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IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Érdeklődő, Látogató, Böngésző! 

 

Sok szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót a Közép-magyarországi 

Agrárszakképzési Centrum, Fáy András Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium digitális iskolaújságjának felületén!  

A 2020 tavaszától Magyarországot átfertőző koronavírus járvány sem 

tántorította el iskolánkat annak reményétől, hogy mint az 

Agrárminisztérium által fenntartott középiskola, ne a legjobbak közé 

tartozzon. A Fáy kitart azon célja mellett, és minden téren azon dolgozik, 

hogy az ország egyik legjobb agrárszakoktatási intézménye legyen.  

Büszkék vagyunk iskolánk idén 70 éves múltjára, hagyományaira, az 

agrár-szakoktatásban betöltött szerepére. Jó érzéssel tölt el bennünket a 

volt iskolai tanulók sikeressége, helytállásuk az életben, Ugyanakkor fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést, 

fejlesztést, hogy meg tudjunk felelni az oktatási intézmények felé irányuló társadalmi és tanulói elvárásoknak.  

Az iskola pedagógusai, oktatói és munkatársai, a Közép-magyarországi 

Agrárszakképzési Centrum munkatársaival együtt nagy figyelmet fordítanak 

munkájuk során a diákok igényeinek kielégítésére, az egészséges és élhető 

környezetük kialakítására, az erkölcsös életvezetésre való felkészítésére, és az 

eredményes tanulás megalapozására. Ezek azt eredményezték, hogy tanulóink 

számos versenyen, sporteseményen az ország legjobb tanulói között 

szerepelhettek. Hagyományosan jó híre van iskolánknak a lovas oktatás területén, de büszkék lehetünk a kertész 

és a mezőgazdász szakos tanulóinkra is. Fontos az iskola számára, hogy a diákjaink képességeik szerint a legjobb 

mértékben haladjanak tanulmányaikban, fejlődjenek tudásukban, ugyanakkor mellőzhetetlen feladatként 

kezeljük a tanulók nevelését, az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítését, a közösségi normákhoz való 

alkalmazkodási képesség fejlesztését is.  

Kiadványunkon keresztül szeretnénk átfogó képet adni a diákokért végzett elkötelezett munkánkról, és bízom 

abban, hogy tovább erősödik a felénk irányuló megtisztelő bizalom, továbbá, hogy oldalunk böngészése során 

hasznos információkhoz jutnak, és betekintést nyernek iskolánk életébe, az itt folyó munkába.  
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Az elmúlt években megújult a tantestületünk, remélem, hogy a régi tapasztalatok találkoznak a fiatalok 

lelkesedésével, lendületével a minőségi oktatás javára. Az új szakképzési törvény szabadabban engedi a 

tehetséges gyermekek felfedezését, kezelését, és felkészítését. Ennek alapján kötöttük meg a gödöllői Magyar 

Agrár-, és Élettudományi Egyetemmel az Együttműködési Megállapodást. Az agrárgazdaságot magasabb szinten 

tanulni vágyóknak ajánljuk az érettségit is adó mezőgazdasági, illetve a kertészet és parképítés ágazati képzést, 

amelyek jó ugródeszkák a felsőoktatásba való bejutáshoz.  

Az elmúlt időszakban különösen felértékelődtek 

nemzetközi kapcsolataink is. Célunk, hogy 

minden tanítványunk eljusson olyan külföldi 

utakra, melyek akár alapjaiban is 

meghatározhatják szakmai irányultságukat. A 

külföldi oktatási programok segítségével 

tanulóink kijutottak Dániába, Hollandiába, 

Ausztriába, Szerbiába és még számos helyre. 

Nemzetközi partnereinkkel folyamatosan 

kapcsolatban állunk. Virtuális, és az egyre 

gyakoribbá váló személyes találkozóink során az 

intenzív nemzetközi összefogás, a tapasztalatok átadása, közös programok indítása és a közvetlen segítségnyújtás 

különösen nagy hangsúlyt kapott.   

És végül…  

Kedves Szülők, Kedves Érdeklődők! 

A jelen korban minden változik, ezért nem könnyű jó döntéseket hozni. Ami 

nem változott a Fáy-ban az elmúlt 70 évben, és ami nem fog változni a jövőben 

sem, az a megkapó természeti környezet, a színvonalas mezőgazdasági szakképzés 

és az érettségire történő felkészítést elősegítő pedagógusi elkötelezettség, a 

kiscsoportos oktatások, a családias légkör, a gazdag iskolai és kollégiumi 

hagyományok, és közösségi programjaink. Ajánlom mindezeket, amelyek mindig 

is az iskolánk jellemzői voltak. 

Szeretettel várjuk Önöket „nyílt napjainkon”, egyéb rendezvényeinken, és 

természetesen szeretnénk gyermekeiket az iskola polgárai között köszönteni a 

jövőben. 

(dr. Merkei Attila igazgató) 
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FÁY ANDRÁS ÉLETE ÉS ÉLETMŰVE 
 

Hogyan lett Fáy Andrásból „a nemzet mindenese”? 

 

Fáy András író, politikus, akadémikus, az első 

magyarországi takarékpénztár alapítója százötvenkét 

éve, 1864. július 26-án halt meg. Fót város egyik 

látványossága 1837-ben épült, klasszicista stílusú 

présháza. Az ő nevét viseli egy pénzintézet, több iskola, jó 

néhány településen utca, sétány. 

 

Fáy András író, politikus, akadémikus, az első magyarországi takarékpénztár alapítója 1864. július 26-án halt 

meg. Fót város egyik látványossága 1837-ben épült, klasszicista stílusú présháza. Az ő nevét viseli egy 

pénzintézet, több iskola, jó néhány településen utca, sétány.  

1786. május 30-án a Zemplén vármegyei Kohányon született jómódú református nemesi családban, 

édesanyja a Szemere család tagja volt. 1791-ben szülei Gombára költöztek, ő pedig anyai nagyszülei birtokára, 

Gálszécsre került. 1793-ban lett a sárospataki kollégium diákja, hat év múlva Pozsonyba, az evangélikus 

líceumba küldték, hogy a német nyelvet is tökéletesen elsajátítsa. 1803-ban tért vissza Patakra, ahol filozófiát és 

jogot hallgatott. 

Tanulmányai végeztével Pesten joggyakornokoskodott, ügyvédi oklevelet is szerzett, de soha nem praktizált. 

1810-től a pesti, 1812-től a váci járás szolgabírája volt, 1818-ban Pest vármegye táblabírájává választották. 

Ettől kezdve felváltva élt Pesten és gombai birtokán, idejét főként gazdálkodással, irodalmi és társadalmi 

tevékenységgel töltötte. Fontos feladatának tartotta a folytonos önművelést, gazdag könyvtárában a magyar 

szerzők és az ókori klasszikusok munkái mellett a korabeli német, angol és francia irodalom is helyet kapott. 

Házában gyakori vendég volt unokabátyja, Szemere Pál, Kisfaludy Károly, Vitkovics Mihály és Vörösmarty 

Mihály, aki a Fóti dal című versét először Fáy szőlőjében szavalta el. 

Fáy maga is írói babérokra vágyott, első kiadott műve Bokréta mellyel hazájának kedveskedik címmel jelent 

meg, benne dalokat, meséket, epigrammákat adott közre. Írói elismertségét a Fáy András eredeti meséi és 

aphorizmái című mesegyűjteménye hozta meg, amelynek darabjaiban az állatmese hagyományaihoz híven egy-

egy emberi vagy nemzeti gyarlóságot tett nevetségessé. A közönség körében rendkívül népszerűek voltak ezek 

a többször is kiadott rövid példázatok, így 1825-ben újabb gyűjteménye jelent meg, amelyet németre és angolra 

is lefordítottak. 

