A még fel nem fedezett elemek tulajdonságait nagyon 

pontosan meg tudta jósolni. 

 

A periódusos rendszer és egy elmulasztott Nobel-díj 

Mengyelejevvel egy időben mások is megfigyelték az elemek tulajdonságai-

nak periodikus változásait. Mengyelejev felfedezésében az volt a különleges, 

hogy megjósolta még ismeretlen elemek létezését, amelyeket azután hama-

rosan fel is fedeztek. Mire 1901-re a Nobel díj létrejött, Mengyelejev 1896-os 

periódusos rendszere már a múlt felfedezésének számított.  

Mengyelejev hírneve, elismertsége nem szenvedett csorbát. Nevét ma az ele-

mek periódusos rendszerében a 101. elem viseli, a mendelévium. És ami még 

ennél is fontosabb, szinte minden osztályteremben, ahol kémiát tanítanak, 

ott függ a falon Mengyelejev periódusos rendszere 

Az UNESCO idén számos rendezvénnyel, szimpóziummal ünnepelte Mengye-

lejev felfedezését, középiskolásoknak versenyt rendeztek a periódusos rend-

szerről, világszerte neves tudósok kerestek fel iskolákat tudományos kísérle-

teket bemutatva.  Szentpéterváron szeptemberben Mengyelejev munkássá-

gáról és a kémiai felfedezések hasznosításáról rendeztek tudományos kong-

resszust. 

 

                                                                                               Dománé Hegede Erika 
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                      Mengyelejev arcképe 
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Diákjaink munkái a periódusos rendszerről 
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A legtöbb országban ismerik Halloween történetét. Eredetileg 
egy ősi kelta ünnep volt, amit október 31-én este tartottak. Hitük 
szerint ezen az estén az elhunytak szellemei visszatérnek és mi-
vel beköltözhetnek az élőkbe, az emberek rémisztő jelmezekbe 
bújnak, ezzel becsapva a holtak szellemeit. Az ünnephez hozzá-
tartozik, hogy kísértettörténeteket mesélnek és töklámpást fa-
ragnak.  
Iskolánkban már évek óta megrendezzük a Halloween-hetet ok-
tóber végén. Az angol munkaközösség idén az őszi szünet utáni 
hétre hirdette meg a programot. A diákok több kategóriában 
szállhattak versenybe a Halloween jegyében. A legtöbben deko-
rációkészítésbe neveztek be, de emellett még versírás és rajz, 
grafika kategóriában is érkeztek pályázatok. Az aulában kiállítást 
rendeztünk az elkészített tárgyakból.  
Kétségtelenül a faragott töklámpás a Halloween jelképe, amely 
idén is megjelent az ünnepre készített tárgyak asztalán. Emellett 
helyet kaptak még különböző ötletes rémségek, mint például az 
ijesztő Horror Doctor, kartonból készített kísértetkastélyok, szá-
mos lámpás, világító denevérfüzérek, szellemfüzérek, maszkok.  
Az eredményhirdetésre november 8-án, pénteken délelőtt került 
sor. Az iskola aulája megtelt ötletes Halloween-jelmezbe bújt 
gyerekekkel. A zsűrinek nehéz dolga volt, végül 11 alkotást is dí-
jazott. A díjazottak: Tóti Mira (6.a) és Tóti Zoltán Miklós (1. c), 
Szerdahelyi Nikolett (6. a), Tanács-Balogh Bence (1. a), 
Dihen Flóra (6. a), Mollo Eduardo Anhel (1. b), Lázár Panna 
(2. b), Tari Sára (1.a), Barna Csilla (2. b), Mázik Boglárka  
(4. b), Bilonka Brigitta (4. b), Janovich Regina (7. b) 

A vidám hangulatról Nelli néni (Beke Nelli tanárnő) gondosko-
dott, a gyerekek boldogan sikítoztak a rájuk szórt cukoresőben. 
A gyerekek örömét és aktivitását látva biztosak vagyunk benne, 
hogy a következő évben is a programjaink között fog szerepelni 
a Halloween hét. 

