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Óvodásaink és kisiskolásaink 
örömére ismét megszakították 

útjukat Fóton
a Tavaszi Hadjárat huszárai.
Háttérben a 200 évvel ezelőtt 
született Ybl Miklós tervezte 

katolikus templom.

Kapcsolódó írásainkat lásd a 10. és a 18. oldalon!
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FÓTI HÍRNÖK

„Viták helyett eljött a közös cselekVés ideje” 
A március 2-án lezajlott önkormányzati választáson polgármesternek megválasztott 

Bartos Sándor, valamint a képviselőnek megválasztott Madaras Ádám beiktatása

A március 2-án lezajlott választás eredményét követően - mely-
nek számszerűsített adatait előző számunkban ismertettünk  
Bartos Sándor és Madaras Ádám beiktatásáramárcius 19-én ke-
rült sor, az aznap tartott képviselő-testületi ülés keretében. A 

beiktatást Persa Ernő, a Helyi Választási Bizottság elnöke vezette 
le és vette ki a két jelölt esküjét. 

Az eskütétel ünnepi eseményén sok jeles személy vett részt.
Az ünnepélyes aktust követően Bartos Sándor polgármester 
megtartotta székfoglaló beszédét, majd állófogadást adott a 
megjelent vendégek számára, az iskola éttermében, ahol alkalom 
nyílt a gratulációkhoz, beszélgetésekhez.

Polgármester úr megköszönte a támogatást, tanácsokat, szavaza-
tokat. Ígéretet tett arra, hogy tősgyökeres református fóti érték-
rendje szerint fogja képviselni Fótot, keményen fog küzdeni a 
városért. Hangsúlyozta, hogy a sikerhez egységes közösségre van 
szükség, viták helyett eljött a közös cselekvés ideje.   

WK
Persa Ernő kiveszi Bartos Sándor esküjét

Madaras Ádám esküt tesz

Egészségére, polgármester úr!

Vendégek a beiktatáson

Madaras Ádám fogadja Károlyi László gróf elismerését

Polgármesteri interjú

Két héttel a beiktatását követően kértünk betekintést a megkezdett munkálatokról Bartos Sándor polgármestertől, aki szívélyesen fogadott 
az egy ideje üresen álló polgármesteri irodában.

Eddig alpolgármesterként tette a feladatát, polgármesterként hogyan változott meg az élete ?
Teljes erőbedobással vágtam neki a munkának,  reggeltől estig itt vagyok a városházán. Sok elmaradt tennivaló van a hivatalban, van mit 
bepótolni, hogy egyenesbe kerüljünk. 
Milyen munkák zajlanak éppen a településen?
Sikerült már ez alatt a két hét alatt elindítani néhány, a város életében fontos feladatot.
• A Jókai utca forgalmi rendje megváltozott. A lakosság kérésének megfelelően, az egyirányúsítást megszüntettük, mindkét irányból lehet 
rajta közlekedni.
• A Rákóczi út és a Rév utca munkaterület átadása megtörtént. Elkezdődött ennek a két hosszú utcának aaz új szőnyegezése, amelynek 
április végére el is kell készülnie. Meg kell közben oldani a vízelvezetést, mert a Rév utca végénél egyetlen vízelnyelő kanális van, amely ko-
molyabb esők esetén nem bírja elnyelni hirtelen érkező sok vizet, s ilyenkor a környék vízben úszik. Megállapodtunk a beruházóval, hogy 
a Madách utcából egyenesen folyjon le a víz, azzal tehermentesítjük a víznyelőt. Hosszútávon pedig az a megoldási javaslatom, hogy a vá-
rosból kifelé menet az út jobb oldalán készüljenek szikkasztó árkok, amelyek be tudják fogadni a hirtelen lezúduló csapadékot. Szerencsére 
van annyi hely, hogy ez kivitelezhető legyen. Régi szabály, hogy lehetőleg a vizet ott kell megfogni, ahol keletkezik és ott kell elszikkasztani.
• A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 60 bölcsődei férőhellyel történő beruházása is meg kezdődik, április elején adjuk át a munkaterületet 
a vállalkozónak.
• Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcaitagintézményének 2 csoportszobával történő bővítése pedig elkészült, az ünnepélyes átadást  
április 18-án tartjuk.
• Megtisztítjuk a várost. A Közszolgáltató Kft-nél foglalkoztatott közmunkások bevonásával kezdődött el a szemét összegyűjtése. A város 
szélétől kezdték, és fokozatosan haladnak befelé. A „TeSzedd” országos akcióhoz is regisztrált Önkormányzatunk, az internetes portálon 
keresztül  május 2-ig még lehet csatlakozni. 
Mi lesz a sorsa a Széchenyi út szennyvízelvezetésnek?
Ez ügyben már kezdeményeztem a kapcsolatfelvételt a Károlyi István Gyermekközpont igazgatójával. A törvényi előírás szerint a területen 
a szennyvizet 90 %-ban gravitációs módon kell elvezetni, 10 % lehet az átemelős megoldás. A Széchenyi utca és környékének átemelő szi-
vattyút kell építeni, amely a Gyermekközpont területén helyezhető el. A terület tulajdonosa az MNV Zrt. nem emelt kifogást az átemelő 
telepítése ellen, de először a KIGYK vezetőségével kell megegyeznünk 
A Művelődési Ház felújításának ügye hogy áll?
A legutolsó képviselő-testületi ülésen döntöttek a képviselők a beruházó kiválasztásáról. A jövő héten várjuk, hogy bemutassa a feltételként 
szabott bankgaranciát a nyertes vállalkozó. Utána következhet a szerződéskötés.
A Vörösmarty téri COOP üzlet (100-as ABC) bezárásáról van információja?
Tudomásunkra jutott, hogy a tulajdonos ÁFÉSZ az ingatlant értékesíteni kívánja, az önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. 
Hogyan értékeli polgármester úr Fót szempontjából a lezajlott országgyűlési választás eredményét?
Győzött a FIDESZ-KDNP. Bízom benne, hogy az ország fejlődni fog, s ha így van, akkor Fót is fejlődési pályára állhat.