1823-ban Pestre költözött, bekapcsolódott a politikai és társadalmi életbe. Széchenyi köréhez csatlakozott, jó 

érzékkel ismerte fel a magyar társadalom és a gazdaság elmaradottságának okait, több tanulmányában, később 

országgyűlési beszédeiben is gazdasági-társadalmi reformokat szorgalmazott. 1832-ben - noha nem volt jó 

véleménnyel a házasság intézményéről - feleségül vette a fóti bíró lányát, Sziráky Zsuzsikát, akivel ekkor már 

volt egy hétéves kisfiuk. Ugyanebben az évben jelent meg A Bélteky ház című műve, az első magyar társadalmi 

regény. 

1831-ben az Akadémia tiszteletbeli tagjává választották, később az igazgatótanácsnak is tagja lett, 1847-ben 

másodelnökként tevékenykedett. 1834-35-ben Döbrentei Gáborral együtt a budai színtársulatot igazgatta, majd 

az Akadémia játékszíni bizottságában töltött be meghatározó szerepet, haláláig a magyar színjátszás egyik 

legfőbb támogatója maradt, ő maga is írt néhány színművet. 1835-ben belépett a Nemzeti Kaszinóba, amelynek 

könyvtárosa, két ízben igazgatója volt. 1836-ban a Kisfaludy Társaság tagja lett, a testületnek 1837 és 1840 

között igazgatója is volt. Az 1835-36. évi országgyűlésen az ellenzék egyik vezéralakja volt. 1839-ben az ő 

javaslatára és részletesen kidolgozott terve alapján kezdődött meg az Első Hazai Takarékpénztár 

megszervezése, a működését 1840 januárjában megkezdő intézménynek 1848-ig segédigazgatója maradt. 

Fáy kiállt a protestáns egyházi és nevelési reformok mellett, szorgalmazta egy református főiskola felállítását 

Pesten, az evangélikus és a református egyház egyesítését. A nőnevelés kérdéseivel is foglalkozott, 

nevelőnőképző intézet felállítását sürgette, és részt vett a magyar ipar fejlesztésére alakult Védegylet 

munkájában is. Az 1848-as forradalom után fokozatosan visszavonult a közélettől, mert a fontolva haladás 
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híveként irtózott minden radikális eszmétől, megmozdulástól. A szabadságharc idején birtokára húzódva 

kizárólag irodalommal foglalkozott, Moliere-t is fordított. Később nagy tisztelője, Deák Ferenc szerette volna 

politikájának megnyerni, de a sokféle betegséggel küzdő író nem állt kötélnek. Pesten halt meg 1864. július 26-

án. 

"A nemzet mindenese" volt, ahogy azt Szemere Pál találóan megjegyezte róla: minden törekvése a haza javát 

szolgálta, minden munkájában a társadalmat, gazdaságot jobbító szándék vezérelte. Fót város egyik 

látványossága 1837-ben épült, klasszicista stílusú présháza. Az ő nevét viseli az OTP egyik alapítványa, egy 

pénzintézet, több iskola, jó néhány településen utca, sétány. Emlékére alapították a Fáy András-díjat, amelyet a 

honvédelmi miniszter adományoz évente. 1986-ban, születésének 200. évfordulóján, majd 1990-ben is érmét 

adtak ki emlékére, arcképe postabélyegeken is szerepel. Szobrot emeltek neki Budapesten, a Vármegyeháza 

oldalában, a Kamermayer Károly téren, Sárospatakon, az Iskolakertben, Dunakeszin, Dunaújvárosban, Pécsett, 

Balatonfüreden és Szegeden pedig emléktáblával tisztelegtek alakja előtt. 

 
(Forrás: Múlt-Kor, 2016. július 26, http://www.nummis.hu/index.php?lang=hu&id=fay-andras-emleke) 

(Vankó József) 

  

ESEMÉNYEK 
 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG– 2022.09.01. 

 

A 2022/23-as tanév egy rendkívül esős őszi napon indult, ezért a tanulók, szülők és az iskola dolgozói a 

tágas park helyett az elmúlt tanévben felújított tornateremben hallgathatták meg a tanévnyitó ünnepélyt. 

A jelenlévőket Turcsán Tímea általános 

igazgatóhelyettes köszöntötte, aki ünnepi 

gondolataiban kiemelte, hogy a Fáy erőssége a 

családias légkör, és a tanulókra való 

odafigyelés. 

Röviden ismertette a tanév legfontosabb 

terveit, célkitűzéseit, majd bemutatta az 

intézmény 5 új oktatóját. 

Eötvös József gondolatai mentén hangsúlyozta, 

hogy a közös tanulási siker záloga nem csupán 

a „MIT”, hanem a „HOGYAN” is. 

”Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk 

gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit 

az iskolában tanultunk, annak legnagyobb 

részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó 

oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre 

gyakorol, megmarad." 

Arra bíztatta a diákokat, hogy az előttük álló tanévet ne feladatok végeláthatatlan sorának fogják fel, hanem 

újdonságokat hozó utazásként fogadják, ahogyan erről Németh László is vall: 

„Ha egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám. Nem azt, 

amelynek a végén egy vizsga áll, hanem amit az ember kíváncsiságból, kirándulásként tett egy új nyelvbe, az 

azon át megközelíthető világba.”  

(Turcsán Tímea) 
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PARKRENDEZÉS – 2022.09 

 

Iskolánk diákjai 2022 szeptembere folyamán nagy lelkesedéssel, szorgalommal és munkabírással vetették bele 

magukat intézményünk csodálatos parkjának rendbetételébe, amit a nyári szárazság nagyon megviselt. 

A munkafolyamatok során fák, bokrok kivágása, visszavágása, metszések, ültetések sora zajlott. 

A tanulók és az oktatók együtt, a közös cél érdekében aktívan és örömmel alakították ki azt a környezetet, 

amely intézményünk különlegessége, ahová az év minden szakában szívesen sétálnak ki az óraközi 

szünetekben, és amely így már alkalmassá vált iskolánk 70 éves fennállásának méltó megünneplésére.  

Köszönjük a diákok és a kollégák munkáját! 
 

 

(Lipót Zsolt, Turcsán Tímea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁY 70 – 2022.09.24. 

 

Fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte ebben az évben a 

Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum Fáy 

András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium. Ennek apropóján egynapos rendezvényre 

invitálták az érdeklődőket 2022. szeptember 24-ére, 

amelynek szervezői  

dr. Sereginé Hézső Emese és Nagy-Baranyi Katalin voltak. 

 

 

Az ünnepség megnyitóján dr. Merkei Attila György a Fáy Iskola igazgatója köszöntötte a meghívottakat az 

intézmény kastély kollégiumának aulájában. Az Igazgató Úr elmondta, hogy a Fáy-iskolát egy olyan korban 

alapították meg, amit ma már hungarikumnak is lehetne nevezni. A kezdet 1948-ra vezethető vissza, mikor a Fáy 

Család péceli kastélyában, és a mellékgazdasági épületekben a kastélyhoz tartozó 5 kt. holdas parkban 

mezőgazdasági gépállomást hoztak létre.  

1952-ben indult el a középfokú mezőgazdasági képzés a kastély épületében. 

 

Záró gondolatként megköszönte elődeinek, a volt igazgatóknak, az iskola volt tanárainak, valamint az 

Agrárminisztérium és Centrum vezetésének, hogy ezt a hungarikumot fenntartották és a Fáy-iskola 

megmaradhatott családias légkörű iskolának. 
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Az ünnepség Molnár Zoltán főigazgató úr köszöntőjével folytatódott, aki az iskola jelenlegi helyzetét 

ismertette a résztvevőkkel.  