 

                                                            Az angol munkaközösség 

Halloween a Fóti Fáy András  

Általános Iskolában 
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A nyertes mű : 

Tóti Mira és Tóti Zoltán alkotása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1.c osztály jelmezbe bújt 
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                                                                                                                         A nyeremények kiosztása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukoreső 

  



9 

 

 

Az 1.a és a 2.a is jelmezt húzott erre az alkalomra 
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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. Novemberben és  

decemberben Táncházban és a Süsü a  

sárkány előadáson voltunk, mindkettő  

szuper élmény volt a gyerekeknek!  

          Köszönjük! 
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Interjú Pásztor Annával,  

az Anna and the Barbies énekesnőjével 

Gyerekek kérdezték:  

1.Mi volt az általános iskolában a kedvenc tantárgyad? 
Kedvenc tárgyam az a matek volt, a testnevelés és a rajz.  

2.Volt –e olyan tanárod, aki nagy hatással volt Rád? 

Általános iskolában volt egy nagyon-nagyon kedves tanár nénim. Én cicás tanár néninek hív-

tam, mert gyönyörű szép volt, fiatal volt és mindig mindenkivel nagyon bájos volt és enge-

dékeny, de azért nagyon jó dolgokat mondott. 

3.Amikor te voltál kisgyerek, mi volt a kedvenc (zene)számod?  

Hháááát, …. most hirtelen az „A-Ha”-tól a „Take on me” jutott eszembe, azt nagyon sze-

rettem. Egyébként nagy „Boy George” rajongó voltam.  

4.Ki volt a legjobb barátod a suliban, és tartod –e még vele ma is a kapcsolatot?  

Nagyon – nagyon sokat költöztünk, sok suliba jártam, de volt egy nagyon jó barátnőm, Kati 

és évekkel, talán 20 évvel, de lehet, hogy több évvel később feltűnt az egyik koncertemen. S 

azóta is tartjuk a kapcsolatot.  

5.Mit szerettél/utáltál legjobban az iskolában?  

Nagyon utáltam a felelést – nyilván – gyűlöltem az ilyen megfelelési dolgokat. Amikor üvöl-

töztek a tanárok velünk, amikor vonalzóval vertek minket, satöbbi. Nagyon szerettem a 

testnevelés órát, mert kimentünk akkor mindig a szabadba. S egyébként szerettem a többi-

ekkel is találkozni. 
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Én kérdeztem: 

O:Manapság rengeteg fiatal álmodozik arról, hogy híres énekes vagy énekesnő lesz 

belőle. Milyen utat kell bejárnia annak, aki komolyan meg szeretné valósítani ezt az 

álmát?  

 

A:Először is föl kell készülni mindenkinek arra, hogy parttalan ez a szakma és le-

het, hogy soha sem fog révbe érni. S hogy ha úgy érzi, hogy akár, ha garázsban 

marad  a dolog és próbatermekben fog csak föllépni, esetleg pár ember előtt, 

vagy otthon komponálgat és ez már neki jó valamilyen szinten, akkor csinálja szé-

pen tovább. Ugyanis az első – ppff… hát én nem is tudom – 5 -6 évben mi havi egy 

alkalomnak éltünk, amikor a Fészek Klub nevű kiskocsmába játszhattunk. Annyi 

pénzt kaptunk pont, hogy kifizettük a benzinköltséget meg a technikát, ami azt 

hiszem, hogy 1 ember jött keverni. Úgyhogy mindenképpen az kell, hogy imádják 

azt amit csinálnak függetlenül attól, hogy hányan nézik és hogy keresnek-e vele 

valamit. A nagy-nagy vízválasztó az mindig a nyolcadik év. Ha valaki kihúzza 8 

évig és rendes zenekartag nem pedig nyilvánvalóan tehetségkutatókkal sokkal 

gyorsabb az egész, de aztán pedig nagyon belassul. Szóval 8 évig ha valaki kibírja, 

akkor kezdődnek el történni a csodák. Aztán amikor elérkeztek a 15. évforduló-

hoz, az megint egy nagy lélegzetvétel. S hogy lehet valaki Omega meg Beatles 

meg minden, hát azt még az a kérdés még rám is vár, hogy kitaláljam.  

 

O:Vannak olyan gyerekek, akik úgy érzik, mások mint a többiek, kilógnak a sorból, 

csak azért mert másképp öltözködnek, másképp gondolkodnak, más dolgokat sze-

retnek, mint az átlag. Te egy elég extravagáns személyiség vagy, mit üzennél azok-

nak , akik a „különcségük” miatt kiközösítve érzik magukat?  