Tisztelt Fótiak!
Húsvét a keresztény világ legfontosabb ünnepe. Jézus Krisztus kereszthalála, majd feltámadása mindannyiunkat 
reménnyel tölt el. Reménnyel, hogy minden szenvedésnek, küzdelemnek megvan az oka, az értelme és végül 
a jutalma. A mai, rohanó világban egyre kevesebb időt szánunk ünneplésre, ünnepeink megfelelő módon való 
eltöltésére. Sok esetben csak később ismerjük fel: ezek a napok életünk legfontosabb, legszebb pillanatai. Az 
Istentől kapott legnagyobb kegyelem a választás lehetősége. Választhatunk, hogyan éljük az életünket, mit tar-
tunk fontosnak, miért küzdünk. Húsvét üzenete a feltámadás reménysége, az újjászületésé, megújulásé. Húsvét 
nemcsak a lélek megújulása, hanem a földé, a testé is. 

Tisztelt Fóti Polgárok!
Áldott, megújulást hozó Húsvétot kívánok Mindannyiuknak, figyelmükbe ajánlva Zsótér Mária Húsvét előtti gondolatok c. versének 
szép gondolatait. 

„Húsvét vasárnap következik.
Betölti szívemet a hála, hogy feltámadtál Uram, s általad van bűnbocsánat.

Kérlek, mosd le minden vétkemet, 
és segíts, hogy legyek
örökké hálás, hűséges, 
szolgáló gyermeked.” 

Bartos Sándor polgármester
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FÓTI HÍRNÖK

márciusi forradalmunk ünnePén

Az idén is az 1848-as forradalom előestéjén kezdődött az ünnepség, de most Vörösmarty Mihály szobrának megkoszorúzásával kezdődött 
14-én délután, igen sok szervezet, intézmény és párt részvételével.
Ezt folytatta a besötétedést követően a fáklyás felvonulás a Németh Kálmán Magyar Útkör szervezésében. Hagyományosan a Károlyi 
kastély előtt gyülekezett a sokaság, ahol dr. Ciráki György köszöntését követően gróf Károlyi László indította útnak a menetet, mely a 
huszárok vezettek a református temetőhöz, Sipos Pál, 48-as honvéd sírjához tartott. 
Itt, a lobogó fáklyák világánál hallgathattuk meg Zászkaliczky Pál történelmi visszatekintését, mely különösen nagy hatással bírt minden-
kire. Sipos Pál sírját éjszakára beborították a kegyelettel emlékezők virágai. A nemzeti érzéseinket felszínre hozó esemény végül a Katolikus 
Közösségi Házban folytatódott az elmaradhatatlan hagymás zsíroskenyér, bor és tea mellett.
Másnap délelőtt a Fáy András Általános Iskola csarnokában zajlott az ünnepség, melyen az eseményhez méltó beszédet Pozderka Gábor 
alpolgármester mondta. Két meghívott előadóművész, Pelsőczy László és Csobolya József remek hangulatú előadását követően adták át 
alpolgármestereink az idei városi kitüntetéseket.
Mindkét napon dicsérhettük a kitűnő szervezést, az elért lélekemelő ünnepélyes hangulatot és főleg, hogy mindkét napon a korábbi évek-
hez képest jóval többen vettek részt az eseményen, kifejezve ezzel nemzeti érzéseinket, nemzeti hovatartozásunkat.

Szép fóti hagyomány, hogy március 15-e alkalmából kitüntetésben részesülnek azok a személyek, akik munkájuk során kiemelkedőt alkot-
nak, azok a csoportok, akik példamutatóan tevékenykednek a köz érdekében.

a 2014. éV kitüntetettjei

Bódisné Danyi Magdolna 
A Garay János Általános Iskola tanítónőjének az Emberi Erőforrá-
sok minisztere Pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott, 
28 éve kiemelkedő hivatástudattal végzett munkájáért. 

Dr. Albi Marianna
Fót Egészségügyéért Díjat kapott városunk csecsemő és gyermek-
gyógyász szakorvosa. Doktornő 1983. őszétől, harminc éve látja el 
a II. sz. házi gyermekorvosi körzet szakorvosa feladatait, kiemelke-
dő szakmai felkészültséggel, lelkiismeretesen.

Fodor Ákos Istvánné
A Fáy András Általános Iskola tanárnője Fót Gyermekeiért, Ifjú-
ságért Díjban részesült, 1987-óta végzett kiemelkedő szaktanári és 
osztályfőnöki munkájáért.

Szerepi Imréné 
A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának 
alapítója, és vezetője 20 éves kimagasló pedagógiai tevékenyégéért, 
melyet az anyanyelvi nevelés, a nemzeti érzés kialakítása, valamint 
a hit- és az erkölcsi nevelés terén végzett, Fót Gyermekeiért, Ifjú-
ságért Díjban részesült.

Bíró Adél és Udvardi Dorottya
A fóti fiatalok megszervezésével, önkéntes szorgos munkával, támo-
gatók megnyerésével felújították és megszépítették a Sipos Pál teret. 
A két fiatal áldozatos tevékenységét elismerő oklevéllel köszönte 
meg a város képviselő-testülete.

Domokos Istvánné Éva
Fót Kultúrájáért Díjban részesült a Garay János Általános Iskola ma-
gyar-ének szakos pedagógusa, aki évről évre szervezi és bonyolítja a sok 
tanárt és diákot megmozgató József Attila Városi Szavalóversenyt.

Kalmár Eleonóra és Csaba Árpád
A Kreadance Sportegyesület vezetői Fót Kultúrája Díjat kaptak. Te-
vékenységükkel az elmúlt évtizedben több száz gyerekkel, szerettették 
meg a táncot, a mozgás örömét. Egyesület 5 világbajnoki, 15 Európa 
bajnoki, és számtalan országos bajnoki cím és különdíj birtokosa. 