A program további részében Fáy Tünde a Fáy Család történetének kutatója tartott előadást, majd Ivánkovicsné 

Pollmüller Brigitta nyugalmazott igazgató beszámolóját hallhatták a résztvevők az iskola múltjáról, a képzési és 

oktatási feltételek megteremtéséről, a külföldi partnerkapcsolatokról, Pécel és az iskola kiemelkedően jó 

együttműködéséről. 

A megnyitó hangulatát emelte a Péceli Zeneiskola tanárainak és növendékeinek, valamint az Oktogon 

Tánciskola táncosainak parádés előadása. 

A parkban a rendezvény programjait java részt az iskolában végzett tanulók önkéntes jelenléte adta, saját 

készítésű termékeikkel, szolgáltatásaikkal. Volt füstölt áruk árusítása, sajttermék, házitej kostoló, és 

patkolókovács workshop, ahol a gyerekek is kipróbálhatták a 

kézügyességüket aprócska patkók készítésével. Akadt olyan volt 

diák is, aki saját tenyészállatait hozta el az állatsimogatóba, de 

olyan is, aki a rendezvény ideje alatt kocsikáztatta kettes 

fogatával a jelentkezőket. A lovasoktatók elhozták bemutatni 

tanítványaik serlegeinek és szalagjainak sokaságát. A férfiak és 

fiúk kedvence a traktor próba és a mozdony modell bemutató 

volt. A kirepülő diákok a gyermekek számára kézműves 

foglalkozásokkal készültek: volt vesszőfonás, gyékényezés, 

nemezelés, kertészetük jóvoltából növényültetés, papírbrikett 

készítés is.  

A tantermekben megtekinthető volt a vadászati kiállítás 

vadászati trófeákkal, és Kazár Miklós a természet ezer arcát 

bemutató festményei is kiállításra kerültek.  

Kollégáink segédletével állatokkal kapcsolatos kvízjátékon is 

részt lehetett venni, a „titkos doboz” köré pedig a 

kíváncsiskodók gyűltek. 

A megéhező vendégeket frissen készült lángos, Margit néni 

konyhájából birkapörkölt, a vadászok üstjéből, pedig vaddisznó 

pörkölt várta. Öreg diákok tanáraikkal beszélgettek, közös 

emlékeiket felelevenítve. Stílusosan lószőrékszerekből és virág 

repertoárból válogathattak és vásárolhattak a megjelentek. Az 

iskola almáskertjéből a zamatos almák mind gazdára leltek. 

A gyermekek zsivaja és hancúrozása betöltötte a 3 hektáros parkot. A kastély elegáns szereplőit a dámalovas 

hölgylovasok adták. A rendezvény a tombola húzás után a Fáy család kastélyának koszorúzásával és a családi 

sírhely meglátogatásával zárult. 

A park újra megtelt élettel, mint annak idején, és iskolánk szakembereinek mestermunkáit ismerhette meg 

Pécel közönsége és a jelenlévő szülők.  
(Nagy-Baranyi Katalin, Dr. Sereginé Hézső Emese) 

 

A rendezvény támogatói:  

Pécel Város Önkormányzata, Sarlós Imre és a Túzberek Vadásztársaság – Vadászati kiállítás, Almási Zsuzsanna, 

a Millenniumi Hagyományőrző Egyesület elnöke, Péceli Zeneiskola tanárai és növendékei, Oktogon Tánciskola 

tanárai és növendékei, Ács Zoltán és Farkas Péter (jurtaállítás), Anka József, Hardi Miklós, Tronka Zoltán, 

Aranyi Pincészet - Monor, Nagy Zsuzsi, Takács Dóri, Virágh László, Eper Barbara, Őzse Eszter 
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Lovaskocsizás                        Traktorbemutató             Kézműves jurták 

 

 

SPORTNAP – 2022.09.30. 
 

 

Intézményünk közel 10 esztendeje minden évben 

csatlakozik a Magyar Diáksport Napja, és az Európai 

Diáksport Nap rendezvényhez, amely az Országgyűlés 

határozata szerint az adott tanév szeptemberének utolsó 

péntekjén kerül megrendezésre. 

Ma már több mint 40 európai országban szervezik meg ezt a 

fontos eseményt, mely évről – évre a testmozgás és az 

egészségtudatos életvezetés fontosságára hívja fel a 

figyelmet. 

Mindezek mellett célja, hogy a mindennapos testnevelés 

hagyományos keretein túlmutatva kreatív, játékos formában 

mozgassa meg egy-egy intézmény teljes tanulói és oktatói 

közösségét. 

Az idei év mottója: „Going Green in Sport!”, vagyis  

„Irány a Zöld!” 

Szeptember 30-án az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen még az indulás előtt alig fél órával is szakadt az 

eső, de a Fáy tántoríthatatlan! 

Egy kiadós sétával mindenki sokat tett az egészségéért ezen a délelőttön a „Zöldben”. 
(Turcsán Tímea) 

 

 

 

ERASMUS – 2022.09.12-09.23, 2022.10.03-10.14. 
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A KMASZC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző iskola és kollégium diákjai és kísérő tanárai 

2x2 hetes Erasmus+ Parképítő és Állattenyésztési, állatjóléti szakmai gyakorlaton vettek részt Dániában a 

GreenAcademy Aarhus, Beder- i Campusán. 

Tartalmas, sokrétű elméleti és gyakorlati ismeretet kaptunk az állattenyésztés, az állatjóléti feltételek és a 

kertépítés gyakorlati megvalósításáról, valamint a növénytermesztés és kertépítés gépei, a preciziós 

gazdálkodás lehetőségei témakörökről. Az ismeretek megszerzésén keresztül betekinthettünk Dánia 

gazdaságába, szakmai oktatásába.  

Dánia több nagyobb városának nevezetességeit is megismertük (Koppenhága, Aarhus, Randers), csodás 

élményekkel gazdagodtunk. 

Kiváló lehetőség volt a gyakorlat az angol nyelvi kompetenciák fejlesztésére, a hagyományok, étkezési 

szokások, diákok sokféleségének megismerésére. 

Köszönjük a lehetőséget az KMASZC-nak, a nemzetközi kapcsolatok szervezőjének, iskolánk vezetőségének 

és tanárainak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a szakmai tanulmányutat.  

Reméljük, a jövőben is lesz módunk hasonló szakmai gyakorlaton részt venni, hiszen nagyon fontos a diákok 

motiválásában, szakmai hozzáállásuk kialakításában és a szakmai képzésükben egyaránt. 

 
(Tavaszi Veronika) 

 

DÖK NAP – 2022.10.07. 

Az iskolai Dök nap és a Gólyanap egy verőfényes októberi napon került megrendezésre iskolánk parkjában. A 

9-dik évfolyamosoknak aprajafalva lakóinak, törpöknek kellett öltözniük. Követelmény volt, hogy a 

karaktereket (okoska, törperős, kertitörp) próbálják meg a diákok képviselni. A gólya avatóra a 9-es diákoknak 

egy előadással is készülniük kellett (vers, dal, mondóka), továbbá egy almás ételt is fel kellett szolgálniuk a 

zsűrinek. 

Az alkalmon az iskola minden diákja számára volt program. Az osztályok egy 6 állomásos vetélkedőn kertészet, 

gépészet, növénytermesztés és állattenyésztés, lovászat, közismeret, iskola történet témakörökben mérhették 

össze tudásukat. Kint a focipályán zenével fűszerezett sorversenyeken is várták a mozogni vágyókat. Itt vicces 

feladatok voltak: betűkirakás, mocsárjárás, pohár töltés, tojás 

dobálás, lufifújás, akadálypálya. 