 

A:Én azt mondanám, hogy Hajrá Teri néni! Nem hiába lóg ki az ember a sorból, az 

mindig valami nagyon izgalmas, érdekes. Ha valaki tüntet, ha valaki ellenáll, az 

mindig egy jó jel arra, hogy van benne annyi erő, hogy nem csak sodródik és nem 

csak aláveti magát azoknak a dolgoknak amit valaki más kitalált, hanem képes 

arra hogy újat alkosson. S ez már lehet, hogy egészen korán kis hülyeségekben is 

megjelenik, Pl. feketére festi a haját, vagy lilára, kékre, vagy a körmét vagy nem 

úgy válaszol vagy nem úgy néz vagy nem úgy táncol vagy nem táncol. Tehát hogy 

ezek mindig nagyon - nagyon pozitív jelek, hogy ha valaki nem irányítható, akkor 

abból irányító is lehet, hogy ha nem hagyja magát megtörni.  Persze okosan kell 

azért, tehát hogy ne az legyen, hogy az összes energiája az embernek viszonylag 

korán rámegy arra, hogy ellenálljon, aztán utána megunja és aztán megy ő is rab-

szolgának.  
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O:A nem annyira távoli jövőben az idősebb gyermeked elkezdi majd az iskolát. Milyen tanácsot, útravalót 

adnál neki az első tanítási nap előtt?  

A:Hhháááttt, fffúúú…. fogalmam nincs. Még egy év múlva kezdi Benjike az iskolát, addig majd kitalá-

lok még valami értelmeset.  Talán azt, hogy legyen szemlélődő. Menjen be, se ne erőlködjön, se ne le-

gyen nagyon passzív. Én emlékszem, hogy amikor suliba mentem, vittem egy óriási almát, beültem az 

egyik padba. Igazából nem erőltettem a barátkozást, semmit. Csak rágtam az almát és szemlélődtem, 

néztem, hogy mi lesz. Aztán minden rendben volt.  

O:Van –e bármilyen kötődésed Fóthoz?  

Igen, igen. A filmgyárban forgattunk, egy nagyon érdekes, sci-finek induló, Krónikás névre hallgató 

filmnek a pilot verzióját forgattuk, ami egy ilyen nagy amerikai filmhez hasonló dolog lett volna és én 

egy szuperhős voltam benne. Nagyon hasonlóan a színpadi karakteremhez, és óriási lehetőség volt. 

Emlékszem, hogy Gerard Depardieu forgatott nem messze tőlünk, egy másik stúdióban és én közben 

művérrel leöntve ugrottam át különböző ilyen asztalokon, meg lőttek rám, meg kocsival üldöztek. 

Áááhhh.. szuper volt. Nagyon sajnálom, hogy nem lett belőle semmi, de lehet, hogy még lesz.  

Köszönöm! 

                                                                                                                                                                                      Jakabné Kaudersz Orsi 
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Képcsarnok 
Diákjaink a városi szavalóversenyen 
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A Fáy Zenés Színpad szakköri próbája, Geri Tamás  
színművésszel kiegészülve 
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Mikulás ünnepség a Fáyban 

Köszönjük a műsort iskolánk tanárainak és a 4.a osztálynak 
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Pályaorientációs napot tartottunk decemberben  

köszönjük a szervezést Deákvarga Kingának 
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A hagyományos Mikulás sor– és váltóverseny az idén sem  

maradhatott el  

Köszönjük a szervezést Hédi néninek és Zsóka néninek 
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A karácsonyi műsort idén a Zenés Színpad nyitotta meg egy 

szuper produkcióval, majd a 2. évfolyam varázslatos műsorát 

láthattuk, köszönjük! 
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A Fáy Zenés Színpad két városi rendezvényen is fellépett, decem-

ber 14-én a fóti adventi vásárban és december  

21-én a Mindenki Karácsonyán. Köszönjük a felkészítést  

Jakabné Kaudersz Orsolyának! 
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Köszönjük a figyelmet,  

találkozunk februárban!  

Főszerkesztő:Jakabné Kaudersz Orsolya 

Segédszerkesztők: iskolánk Tanárai,  

Diákjai, akik segítsége nélkül ez az újság 

sem létezne, köszönjük nekik! 