Muhadri Afrim
A Lani Pékség tulajdonosa a Fót Vállalkozója Díjat érdemelte ki. 
Minőségi péksüteményei mellett a képviselő-testület elsősorban 

emberségét értékelte. Közel 50 fóti családot, fogyatékkal élőket 
segít rendszeres adományával. Haszonéhes világunkban Muhadri 
Afrim tisztessége példaértékű.

Bognár Alexandra
A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 12. 
osztályos diákja a küzdő sportban elért kimagasló eredményeiért, 
melyet jeles tanulmányi eredmény mellett ért el, Év Sportolója 
díjban részesült.

Kaloda Áron
A fiatal labdarúgó az Év Sportolója Díjban részesült. 14 évesen a 
fóti csapat játékosa és gólkirálya.

Jankov Máté
A Fáy András Általános Iskola diákja az Év Sportolója Díjban ré-
szesült. Mint triatlon versenyző a jeles tanulmányi eredménye mel-
lett heti 12 edzésen vesz részt, és az elmúlt három évben közel 40 
versenyen ért el szép eredményeket. 

Bódisné Danyi Magdolna

Koszorúzók

Az ünnepi műsor közönsége Résztvevők ünnepi hangulatban

 Zászkaliczky Pál beszéde

Bíró Adél és Udvardi 
Dorottya

Bognár Alexandra Kaloda Áron Jankov Máté

Domokos Istvánné Éva Kalmár Eleonóra és Csaba 
Árpád Muhadri Afrim

Dr. Albi Marianna Fodor Ákos Istvánné Szerepi Imréné 
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FÓTI HÍRNÖK

módosult a telePülési környezet 
Védelméről szóló 25/1999. (Xii.10.) 

önkormányzati rendelet

A fontosabb változások az alábbiak.
25. § (2) Az üdülő és zártkerti ingatlanok tulajdonosaira - a szemét-
szállítás terén - kötelező igénybevétel időtartama minden év április 
15-től október 15-ig tart. Az ingatlanok állandó lakás célú használa-
ta esetén a kötelező igénybevétel időtartama folyamatos.
25. § (10) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését 
előre kérheti abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot megha-
ladó időtartamig nem kívánja használni, birtokolni. Ezt írásban, 
vagy az ügyfélszolgálaton személyes bejelentés útján köteles jelezni 
a Közszolgáltatónak. Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés tényét 
a Közszolgáltató felé a közüzemi számlák - víz és villamos áram - 
másolatával köteles igazolni legkésőbb a szüneteltetést követő 45 
napon belül. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos 
mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.
A Rendelet 25. § (10) bekezdésének rendelkezéseit 2014. márci-
us 1. napjától kell alkalmazni.”

Kárpáti Gábor közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Veszélyes- és elektronikai hulladékok 
gyűjtése

Tisztelt Fóti Lakosok!
A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hagyományainak megfele-
lően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elekt-
ronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alább 
felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:
Veszélyes hulladék
(Helyszínek: Fáy A. tér – Polgármesteri Hivatal parkolója és Né-
meth K. u. 40. Match ABC melletti parkoló)
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Egyéb veszélyes hulladékok
Elektronikai hulladék
(Helyszín: Fáy A. tér – Polgármesteri Hivatal parkolója)
• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Barkácsgépek, szerszámok
• Játékok, szabadidős és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek
Az átvétel időpontja:
2014. április 26. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Kárpáti Gábor közbiztonsági és hulladékgazdálkodási referens

újra tüdőszűrés fóton!
ingyenes!

Tisztelt Lakosság!
Fót Város Önkormányzata ingyenes tüdőszűrést szervez a 
fóti lakosok számára.
A tüdőszűrés helye: 

Fót, Károlyi utca 3.
(Kővágó doktor korábbi rendelője)

A tüdőszűrés időtartama: 

2014. június 4. – június 27. között

A tüdőszűrés vizsgálati ideje:

Hétfő, szerda  délután 12 -18 óra között
Kedd, csütörtök, péntek délelőtt:  8 - 14 óra között

Kérjük személyigazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyá-
ját és ha rendelkezik vele, a korábbi szűrővizsgálati kis-
könyvét is hozza magával. 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Kedves Véradó!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.

Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó 
mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen
az életmentő, pótolhatatlan vér.

Véradás helye:KISALAGI KÖZÖSSÉGI HÁZ (Boglárka Óvoda mellett)
                           FÓT
Véradás ideje: 2014. április 24. (csütörtök)

13:00-18:00 óráig

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát 
feltétlenül hozza magával!

Fót városban kötöttek házasságot:
Richter György és Kiss Julianna
Printz Tibor és Gelányi Andrea

Sziklás Edmond József és Szalai Mónika
Csáki Csaba és Kalocsai Nikoletta

Valamennyi Ifjú Párnak gratulálunk, nagyon boldog,
sikerekben gazdag életet kívánunk!

Fót városban hunytak el:
Szabó Imre Béláné sz. Lukács Anna Mária/1956./ Hajdúsámson

Magyarosi Attila/1943./
Asztalos Aladárné sz. Asztalos Katalin Melinda/1930./Budapest IV.

Gelányi Géza Zsigmondné sz. Orlik Zsuzsanna/1948./
Hus József/1954./

Angler Gyuláné sz. Haskó Julianna Erzsébet/1934./
A szeretteiket elvesztő családok fájdalmában osztozunk!