Legérdekesebb próbatétel mégis a növénykereséses volt, ahol 

minden osztálynak egy vaktérkép segítségével kellett 

megkeresni a parkban található fás szárú növényeket, azokat 

bejelölni, majd a nevüket magyarul és latinul leírni. Ehhez 

növényhatározós applikációkat használhattak pl. PlantNet. A 

másik újdonság az állatok világnapjához kötődő „Legyél te is 

állati detektív” játék, ami szintén nagy sikert aratott 

Itt a versenyzőknek a parkban és az iskola épületében elrejtett 

kinyomtatott állatokat kellet megkeresniük és Qr kód olvasó 

segítségével egy weboldalon leolvasni a hozzájuk kapcsolódó 

információkat.  

Ezután egy Google űrlap kitöltésével kellett számot adniuk, 

hogy valóban fellelték az elveszett állatokat, és információkat 

szereztek róluk. 

A nap folyamán néhány osztály még bográcsban is főzte az 

ebédnek valót, míg mások csak a színes versenyekben vettek részt. 

A nap programjait, és azok lebonyolítását iskolánk diákönkormányzatának tanulói segítették. 
(Ser Hajnalka) 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP – 2022.10.13. 

 

2022.10.13-án pályaorientációs napot tartottunk, ahol iskolánk tanárai és diákjai szeretettel várták a környék 

közel száz 7. és 8. osztályos diákját. Ezen a napon a diákok és kisérő tanáraik játékos feladatokkal 

ismerkedhettek meg iskolánkban tanított gazda (lovász) szak, kert és parképitő technikum és mezőgazdasági 

technikum követelményeivel és szakmai tapasztalatok lehetőségeivel.  

a játékos délelőtt 7 helyszínen zajlott.  

Ezek az alábbiak: 

1. Mezőgazdasági technikum: Erre a napra az állatházunk kiköltözött az iskola parkjába. Különböző kis 

állomásokon a tanulóink segítettek megismertetni az érdeklődőkkel a gyakorlatok során rájuk váró feladatokat.  

Többek között volt bála tolás időre, talicska ügyességi pálya, takarmányismeret, takarmány mérés, különböző 

baromfifajok tojásainak megismerése és még számos feladat, de a kedvenc a tyúkfogás állomásunk volt.  

2. Mezőgazdasági technikumhoz kapcsolódóan még a traktorok voltak a legnépszerűbbek jövendő diákjaink 

között. Ezen a helyszínen 3 traktort is kipróbálhattak.  

3. Kert és parképítő technikum: vendégeink megismerhették a cserepes növények ültetésének szabályait. 

Választhattak, hogy mocsári hibiszkuszt (Hibiscus moscheutos) vagy zöldikét (Chlorophytum) ültetnek.  

4. Kert és parképítő technikum megismeréséhez tartozott még gyümölcsfaültetés is. Itt cseresznyefát, körtefát, 

birsalmát, meggyfát és kajszibarack fát ültettek a diákok. 

5. A gazda szakiránnyal és azon belül a lovász szakkal is két helyszínen találkozhattak az érdeklődők. Először a 

lovaglás és lóápolás, majd a fogathajtás rejtelemivel és a befogás szabályaival ismerkedhettek.  

7. Az utolsó helyszínen iskolánk kollégiumának aulájában az iskola kollégiumának és szakjainak bemutató 

előadást hallgathatták meg.  

 

Az általános iskolás diákok a különböző állomásokon nagyon aktívan vettek részt, és sok-sok élménnyel, 

jókedvvel tértek haza. Reméljük, közülük többeket jövő szeptemberben a gólyáink között üdvözölhetünk. 

 
(Ser Hajnalka) 

 

          
 

 

SULI DÖK DISZKÓ- 2022.11.07. 
 

A Diákönkormányzat kezdeményezésére 2022.11.07-én hétfőn 16:00-19:00-ig suli diszkót tartottunk. Az 

esemény két helyszinen valósult meg. A tornateremben diszkó stilusban, míg az ebédlőben retro stilusban 

csendültek fel a zeneszámok. A farsangi időszakban szeretnénk ezt a kezdeményezést folytatni. 
 

(Lipót Zsolt) 
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SULI DÖK MIKULÁS 2022.12.06. 
 

December 6-án, Mikulás nap alkalmából a Diákönkormányzat 

képviselői egészen az északi sarkig mentek, hogy meghívják közénk a 

jó öreg „Fehérszakállút”. 

A Mikulás Vankó József tanár únak álcázva 3 krampusz segédjével 

érkezett. Az osztályok meglepődve figyelték, ahogy nagy kopogást 

követően belép a terembe.  

A diákok különleges cukorkákat kaphattak a Mikulás puttonyából. 

Volt közöttük ”Jóságjavító”, „Feleléssegítő” és „Ideális testalkatot 

eredményező”. A roszabb diákok számára előkerült a virgács is, 

jelezve, hogy ideje megjavulni! Ám mivel a Mikulás szíve vajból van,  

természetesen ők is részesültek a cukorkákból. 

Ezen kívül, kedves jándékként elhozta még az okleveleket is a 

madárodú, madáretető verseny díjazottjainak,valamint madárbarát 

osztályoknak.  
(Lipót Zsolt,Turcsán Tímea) 

 

SZALAGAVATÓ 2022.12.09.  

 

Iskolánk szalagavatójának ebben a tanévben az isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Technikum adott otthont. A környéken csak SZISZI néven emlegetett intézmény nagy szeretettel fogadta 

végzős tanulóinkat, az oktatói testületet, valamint a meghívott vendégeket. Az ünnepi díszbe öltöztett aula 

hangulatában és fényeivel már a karácsonyt idézte. 

A közösség számára az iskola hagyományőrző rendezvényei, így a szalagavató bál is, különös jelentőséggel 

bírnak. A „valahova tartozás” élményét erősítik bennünk.  

Ennek ismeretében a szervezők minden évben igyekeznek ezt szem előtt tartva felejthetetlen élménnyé tenni a 

jelképes szalagok feltűzését a diákoknak, szülőknek, vendégeknek egyaránt. 

Az elmúlt 2 évben sajnos a pandémia miatt nem rendezhettük meg ezt az eseményt, ami miatt most még 

nagyobb izgalommal és lelkesedéssel vágtunk bele az „újrakezdésbe”. Új volt a helyszín, és sokaknak az 

élmény is. 

Talán kevesen tudják, hogy a szalagavató bálok hagyománya közel 200 éves múltra tekint vissza. 

Selmecbányán rendezték az elsőt. Azokban az időkben még „valétálás” volt a neve, ami a latin „Valete” szóból 

ered, amelynek jelentése: „Éljetek boldogul!” 

A szalag az iskolához tartozás, de az elválás szimbóluma is egyben, ami a gondtalan diákéveket lezáró vizsgák 

közeledtét is sugallja. 
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Színvonalas, mégis családias hangulatú műsorral vette 

kezdetét az este, ahol Dr. Merkei Attila igazgató úr  

mellett Horváth Tibor, Pécel város polgármestere és 

Fáy Péter, a péceli Fáy Alapítvány elnöke is 

megosztotta gondolatait az ünneplőkkel. 

A szalagtűzést követően, amíg a diákok a táncokhoz 

átöltöztek, az Oktogon Táncegyüttes szórakoztatta a 

közönséget. 

A végzős osztályok táncait a 12.A/B osztály elegáns 

bécsi keringője nyitotta, de láthattunk csodálatos 

keringőt a 11.C és 13. C osztálytól is. Ráadásként 

minden ünnepelt osztály elkápráztatta a közönséget 

egy vidám összeállítással, amelyben a 12.A/B mai 

slágerekre készült koreográfiát táncolt, a 11.C western 

hangulatot teremtett, a 13.C pedig egy felejthetetlen 

történetet állított össze a zenék segítségével. 

Az este a közös keringővel zárult, ahol diákok, szülők, 

barátok, oktatók, meghívott vendégek egyaránt 

átadhatták magukat a klasszikus dallamok és a tánc 

varázsának. 

A közös munka az este közös sikerét, és felejthetetlen 

pillanatokat adott mindannyiunknak. 

Külön köszönet illeti a 11. A osztály mindenre 

kiterjedő, fáradhatatlan lelkesedését, amellyel segítette 

a díszítést, hangosítást, műsorszerkesztést, 

teremberendezést egyaránt. 

 
 (Turcsán Tímea) 

 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 2022.12.19-21. 

 

A 11.A osztály a téli szünet előtti utolsó héten, december 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban járt. 

A Nemzeti Filmintézet középiskolásoknak szervezett programsorozatán vettek részt a tanulók, amelynek célja, a 

magyar filmtörténet klasszikusainak megismertetése a diákokkal.  

Fábri Zoltán Hannibál tanár úr című, 1956-ban készült alkotását nézték meg, amely mindannyiuknak 

maradandó élményt jelentett ebben a csodálatos, műemlék épületben. 
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11.B osztály december 21-én a Városligeti 

Műjégpályán korcsolyázott, majd megnézték a Magyar 

Zene Házát, valamint a Néprajzi Múzeumot is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9.C osztály december 21-én a gödöllői városi 

jégpályára látogatott el. 

 

 

11.C oszály készülve 

a karácsonyra 

készitett egy kis 

hozzájuk illő 

teremdíszítést. 

Sok osztály 

karácsonyi légkörben, 

sütizéssel, 

beszélgetéssel az 

osztályteremben 

töltötte el az utolsó 

tanítási napot. 

 

 

 

A 9.A osztály 

december 20-án 

Gödöllőn a 

karácsonyházban, és 

a karácsonyi 

vásárban járt. 

 
 

 

 

 

 

 

(Forrás: https://dunapartprogram.hu/a-karacsonyi-csoda-itt-kezdodik-

titeket-is-var-a-godolloi-karacsonyhaz/) 

 

FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK 
 

Intézményünk a 2022/23-as tanév szeptembertől decemberig terjedő időszakában örömteli módon tárgyi 

eszközök beszerzésével, felújításokkal gazdagodott, amelyek célja az oktatás, valamint az oktatási környezet 

színvonalának emelése volt. 

A beszerzések közül kiemelkedő jelentőségű egy drón, amely a későbbeikben alkalmassá válhat a 

szántóföldeken zajló munkák monitorozására vagy akár a gyümölcsös permetezésére is. 

A szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati munkát segíti a damilos fűkasza, motoros fűrész, ágaprító, 

magas nyomású mosó, öntözőberendezés, kertészeti eszközök és virághagymák, valamint új tojófészek 

használatba vétele. A Kishársas tangazdaságban kerítés és új karám került kialakításra.  

Az üzemlátogatások, külső gyakorlati helyek, kirándulások lebonyolításához a Centrum intézményünk 

rendelkezésére bocsátotta 19 személyes Mercedes buszát, valamint felújítás alatt áll az évek óta 

működésképtelen 9 személyes Hyundai kisbusz is. 

Közvetlenül a téli szünet előtt gazdagabbá váltunk egy új, komplex hangosítási rendszerrel, amely lehetővé teszi 

rendezvényeink színvonalas lebonyolítását akár szabadtéri programok esetében is. 

A közismereti tantárgyakhoz kapcsolódóan nagy képernyős „okostévék” beszerzése valósult meg.  

A mindennapos testnevelés színesebbé tételére bordásfalat, kosárpalánkot, ping-pong asztalt, zsámolyokat, 

és egyéb sporteszközöket kaptunk. 
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2022. decemberében elkezdődtek a kollégiumban a felújítási munkák, amely során 21 konvektor került 

kicserélésre. Az első emeleti leány mosdó és fürdő is teljesen megújult. 

Szintén fontos előrelépés energetikai szempontból, hogy a kollégium aulájának, lépcsőházának hatalmas 

üvegfelületű ablakán is pótolták, cserélték a sérült részeket. 

A tanügyi épületben szülői felajánlás segítségével megújultak az aula és az első emelet közösségi terének 

bútorai, valamint 35 új széket kaptunk tantermeink berendezésére. 
(Turcsán Tímea) 

  

KOLLÉGIUMI ÉLET 

 

A collegium latin szó, közösséget jelent. Iskolánk legnagyobb diákközössége a kollégiumi ellátásban részt 

vevő diákoké, hiszen jelenleg 55 fő kollégista tanulója van az iskolának. 1952-ben, 71 évvel ezelőtt indult el az 

oktatás a Fáy kastélyban, internátusi formában, a tanulók a kastélyépületben laktak, és ott is tanították őket. A 

60-as évek elején épült fel az iskola fő épülete, a Fáy kastély azóta az iskola kollégiumának ad otthont. 

Mi is történt a kollégiumban az első félévben?  

A kollégista diákok a jó gazda módjára használják ezt a műemlék épületet, és a maguk lehetőségeit 

kihasználva sokat tesznek azért, hogy állagát megóvva sokunk számára örömet okozzon ez a gyönyörű kastély. 

Peczek Zsolt a nyári szünetben kifestette a fiú hálókat, a 70 éves ünnepélyre készülve pedig Bratkovics Tibor és 

Pataki István tették rendbe az épület auláját, és az orvosi rendelő előtti részt. Az épület műemléki jellegét 

fokozza, hogy volt tanulónk, Homoki Csilla elhunyt édesapja családi házának teljes bútorzatát felajánlotta a 

kollégium számára. Így a közösségi tereket, a nevelői szobákat szép neokoloniál bútorokkal, kiegészítőkkel 

sikerült berendeznünk, ily módon még otthonosabbá vált az épület. Ezúton is szeretném köszönetünket kifejezni 

e nagyvonalú gesztusért.  

A kollégista tanulók legfőbb kötelességük, a tanulás mellett többfajta szakköri foglalkozásokon vehettek 

részt: Vízvári Katalin tanárnővel sütőtökös muffint, almás krémest, és mézeskalácsot készíthettek. Ugyancsak 

Vízvári Katalin tanárnő szervezte „Az érzéseken át a pontok világába” című képkiállítást, melyet workshop 

követett, ahol a részt vevők elsajátíthatták a pontfestés technikáját. 

 A kollégium auláját a diákok folyamatosan az évszakoknak megfelelően feldíszítették, a 70 éves ünnepség 

alkalmából iskolatörténeti kiállítást állítottak össze. Hetente a filmklub előadásait nézhették meg Szabó Zoltán 

tanulónk segítségével.  

Közösségi szolgálat keretében rendbe tették a Ráday kastély kertjét. Az ősz folyamán megtekintették ezt a 

közeli barokk kastélyt, ahol mindannyiuk számára felejthetetlen idegenvezetésben volt részük. 

December 6-án a kollégisták ellátogattak Kovalszkyné Mikó Tünde tanárnővel a Budapesti Állatkertbe. Itt az 

„Állatvédelmi hét” alkalmából a diákok csoportos vetélkedőn vettek részt, majd kézműves foglalkozás 

keretében vászontáskákat festettek, ezek után megnézték a Fővárosi Állatkert látnivalóit.  