Fót, 2014. április 9.     Bese Lászlóné anyakönyvvezető

anyakönyVi hírek

taVaszi nagytakarítás a Városban
A Közszolgáltató Kft vezetőjét, Szent-Iványi Géza ügyvezető urat kértük foglalja össze, milyen munkákat végeztek a télen és mit 
tesznek tavasszal?
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés
A tavasz már a télen elkezdődött, mert az olyan enyhe volt, hogy 
igazi téli munkákra alig volt szükség. Még ősszel vásároltunk egy 
hókotrásra és szórásra alkalmas, használt, de remek állapotban lévő 
teherautót. Egyetlen alkalommal vetettük be. A felhalmozott szóró-
anyag jelentős rész is megmaradt. Az ősszel készített fedett szín alatt 
várja, bezsákolva a következő telet.
Kertészet
A tavaszi munkákat folyamatosan végezzük. Nem csak zöldségeket 
termelünk, hanem az épület adta lehetőségek szerint szaporítunk 
virágpalántákat is, s nevelünk facsemetéket, bokrokat. Mi dugvá-
nyozzuk az 500 tő futómuskátlit, amelyek a villanyoszlopokon dí-
szítik majd az útjainkat szegélyezve a közterületeinket.
Parkgondozás, parkosítás
A saját szaporítás mellett természetesen vásárolunk virágpalántákat 
a városi parkokba, virágágyásokba, amelyeket kiültetünk, locso-
lunk, gondozunk az egész tenyészidőszak alatt. A palántákat fóti 
termelőtől vesszük. Az a célunk, hogy Fót kellemesebb környeze-
tet biztosítson az itt élőknek. Megterveztük a főbb utjaink mellett 
és a parkokban, milyen látványt szeretnénk. Méltatlan például a 
legforgalmasabb utunk, a Dózsa György út kinézete. Bár ez az út 
nem városi tulajdon, de az úttesten és a padkán kívül már tudunk 
zöldfelületet kialakítani, azt ápolni, kaszálni, 
Fasorokat is ültetünk, illetve a meglévőkben a kiöregedett, elszáradt 
fákat pótoljuk, így az egykor városunk díszének számított Kossuth 
Lajos utcai vérszilva fákat is folyamatosan pótoljuk. 
A Baross utca és a Bocska utca közti részt akarjuk rendbe tenni, 
megszépíteni. Ide egy buszváró pavilont is tervezünk. Folytatjuk az 

új virágosításra alkalmas területek felkutatását. Számítunk ebben 
a lakosság támogatására is, hogy a megszépített környezetet óvják, 
akár örökbe is fogadhatnak egy-egy virágágyást, A virágosításban 
tudunk segíteni, ha valahol a lakosság kíván közterületen virágot 
ültetni. Gépi munkával, trágyával, faaprítékkal, szaktanáccsal szí-
vesen segítünk. A cél közös, legyen szebb, ápoltabb, virágosabb a 
településünk. Jó példa az összefogásra a Sipos Pál tér.
Nyáron locsoljuk a parkokat, virágokat. Jelenleg egy benzines szi-
vattyúval juttatjuk ki a vizet a hajnali időszakban, amikor még kicsi 
a forgalom az utakon. Sajnos ez hangos munka, volt is miatta la-
kossági tiltakozás, be kellene szereznünk egy csendesebb, akkumu-
látorral dolgozó szivattyút.
A világháborús hősök emlékműve körüli teret is a Kft teszi rend-
ben, hogy a 100. évfordulón méltó ünnepséget lehessen ott tartani.
Foglalkoztatás
A Kft létszáma 50 fő, s a feladatok bővülésével egyre több család 
megélhetését biztosítják a városi feladatok ellátása során. Rendsze-
resen foglakoztatnak közmunkásokat is, az idén tavasszal 30 főt, két 
hónapon keresztül. A közfoglalkoztatottak hasznos munkát végez-
nek a város nagytakarításában. 
Szent-Iványi Géza ügyvezető szerint a dolgozóik túlnyomó része 
becsülettel végzi a feladatát, igyekszik a munkáját legjobb tudása 
szerint ellátni. Lassan javul a közmunkások hozzáállása is, többsé-
gük felfogta, hogy ez is munka, amivel pénzt lehet keresni és meg-
becsülést jelent, hogy van munkája. Akadt már olyan dolgozó, aki 
közmunkásként került a Kft-hez, de bevált és itt tartották, most 
már rendes alkalmazásban.

Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

Hirdetés
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FÓTI HÍRNÖK

országgyűlési kéPViselők Választása
2014. áPrilis. 6.

Tájékoztató adatok PEST megye 05.számú egyéni választókerület 
(Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Veresegyház) eredményéről 

(forrás: a Nemzeti Választási Iroda honlapja, április 7-én)

A választópolgárok száma összesen: 86.237 
A szavazó választópolgárok száma összesen: 57.544 fő, azaz 66.73 %
Érvényes szavazólapok száma: 57.065 

A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %

Pokriva Nándor NEMZETI ÉRDEKÉRT 93 0.16 %
Dr. Tuzson Bence Balázs FIDESZ-KDNP 23 620 41.39 %

Nagy Nándor 4K! 213 0.37 %

Budainé Kelemen Erzsébet JESZ 270 0.47 %
Fazekas Attila SZOCIÁLDEMOKRATÁK 237 0.42 %
Juhász Péter LMP 4 326 7.58 %
Méri László SEM 508 0.89 %
Kovacsics Imre A HAZA NEM ELADÓ 627 1.1 %
Nyiri Márton JOBBIK 9 331 16.35 %

Szabó Imre MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  17 607 30.85 %
Horváth Ferenc KTI 233 0.41 %

A választás eredményeként országgyűlési képviselőnk dr. Tuzson Bence Balázs.

A választás napján a választókerültbe tartozó települések FIDESZ-KDNP szervezetei Fóton gyűltek össze a Katolikus Közösségi Ház 
udvarán felállított sátorban, ahol két kivetítőn követhették az eseményeket. Az egyik kivetítőn az országos helyzetről kaptunk folyamato-
san tájékoztatást a HÍR TV sugárzásában, a másikon pedig a választókerületbe beérkező eredményeket követhettük, legalább is a három 
komolyabb mennyiségű szavazatot kapó jelöltre érkezetteket.
Természetesen este 10 után forrósodott föl igazán a levegő, amikor már biztosan lehetett tudni, hogy mi lesz az eredmény. A FIDESZ-
KDNP választási szövetség győzelemének bejelentését hatalmas üdvrivalgás követte, s a tapsok közepette Tuzsun Bence a felesége 
társaságában állt a reflektor fénycsóvájába, s megköszönte a választás során kapott támogatásokat és a választóknak a szavazatokat. Elsőként 
Dióssi Csaba, jelenlegi országgyűlési képviselő, Dunakeszi polgármestere gratulált utódjának és részletesebben is értékelte a pártszövetség 
és  a nyertes megfeszített munkáját, melynek meg is lett a várt eredménye. 
A Fóti Hírnök szerkesztősége nevében mi is gratulálunk.

Windhager Károly

Dr. Tuzson Bence, felesége és két gyermeke társaságában adta le 
szavazatát Dunakeszin A győzelem kihirdetését várók a sátorban

Új gyáregységgel bővült a GE (General Electric) fóti üzemegysége

100 új munkahely fóton

Március 14-én, a délelőtti órákban Szíjjártó Péter, a Miniszter-
elnökség külügyi és külgazdasági államtitkára jelenlétében avat-
ták föl a GE Olaj és Gáz Üzemág új gyártó üzemét, amelyben 
100 új munkahely jött létre, ebből 40 mérnöki munkakör. Ez 
utóbbi jelzi – emelte ki Szíjjártó Péter -, hogy magyar szaktu-
dásra épít a világcég, a magyar szellemi tőke beépül a cég csúcsz-
színvonalú termékeibe.
Az üzem rekordidő alatt készült el, nyolc hónappal ezelőtt tet-
ték le az alapkövet zöldmezős beruházásként, s már az ünne-
pélyes avatáson bemutatták az első berendezést, amely már itt 
készült. Az új üzem 4000 m2-en terül el, s egy 3000 m2-es 
irodaház is tartozik hozzá. 

Fóton a gáz- és gőzturbinás villamos erőművek központi vezérlő 
egységeit (UCP) gyártják, amelyet a világ bármely részére innét 
szállítanak. A GE piacvezető a világon ezekben az energiater-
melő beruházásokban. Szíjjártó Péter ünnepi beszédében kitért 
a kormány igyekezetére, hogy a világ jelentős cégeivel kétoldalú 
kapcsolatokat építenek ki, ezzel is hozzájárulva a gyártó kapaci-
tások hazánkba telepítéséhez, a hazai árbevételek növeléséhez, a 
hazai szaktudás értékesítéséhez, a munkahelyek növeléséhez, továbbá a magyar beszállító üzemek piacnyeréséhez. Eddig már 42 ún. straté-
giai megállapodást kötött a kormány. Jó példája ennek a GE magyarországi jelenléte, amely a legnagyobb amerikai befektető hazánkban, 
s a harmadik legnagyobb exportőrünk, s amelyik a termelő üzemeken kívül három kutatás-fejlesztési egységet is üzemeltet nálunk. A GE 
hazai működésében a magyar beszállítók aránya 75 százalékos.

Davide Marrani, a GE Oil & Gas üzletág gyártásért felelős globális vezetője megerősítette, hogy Magyarország fontos szerepet játszik a GE 
életében. Elégedetten állapította meg, hogy Magyarországon lelkesen dolgozó, jól képzett munkaerőre találtak. Kijelentette, hogy „joggal 
hisszük, hogy Magyarország egy rendkívül versenyképes országként, központja lehet alapvető termékeink gyártásának”.
Fótot az ünnepélyes megnyitón Pozderka Gábor és Bartos Sándor képviselte, valamint jelen volt dr. Tuzson Bence térségi beruházási biztos.

Szíjjártó Péter a GE vezetői közt az üzemcsarnokban

upc_Q1RETAIL_fot_FOTI HIRNOK_90x130mm.indd   1 2/21/14   10:44 AM
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Hős honvédeink vérével áztatott fölben nő a gabona, amelyből a kenyerünk készül

huszár Virtus

1849 tavaszán a magyar seregek kiverték az országból az osztrákokat. Ezt az egész Európát csodálattal eltöltő időszakot örökíti meg a 
már 26 éve megtartott emlékhadjárat, mely Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata. Mintegy száz lovas 
hagyományőrző, javarészt huszár hajtja végre óriási érdeklődéssel övezve március 29-től május 18-ig a Dicsőséges Tavaszi Hadjáratot.

1849. április 4-én zajlott a tápióbicskei ütközet, melyet Than Mór meg 
is festett. Ennek a festménynek az alapján állították vissza korhű mó-
don a Tápió felett átívelő fahidat. Itt zajlott le a Hermann Riedesel 
őrnagy és Színi Sebő Alajos alezredes közötti párviadal, amelyet Jókai 
Mór beleszőtt A kőszívű ember fiai című regényébe, amit Palvicz Ottó 
és Baradlay Richard küzdelmének történetében olvashatunk. A dicső-
séges ütközet emlékét híven őrzik a tápióbicskeiek. Vaskereszt mutatja 
az elesett honvédok, császári katonák, valamint a párviadalban elesett 
Riedesel báró hamvainak helyét. A többi áldozat végső nyughelye felett 
pedig kőkereszt áll.
A tápióbicskei csata emlékére az akkori bíró és felesége vagyonuk egy 
részének felajánlásával alapítványt hozott létre. Az alapítvány a győztes 
csata  évfordulóján minden évben zsömlét oszt a falu kisdiákjainak, 
akik részt vettek a rendezvényen. A zsömle azt jelzi, hogy hős eleink 
vérével áztatott fölben nő a gabona, amelyből a kenyerünk készül. Azt 
a falurészt ahol Jellasics altábornagy, horvát bán seregei táboroztak, ma 