Ugyancsak december hónapban kezdődtek el a próbák a kollégiumi karácsony estre. A műsort Vankó József 

tanár úr állította össze, és Dein Vivien, Bilku Bettina tanulók tanították be. A kollégiumi felújítási munkálatok 

miatt online oktatásra tértünk át, így sajnos a közös karácsonyi ünneplés elmaradt.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy az emeleti lány vizes blokkot: a fürdőt, és a WC-t teljesen felújították, így a 

téli szünet után már a lány tanulók birtokba vehetik és élvezhetik az új helyiségeket. 

A collégium szó közösséget jelent, és úgy gondolom, hogy az iskola kollégiumi diákközössége valóban egy 

családias légkörű, jó hangulatú, jó erkölcsiségű csoportot alkot. Arra bíztatunk minden távol lakó bejáró diákot, 

hogy győződjön meg erről személyesen, és a férőhelyek függvényében jelentkezzen kollégiumunkba! 

 

(Kollégiumi Nevelők) 
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ÖKOISKOLA 
 

KOMPOSZT ÜNNEP 2022.10.31. 

 

Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Iskolánk Ökoiskola közössége a humusz szövetség felhívására egy projekttel rukkolt elő. A 9.c (gazda) osztályt 

és osztályfőnökét, ökoiskolánk oszlopos tagját, Ser Hajnalkát bíztuk meg a komposzt élővilágának 

felkutatásával és bemutatásával. A diákok feladata volt a komposztban lakó élőlények feltérképezése, azokról az 

interneten történő képek gyűjtése. Segítségükre volt, hogy kertészetünkben élőben is megnézhették, hogy 

milyen élővilágot tartalmaz a komposzt. A beérkezett képeket kiválogattuk és kinyomtattuk, mely után az 

osztály kivágta és összeragasztotta a képeket. Ennek célja volt, hogy mindkét oldalon ugyanaz az élőlény legyen 

látható. Ezeket később lelamináltuk, és újból az osztályt kértük meg, hogy vágják ki az élőlényeket.  

A következő feladat volt a komposzt bemutató előkészítése. A 9.c osztály dísztéglákból kirakott két téglaalapot, 

ahol a komposztálás folyamatát tudtuk bemutatni. Az egyik téglaalapba tiszta komposzt került, míg a másikba 

levelek, faágak kerültek bele a „miből mi lesz?” elv mentén. A projekt 2022.10.28-ára péntekre készült el, 

amely alkalomra meghívtuk a Péceli Gesztenyés Óvoda és a Péceli Református Óvoda nagycsoportosait.  

Két állomáson várta őket játékos feladat. Az egyiken egy mágnestáblán került bemutatásra, hogy mit lehet és 

mit nem lehet beletenni a komposztba, hogy miért fontos a komposztálás és hogy mi a komposztálás folyamata. 

Itt az óvónőkre és a dadusokra, kisérőkre is gondolva egy komposzt totót töltettünk ki a felnőttekkel. Ez után 

iskolánk komposztja került bemutatásra a számukra. A másik állomáson a komposzt bemutatónál lévő 

komposztba elrejtett élőlényeket kellet megkeresniük kerti szerszámok segítségével az ovisoknak. Mind a 18 

talajlakó felkutatása után a 9.c osztály segítőivel egyesével kellett felismerniük, elnevezniük azokat. Meglepően 

figyeltük, hogy milyen sok élőlényt felismertek a kicsik, és hogy milyen élvezettel turkálták a komposztot a 

lelaminált állatok megtalálása érdekében. A nap végén a részükre összeállított levél kupacba is kedvükre 

ugrálhattak a gyerkőcök. 
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A projekt során mind diákjaink, mind az ovisok nagyon sokat tanulhattak a komposztálás fontosságáról. Bízunk 

benne, hogy a jövőben is minden évben sikerül valamivel előrukkolnunk, hogy népszerűsítsük a komposztálás 

mivoltát. 

Köszönöm a 9.C osztály, és osztályfőnökük, Ser Hajnalka tanárnő munkáját! 

 
(Lipót Zsolt) 

 

    
 

ÖKOFAL, KERTÜNK MADARAI 
 

 
 

Iskolánk ökosikolája elhivatott a környezettudatos 

szemlélet kiakitásával kapcsolatban. Az első emeleten 

kialakitásra került egy ökofal, amely a fenntarthatósággal, 

körforgásos gazdálkodással kapcsolatos tippeket tartalmaz 

diákjaink számára. A fal melletti üvegszekrényre a 

ceglédi Török János Iskola együttmüködése révén kertünk 

madarai matricák kerültek kihelyezésre, hogy a diákok 

képeken is láthassák, megismerhessék a parkban repülő, 

élő madárkákat. 

 

 

 

 

PASSZOLD VISSZA TESÓ! 

 

A „Passzold vissza tesó!” program célja, hogy a magyar háztartásokban használt, de 

használaton kívülre került mobiltelefonokat visszagyűjtsük, minél nagyobb 

mennyiségben. A használt készülékek kincseket rejtenek, többek között 17 féle fémet 

lehet visszanyerni belőlük, például aranyat, ezüstöt, palládiumot, rezet. A 

mobiltelefonok előállításához szükséges nyersanyagok, például a koltán bányászata 

Afrikában a veszélyeztetett fajok (pl. gorillák, bonobók és csimpánzok) élőhelyét, 

fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit is fenyegeti. Ezt a folyamatot szeretnék 

megfékezni, ha ugyanis a használt mobiltelefonokban található fémek 

újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz 

szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog. 

Iskolánk gyűjtőpontként csatlakozott a programhoz, mely során egy kihelyezett 

dobozban gyűjtjük a régi telefonokat.  
(Lipót Zsolt) 
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MADÁRODÚ / MADÁRETETŐ VERSENY 

 

Iskolánk Ökoiskola csapata egy versenyfelhívást tett közzé: 

 

Télen nagyon fontos, hogy kertünk madarainak élelmiszert és lakhelyet biztosítsunk, ezért 

madárodú/madáretető építő versenyt hirdettünk iskolánkban. A madárodú építése során a megadott tervrajzon 

lévő méreteket be kellett tartani. Ezeket a tervrajzokat az osztályfőnököknek átadtuk. Ők továbbították a diákok 

számára. A madáretetőre külön tervrajzot nem biztosítottunk, azt teljes mértékben a diákokra bíztuk, de 

javasoltuk, hogy önetetős megoldásban gondolkozzanak. A versenyre egyénileg, párban vagy osztály szinten is 

lehetett jelentkezni. Az elkészült remekművek iskolánk parkjában kerültek kihelyezésre. A 

madároduk/madáretetők elkészítésre egy teljes hónap 

(november) állt rendelkezésre.  

 

“A madár nem ismer határokat. Ő a béke és szabadság 

hírnöke, aki a lélek kertjében született, és a szívben 

szárnyra kap” 

 

A verseny első 3 helyezettje a tanévben megszerezte 

osztályának a MADÁRBARÁT OSZTÁLY címet  

(9.A, 10.A, 11.A, 13.C), illetve biológia vagy 

természetismeret 5-össel gazdagodott a 

madárodú/madáretető készítője!  

 
(Lipót Zsolt) 

 

SZERESD A FÖLDET, SCAN4CHEM VERSENY 

 

Scan4Chem 

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége 3 fordulós környezeti nevelési vetélkedőt hirdetett 

„Scan4Chem – Szkennelj a változásért!” címmel középiskolás korú diákok 3 fős csapatai számára.  

A vetélkedő 2022. október 1. és december 21. között került megrendezésre. 