is Horvátországnak hívják a község lakói. 2014-ben, a XXVI. Tavaszi Emlékhadjárat során is rendkívül látványos csatajelenetek zajlottak a kora-
beli hadikrónika leírását megjelenítve. A huszárokon kívül gyalogosok is küzdöttek, lőttek ágyúval és puskákkal, természetesen korhű ruhákban 
és korhű fegyverekkel. Az eseményt megtekintette Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, aki koszorút is elhelyezett a csatamező melletti hősi 
emlékmű talapzatán, jelen volt többek között Dr. Szűcs Lajos a Pest megyei önkormányzat elnöke, országgyűlési képviselő, dr. Tarnai Richard 
Pest megyei kormánymegbízott, a gödöllői székhelyű Vitézi Rend több képviselője, valamint számos más jeles személyiség és legalább ezer néző a 
Kárpát-medencéből. Fótról a Károlyi házaspár, Molnár Krisztina és Kónya Márton tekintette meg a csatát. Gróf úr csodálattal adózott a látványos 
csatajelenetek láttán, de némi szomorúsággal jegyezte meg, kár, hogy a dédnagyapja által a családi ezüst árából felállított Károlyi huszárezred nevét 
viselő mai Károlyi huszárok ez alkalommal császári sorgyalogként harcoltak. (Persze tudomásul kell venni, hogy egy csatajelenetben ellenségre is szükség 
van, nem lehet mindenki magyar huszár. – a szerk.)
Négy nappal később, 8-án érték el a huszárok Fótot annak idején, és ehhez az időponthoz igazodtunk 2014-ben is. A szép napsütésben több száz 
gyermek várta izgatottan a huszárokat az Óvodakertben. Nem csalódtak, a látvány és a kis hadibemutató láthatóan megdobogtatta a szívüket. 
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, Székely Tibor díszes oklevelet nyújtott át Fót város polgármesterének, Bartos 
Sándornak a Tavaszi Emklékhadjárat negyedszázados évfordulója tiszteletére. Az oklevélen az alábbi sorok olvashatók: 
„Köszönettel adózunk Fót Városának, mert évek hosszú során át tisztességgel befogadta és jó gazda módjára otthont adott annak a falvakon, városokon 
és országhatáron át kígyózó, megvalósuló álomnak, amely nem csupán vérrel áldozó szabadságharcos elődeinknek kívánt méltó emlékezete lenni, hanem 
szívvel, ésszel és lélekkel gazdagította a magyar műveltség, azon belül is leginkább a magyar hagyományőrzés kincsestárát.”
Az oklevél átadást követően a huszárok képviseletében Székely Tibor, az önkormányzat nevében Bartos Sándor polgármester, Pozderka Gábor 
alpolgármester és Chrobák Zoltánné dr. jegyző, a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház munkatársai nevében Bicskei Éva igazgató és Varga Zsófia 
megkoszorúzta Vörösmarty Mihály szobrát. A kastély előtt gróf Károlyi László köszöntötte a huszárokat, majd Károlyi István domborművét is 
megkoszorúzták. Az ünnepséget Kónya Márton huszár és katonanóták énekével tette még hangulatosabbá.
Az eseményen részt vett óvodások és kisiskolások utána órákon át játszottak huszárosat, s bizonyára otthon is meséltek a délceg lovasokról, a 
huszárszablyáról, a sortűzről és a lovakról.

Huszárok a Károlyi kastély kertjében

a legszebb konyhakert
Előző számunkban adtunk hírt az országos mozgalom fóti fel-
karolásáról. A Városszépítő Egyesület vállalta föl, hogy elindítják 
Fóton is ezt a mozgalmat. A kertészkedés jó közérzetet biztosít, 
pihentet, jó levegőn, nem megerőltető mozgással jár. Az ember 
lelkét erősíti és vidámítja, amikor látja a szépen fejlődő vetést, 
palántákat, a virágzó növényeket és aztán a vitaminokban gaz-
dag termést, amit a család asztalára tehet.
A márciusi újságunkban megjelent felhívásra máris többen 
megmozdultak, s erről kérdezte Kump Edinát, a Fóti Várossz-
építő Egyesület konyhakertekkel foglalkozó munkatársát a Fót 
TV főszerkesztője, Franyó Zsolt, sőt telefonon bekapcsolták a 
beszélgetésbe a mozgalom elindítóját, Kovács Szilviát, aki Kar-
cag város alpolgármestere. Ahogy a nyilatkozók elmondták, az 
országos mozgalom célja, hogy a konyhakert legyen újra része 
az udvarnak, termeljünk a családunknak zöldséget, gyümölcsöt, 
vegyszermentesen, komposztálással, madárbarát módon, egész-
séges és gazdag beltartalmú ennivalót. Azt szeretnék, hogy a régi 
hagyományok szerint legyen a ház előtt virágoskert, hátul pedig 
konyhakert. Érdekesség, ismertette Kovács Szilvia, hogy dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési miniszter, jelenleg is műveli zártkert-
jét. Ha hazamegy egy fárasztó időszak után, az első útja mindig a 
kertjébe vezet, az tudja igazán pihentetni, kikapcsolni, feltölteni.

Jelentkezni nevezési lappal lehet, amelyet vagy újságunk márci-
usi számából lehet kivágni, vagy le lehet tölteni a városszépítők 
honlapjáról. A kitöltött, aláírt, elérhetőségeket is tartalmazó la-
pokat három helyen lehet leadni: a Dózsa György úti Gazda-
boltban, Kisalagon a Fiókkönyvtárban, valamint a Városháza 
Ügyfélszolgálati Irodájában. 
A nevezés és a versenyben való részvétel ingyenes!
Benevezni három kategóriában lehet: 50 m2 feletti, 50 m2 alatti 
kerttel és balkonkerttel. Ez is utóbbi is fontos, mert van, akinek 
csak ennyi helye van, sőt, akad, aki az ablakpárkányon termel 
fűszernövényeket. Remek dolog, ha főzés közben az ember csak 
kinyúl az ablakon és lecsíp egy kis oregánót, petrezselyemzöldet, 
s szórja bele a levesbe. 
A benevezett konyhakerteket két alkalommal szemlézik, május-
ban és augusztusban. Ekkor elbeszélgetnek a tulajdonossal, fény-
képeznek, jegyzetelnek. A legszebbnek ítélt konyhakerteket bene-
vezik a országos versenybe. A fóti kertek közül az első hármat a 
Paradicsom Fesztiválon díjazzák. A zsűri azt értékeli, hogy legyen 
kellemes érzés ránézni a konyhakertre, a gazda tudja, hogy mit, 
miért tesz, tudja bemutatni a veteményest. Ha permetez, legyen 
róla naplója, ha bio módszerrel védi a kórokozóktól a növényeit, 
magyarázza el, hogyan teszi. Mesélje el, alkalmaz-e vetésfor-
gót, szokott-e másodvetéssel élni, madárbarát-e a kertje, stb.  
A legfontosabb a szemléletváltás és a családi konyhakert adta 
egészségvédelem. 

Windhager Károly

CO-2 hegesztőket keresünk vastag 
anyagok  hegesztésére Budapest környéki 
munkahelyre. (tűzvédelmi vizsga előny). 
Minősítés.

Tel: 06-20/970-3461
E-mail: velexi100@gmail.com

Szerkesztőségi, irodai feladatok 
végzésére, napi 4 órás munkára, 

számítógépet kiválóan kezelő 
munkatársat keresünk. 

A munka távmunkában is végezhető.

A jelentkezéseket
a windhager@decens.eu címre kérjük.

H
ir
de

té
s

Franyó Zsolt és Kump Edina
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fóti fáy andrás általános iskola 
bemutatkozása a leendő elsős szülőknek

„Jelen vagyunk a jövőben!”
Iskolánk alsó tagozatán jelenleg 22 tanító szervezi a gyermekek is-
kolai tevékenységeit. 

Tanítóink alkalmazzák a – klasszikus pedagógiai értékek megőrzése 
mellett – a korszerű oktatási módszereket, változatos tanulásszerve-
zési formákat, valamint a legmodernebb technikai eszközöket. Az 
osztályokban lévő interaktív táblák, projektorok, internet hozzáférés, 
elektronikus mobil feleltető rendszer segítségével, digitális tanköny-
vek, digitális tananyagok felhasználásával oktatjuk tanulóinkat.
A tanórákon az alkalmazásképes tudást helyezzük előtérbe. Fontos-
nak tartjuk az átlagon felüli képességekkel rendelkező, tehetséges 
tanulóinkkal való tervszerű, rendszeres foglalkozást és a lassabban 
haladók felzárkóztatását.

Az oktatás-nevelés során az alapkészségek szilárd kialakítását, a szokások 
megalapozását és a személyes törődést hangsúlyozzuk. Ehhez biztosít-
juk a változatos és hatékony tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket.

Emelt szintű angol nyelvoktatás
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására, 
mert úgy gondoljuk, mai világunkban ez nagyon fontos. 
A játékos, zenével, tánccal, mozgással fűszerezett angol nyelvtanulás 
már ELSŐ évfolyamon elkezdődik, felsőbb évfolyamon bővül, és 
emelt szinten folytatódik.
A 2014/2015. tanévtől az első osztálytól heti két órában, csoport-
bontásban tanulják a gyerekek az angol nyelvet. Negyedik osztály-
tól már emelt óraszámban oktatjuk a nyelvet heti 4 órában, ötödik 
évfolyamtól pedig heti 5 órában.

2015-ben iskolánk részt vesz az országos idegen nyelv kompeten-
cia mérésén is. A nyolcadik évfolyam végén a legtehetségesebb 
tanulóink hagyományainknak megfelelően alapfokú nyelvvizsgát 
tehetnek.

A 2014/2015. tanévben is nagy tapasztalattal, több éves gyakor-
lattal rendelkező, sokoldalú tanítók várják az első osztályosokat.
2014. április 10-én (csütörtökön) 08:00-11:00-ig nyílt napot 
rendeztünk.

Hisszük, hogy iskolánk személyiségközpontú, családias, olyan, 
amelyben jól érzik magukat a gyerekek és önbizalommal, értékeik 
tudatában lépnek ki a mindennapi életbe.

tehetséges gyerekeink 
taVaszköszöntője a garayban

Ha tavasz, akkor Garay Galéria. Évtizedes hagyománya van isko-
lánkban ennek a tavaszt köszöntő kiállításnak, mellyel iskolánk né-
vadója, Garay János emléke előtt is tisztelgünk. Alsósok és felsősök, 
készségtárgyakat tanítók, napközis csoportok és vezetőik tervezték, 
készítették, gyűjtötték és dolgozták fel azokat az alkotásokat, me-
lyekkel csoportjukat, osztályukat és saját tehetségüket reprezentál-
ták e jeles eseményen.
Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intézményvezető asszony köszön-
tötte az egybegyűlteket, ünneplőbe öltözött gyerekeket, iskolánk 
megjelent jelenlegi és nyugdíjas pedagógusait. Sajnálkozását fejezte 
ki a miatt, hogy szekszárdi testvériskolánk képviselői legjobb szán-
dékuk ellenére sem tudtak eljönni hozzánk ezen a jeles napon. Itt 
volt viszont Eich László, a KLIK Dunakeszi Tankerületének igaz-
gatója, Bartos Sándor polgármester úr, Dr. Vargha Nóra, az Intéz-
ményi Tanács elnöke, Bibenné Szpiszák Tünde az iskolai SZMK 
elnöke, valamint Koncz János önkormányzati képviselő úr. Intéz-
ményvezető asszony köszöntötte továbbá Domokos Istvánné tanár-
nőt, aki az idén Fót Város Kultúrájáért kitüntetésben részesült.

A napfényes tavaszi délután egyik emlékezetes pillanata az volt, 
amikor Eich László, a Dunakeszi Tankerület Igazgatója ünnepélyes 
és szívhez szóló szavakkal és virágcsokorral köszöntötte Bódisné 
Danyi Magdolna tanítónőt, aki március 15. alkalmából megkapta 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlé-
kérem kitüntetését. Szívből gratulálunk neki!