„A vetélkedővel a használati tárgyainkban jelen lévő vegyi anyagokra és vásárlási szokásainkra 

hívjuk fel a figyelmet többek között egy telefonos applikáció segítségével. A felhasználók 

mellett hangsúlyt kap a gyártók és forgalmazók felelőssége is. Az élelmiszerek, kozmetikumok, gyógyszerek 

dobozain fel kell tüntetni az összetevőket, a lehetséges allergén anyagokat, az E-számokat és adalékanyagokat. 

Mindennapi használati tárgyaink, elektronikai eszközeink, bútoraink, ruháink azonban vegyi anyagokat is 

tartalmaznak, melyről sokkal kevesebb tájékoztatást kapunk. Az összetevők egy kis része ún. „különös 

aggodalomra okot adó” (angol rövidítéssel SHVC) anyag is lehet: rákkeltő, az immun- vagy hormonrendszert 

károsító, természetben hosszan felhalmozódó káros anyag. 

Az Európai Unió által támogatott LIFE projekt keretében kidolgozott ingyenes és reklámmentes 

Scan4Chem mobil applikáció lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy az EU vegyi anyagokról 

szóló REACH-rendelete alapján egyszerűen kérjenek termékinformációt a gyártóktól és forgalmazóktól 

a lehetséges veszélyes anyagok jelenlétéről. 

A vetélkedőn résztvevő tanulók megismerkednek az elkerülendő összetételű alapanyagokkal, 

felmérhetik vásárlási szokásaikat, próbára tehetik a hétköznapi vegyi anyagokkal kapcsolatos 

tájékozottságukat, és segítséget kapnak abban, hogy a jövőben tudatos vásárlókká 
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váljanak. 

Mindezt változatos, kreatív, játékos feladatok segítségével, aminek következtében felismerik 

az egyéni, közösségi cselekvési lehetőségeket, megoldásokat. 

A vetélkedőn iskolánk egy csapattal képviseltette magát. Az eredményt várjuk. 

 

Szeresd a Földet 

 

Egyfordulós levelező projektverseny a fenntarthatóságról. 

Egyfordulós projektversenyünk célja a diákok figyelmét a fenntartható fejlődés irányába fordítani, és személyes 

élmény és tapasztalatok alapján felkészíteni a gyermekeket arra, hogy ők maguk mit tehetnek azért, hogy a földi 

élet az emberi léthez méltó módon fennmaradjon. 

A vetélkedőn iskolánk két csapattal képviseltette magát. Az eredményt várjuk. 
(Lipót Zsolt) 

 

SZELEKTIV HULLADÉKGYŰJTÉS 

 

Iskolákban szelektív hulladékgyűjtés zajlik. Fejlesztése 

alapvető feladatunk. Idén felmérésre kerültek a meglévő 

hulladékgyűjtő edények és matricákkal láttuk el azokat.  

Még néhány hulladékgyűjtő edény beszerzésére lesz 

szükségünk a közeljövőben, hogy minden osztályteremben 

megvalósulhasson a szelektív hulladékgyűjtés. Iskolánk 

folyosóira pedig hulladékgyűjtő szigeteket szeretnénk 

kihelyezni pet palack tömörítővel. A jövő tervei között 

szerepel 1100 l hulladéktároló szelektív konténerek 

beszerzése is. 

 
(Lipót Zsolt) 

 

ISKOLÁNK ŐSZI POMPÁBAN 
 

   

Fényképezte: Lovász Margit 
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EGYÉB PROGRAMOK 

 

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett  

ünnepi megemlékezés Pécelen  

2022.10.23. 

 

Pécel Város Önkormányzata hosszú évek után újra iskolánkat kérte fel, hogy az 1956-os forradalom és 

szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezés keretében ünnepi műsorral szerepeljen. Az 

eseményen a város politikai és 

kulturális életének vezetői, és a 

péceli polgárok mellett iskolánk 

vezetése és oktatói is részt 

vettek. A Zámbó Péter által 

összeállított ünnepi műsort a 

PIOK Szemere Pál Általános 

Iskolája színpadán előadták: 

Jakab Bettina, Benyó Eszter, 

Kiss Kíra 9.A, valamint Giczy 

Gábor 11.A és Dobai Dávid 11.B 

osztályos tanulók, akikre 

büszkék vagyunk határozott és 

szép kiállásukért! 

A szereplők felkészítésében 

segített Vankó József és Turcsán 

Tímea is. Az eseményen 

köszöntőt mondott Horváth 

Tibor polgármester és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.  

Közreműködött továbbá az Ossó János fúvószenekar, és a Petőfi Sándor Férfikórus. A műsort követően a 

Ráday -kastély melletti parkban lévő 1956-os emlékműnél dr. Merkei Attila igazgató úr és Turcsán Tímea 

általános igazgatóhelyettes vezetésével részt vettünk a koszorúzáson, ahol felkérték diákjainkat, Giczy Gábort 

és Dobai Dávidot, hogy segítsenek a koszorúk elhelyezésében.  

    A Fáy ’70 évfordulója után ismét megjelenhettünk egy fontos városi rendezvényen, bizonyítva ezzel azt, 

hogy intézményünk bekapcsolódott a város és környéke vérkeringésébe és kulturális életének szerves részévé 

vált.  
 

(Vankó József) 
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ALMASZEDÉS 

2022.október 21-én egy közösen eltöltött csapatépítő délután keretében 

intézményünk oktatói a gyümölcsösben almát szedtek, majd a munkától jólesően 

elfáradva az ebédlőben tudásmegosztó beszámolókat hallgattak meg a külföldi 

tanulmányutakról, szakmai gyakorlatokról. 

A nap mottója volt: „Kell egy csapat!”- hiszen közösséget építeni csak összetartó 

közösség tud! 
 

(Turcsán Tímea) 

 

 

 

 
 

FINN OKTÓBER - TANÁRI WORKSHOP 

A Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatói a Finn Október tanári 

workshopján ismerkedtek meg Mihályi Endrével, a Finniskola - Sétálva tanulunk alapítójával, aki  

november 4-én Pécelre látogatott, és az iskola őszi színekben pompázó udvarán sétálva gondolatébresztő 

ízelítőt adott tanítási módszereikből, majd válaszolt az érdeklődő kollégák kérdéseire is. 
 

(László Zoltán) 
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„VILÁG IGAZA” KITÜNTETÉS DÍJÁTADÓ 

2022. november 22-én a Fáy András Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 11.A és 13.C 

osztályának abban a megtiszteltetésben lehetett része, 

hogy a Magyar Állam, Izrael Állam Nagykövetsége, 

valamint a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 

együttműködésében odaítélt Világ Igaza kitüntetés 

díjátadóján részt vehetett a Belügyminisztériumban. 

A kitüntetést olyan igaz embereknek ítélik oda, akik a 

Holokauszt idején saját és családjuk életének 

kockáztatásával zsidó származású embereket mentettek 

meg a biztos haláltól. 

„…aki egy életet ment meg, az olyan, mintha egy egész 

világot mentene meg” 

A díjátadó előtt a két osztály látogatást tett a Magyar 

Nemzeti Múzeumban is, így ez a nap számukra egy 

igazán különleges és rendhagyó történelemóra volt. 

  
(Turcsán Timea)  

ÉRZÉSEKEN ÁT A PONTOK VILÁGÁBA 

 

KVÍZ JÁTSZMA A FÁY KASTÉLYBAN 

2016 óta minden hónapban kvízre gyűlik a játékoskedvű közönség Pécelen. A vetélkedőnek 2022. decembere 

óta iskolánk ad otthont, a kollégium épületében. Nem titkolt célunk, hogy ezzel a lépéssel is tovább haladjunk 

azon az úton, mely során meg szeretnénk mutatni intézményünket egy új közönség számára is. Ez az esemény 

remek alkalmat teremt arra is, hogy más helyi intézményekkel szorosabb kapcsolatot hozhassunk létre, jól 

szórakozva, de közben hivatásunkhoz méltón, mindig tanulva is. 
(Varga Balázs) 
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BEISKOLÁZÁS / ISKOLAMARKETING 
 

 

Az iskolák egyik legfontosabb marketingtevékenysége a „beiskolázás”. Minden intézménynek érdeke, hogy 

falai között minél több középiskolás korú tanuló kezdje meg a következő évben a tanulmányait.  

A mi iskolánk is kiemelten fontosnak tartja, hogy regionálisan és országosan is - a pályaválasztás előtt álló 

diákok, és szüleik megismerhessék iskolánk képzési kínálatát, a fáys diákok tanulási környezetét, 

tangazdaságunkat, belső gyakorlati helyeinket. – Ennek 

érdekében november hónaptól januárig a pénteki napokon nyílt 

napokat tartottunk, ahol rövid tájékoztatót hallhattak a 

látogatók az új szakképzési rendszerről, tájékozódhattak 

iskolánk képzéseiről, a következő tanévben oktatott 

szakmákról.  

Pályaválasztási kiállításokon vettünk részt: Gyálon, a 

Kőbányai Keresztúri Dezső általános Iskolában, a XVII. 

kerületi Újlak utcai Általános Iskolában, és a szintén XVII. 

kerületi Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskolában. 

Pécelen a Petőfi Sándor Általános Iskolában pályaválasztási 

szülői értekezleten ismertettük intézményünk képzési kínálatát.  

Október hónapban Pécel város három általános iskolája 

nyolcadik osztályos diákjai számára Szakmai Orientációs 

Napot tartottunk az Agrárkamara támogatásával. 

Összességében elmondható, hogy iskolánk beiskolázási 

tevékenysége sikeres volt, amelyet várhatóan az ide jelentkező 

magas tanulói létszám is igazol majd. Örvendetes tény, hogy a 

mezőgazdasági szakmák még mindig vonzóak a természetet, 

állatokat, növényeket szerető tanulók körében. 

 
(Beiskolázási Munkaközösség) 

 

Rudi – iskolánk kabala 

malaca videó 
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Köszönjük dr. Sereginé Hézső Emesének és Nagy Baranyi Katalinnak a nyílt napok, beiskolázási tájékoztatók 

megszervezését. 

Köszönjük Lovász Margit tanárnőnek az elkészített videókat, képeket. 

 

Beiskolázás az általános 

iskolákban 

Beiskolázási videó 

Karácsonyi karusszel  

élőben és videóban is 

Szalagavató videó 
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GYAKORLATOK 

 

SZAKMAI GYAKORLATOK 

2022.10.04. Gödöllő MATE kertészet, Gödöllő park, 

Sissy kastélykert, Pálmaház kertészet – 12.A, 13.A 

 

 

2022.11.14. Állattenyésztési 

teljesítményvizsgáló Kft. – Gödöllő – 11.B 

 
 

 

2022.10.17. Mezőgazdasági Eszköz- és 

Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum – Gödöllő – 10.D 
 

 
 

2022.10.25. Vácrátóti Arborétum – 12.A, 13.A 
 

 

 

2022.11.16. Génmegőrző – Gödöllő- 9.B 
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2022.11.02. Gödöllői kastélykert, Pálmaház kertészet 

– 9.A 

 

2022.11.21. Fábiáncsics Horses Bp. XVII. – 9.C 

 
 

 

2022.11.07. Mezőgazdasági Eszköz- és 

Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum – Gödöllő 9.C, 11.B 

 

 

2022.11.28. Tulipános Lovasudvar – Pécel – 9.C 

 
 

 

Szakmai gyakorlatok - almás, szántó terület 
 

 

 

2022.11.30. Mezőgazdasági Eszköz- és 

Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum – Gödöllő – 

13.B 
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Szakmai gyakorlatok – kishársas lovarda 
 

 
 

Nemzetközi küllemi bíráló verseny válogató - 

Szátok, Terman Lászlóné családi gazdasága 

2023.01.05. 11,12,13.B 

 

ELŐADÁSOK 

 

MATE tájékoztató előadás 

 

 

Küllemi bírálat előadás: Sebők Tamás küllemi 

bíráló 
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ISKOLÁNK DÍSZÍTÉSE 

 

     
 

 

Köszönjük Vízvári Katalin, Kovalszkyné Mikó Tünde, Gizúr Katalin és Tavaszi Veronika munkáját, akik 

minden évben gyönyörű pompába öltöztetik iskolánkat! 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 

2022/23-as tanév, ősz-tél 
 

Megjelent: 2023.január.09. 
 

FÁYNTOS 

KMASZC FÁY ANDRÁS 

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM LAPJA 

ISKOLAÚJSÁG / „Ismerd meg a Fáy létet, mely igazán éltet” / ISKOLAÚJSÁG 

 

 

PÉCELI FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNY 

Az alapítvány közvetlenül, vagy az iskolán keresztül támogatja a Fáy András Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak szellemi, erkölcsi, testi nevelését, készségeik fejlesztését, igy: 

 

1. Az oktatás színvonalának fejlesztését, 

személyi és tárgyi feltételeinek javítását. 

2. Gondoskodik, hogy az iskola tanulói a 

szorgalmi időszakban megszerzett elméleti és 

gyakorlati ismereteiket külföldi országban 

gyarapíthassák. Megismerkedhessenek az adott 

ország gazdasági termelési-, állattartási-, 

állattenyésztési-, kultúrájával. A tanulók 

bepillantást nyerjenek olyan vállalkozói 

farmergazdaságba, ahol komoly súlyt fektetnek a 

falusi turizmusra is. 

3. A tanítási órákon megszerzett 

idegennyelvtudást anyanyelvi környezetben 

gyakorolhassák, illetve gyarapíthassák. 

4. Támogatja az iskolai és kollégiumi nevelési, oktatási programok, elképzelések megvalósulását. 

S ALAPÍTVÁNY 

Kérjük SZJA 1%-ával támogassa az Alapítvány céljainak megvalósulását! 

Adószám: 18662539-1-13 

Alapítványunk ezen kívül szívesen fogad bármilyen tárgyi és anyagi felajánlást. 

SZOLGÁLTATÁSOK 
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✓ Intézményünkben lehetőség nyílik az ebédlő 

bérlésére, amely családi összejövetelek, 

esküvők és egyéb közösségi alkalmak 

megrendezésének kiváló helyszíne. 

✓ Tornatermünk bérlésével csoportos 

sportolási lehetőségek, sportrendezvények 

valósulhatnak meg. 

✓ A kollégiumunkban igazi 

kastélyhangulatban tölthet el néhány 

éjszakát. 

✓ A Kishársas lovardában fedett pálya 

bérlésével és bértartással élhetnek a lovak 

szerelmesei. 
 

 

ÁRUDA 

Iskolánk árudájában saját megtermelt termékeink kerülnek értékesitére. 
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Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 
2119 Pécel, Maglódi út 57. 

 

„Ismerd meg a Fáy létet, mely igazán éltet” 

 

 

 

 

 
 

Felelős szerkesztő: Turcsán Tímea 

Szerkesztő: Lipót Zsolt, Vankó József, Nagy-Baranyi 

Katalin 

 

Kiadja a Közép-magyarországi ASzC Fáy András 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

 

Web: https://www.faysulipecel.hu/ 

E-mail: faysuli@faypecel.hu 
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