A gyerekek ünnepi műsora méltó folytatása volt a tehetség ünnepé-
nek. A fuvolák harmóniája, a jó hangsúlyozással és tiszta beszéddel 
előadott versek és történetek, s Háry János hőstetteit méltató, nagy 
színészi átéléssel és tehetséggel előadott „színházi” részlet mindnyá-
junkat elvarázsolt. A meghajlás után vastapssal köszöntük meg az 
emlékezetes produkciókat.

A tehetség sokszínű, s ez az idei kiállítás anyagából is kitűnik. Hisz 
a papíron kívül láthatóak itt fából és szövetből készült alkotások 
is. Ezen anyagok megmunkálásához más-más technika szükséges: 
hajtogatás, színezés, festés, rajzolás, ragasztás, faragás vagy éppen 
batikolás. Az iskolánk 
aulájába belépők pa-
ravánokon tekinthetik 
meg az alsósok szín-
pompás bemutatóját. S 
aki a felsősök munkái-
ban is szeretne gyönyör-
ködni, az első emeletre 
érve az Iskolatörténeti 
Kiállítás tőszomszédsá-
gában teheti meg ezt. 
Kreativitás, szépérzék, 
pontosság, s az adott 
technikához szükséges 
fegyelmezett munka 
kell ilyen alkotások lét-
rehozásához. És persze 
a felkészítő, mentoráló 
pedagógusok türelme, 
ösztönzése és szakmai 
segítsége is. A kicsik és a 

nagyobbak számára is inspiráló a meg- és bemutatkozás lehetősége. 
Hiszen a március 28-i megnyitó után még hosszú heteken keresztel 
megtekinthető lesz a garays tavaszköszöntés idei „termése”. S aki 
nem tud eljönni, az iskolánk képgalériájában tekintheti meg az al-
kotásokat. Higgyék el, érdemes! Mert tanulóink tehetsége sokszínű. 
És ha tavasz, akkor Garay Galéria!

Beély Gábor könyvtárostanító

országos siker az öku-ban

2014. március 22-én, szombaton a Kiskunhalasi Bibó István Gim-
náziumban rendezték meg a Dr. Szabó Miklós országos szövegértési 
verseny döntőjét, ahol a beküldött dolgozatok alapján az ország ál-
talános iskoláinak 30 legjobb dolgozat íróját hívták meg a versenyre.
A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium két nyolcadik 
osztályos tanulója, Juhász Anna Flóra és Nagy Soma is meghívást 
kaptak a döntőbe. A gyerekeket Nagy Attila, Soma édesapja, Erika, 
Anna Flóra édesanyja valamint felkészítő tanáruk, Molnár Anna 
kísérte el a versenyre.

A döntő három fordulóból állt:
• hangzó szöveg után a készített jegyzetekből egy feladatsor megoldása,
• írásbeli szövegértés, ahol a földrajzi, ének-zenei, anyanyelvi isme-
retek is szerepeltek a feladatok között,
• szövegolvasás, az olvasott szöveg összefoglalása, szövegmondás.

A verseny 9 óra 15 perctől 12 óráig tartott az ÖKU-s diákoknak, 
bizony, mindenki alaposan elfáradt a nehéz megmérettetésen. Ebéd 
után elsétáltak a Petőfi-szoborhoz, megnézték a Csipkemúzeumot is.
Izgatottan tértek vissza a 14 órakor kezdődő eredményhirdetésre. 
Minden diák emléklapot kapott, hiszen az ország 30 legjobb tanu-
lója mérte össze tudását szövegértésből.
Boldogan kiáltottak fel és borultak egymás nyakába, amikor el-
hangzott:
első helyezett: 
NAGY SOMA,  FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM.

Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez! Természetesen büszkék 
vagyunk Juhász Anna Flóra teljesítményre is, csak így tovább!

Molnár Anna szaktanár

március 14, azaz 3.14, azaz π naP az 
öku-ban

A fóti iskolák közül az ÖKU csatlakozott először a világszerte meg-
rendezett π nap mozgalomhoz.
A π -nap a matematika egyik leghíresebb számának, a π-nek az ün-
nepe, melyet 2008. óta minden év március 14-én rendeznek meg.
Ezen alkalomból a felsős osztályok egész héten át tartó játéksoro-
zatban vehettek részt.
A logikai feladványok mellett szerepelt a feladatok között versírás, 
plakátkészítés és természetesen a   számjegyeinek legtovább tartó 
memorizálása is.
A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a még csak ötödik 
osztályba járó Gyarmati Zsolt, aki a legnehezebb feladatokkal is 
megbirkózott és a hatodikos Hrabacsik Gergely, aki megnyerte a 
tizedesjegy memorizáló versenyt. A legszebb plakátot a nyolcadikos 
Garacsi Tilda készítette el. Az osztályok közötti verseny fődíját, a 
nagy tálca túrós π-tét a 8.a nyerte, akik közösen összefogva 144 
tizedesjegyig mondták el hiba nélkül a számot.
Az izgalmas napot az udvaron egy élőképpel zártuk.

Vár a fóti zeneiskola

Kedves zenekedvelő gyerekek!
Ha komolyan érdeklődtök a zene iránt, és szeretnétek tehetségetek, 
szorgalmatok által valamely hangszeren  megtanulni játszani, akkor 
vár benneteket a Fóti Zeneiskola! 
Intézményünkben vonós, fúvós, ütős hangszerek, valamint zongo-
ra, gitár és magánének oktatása folyik tanáraink művészi irányításá-
val. A későbbiek folyamán különböző zenekarokban tapasztalhatjá-
tok meg az együttzenélés örömét.
Új növendékek, elsősorban alsó tagozatos gyermekek jelentkezését 
várjuk, már az 1. osztályos kortól kezdve.
Szeretettel hívunk benneteket szüleitekkel együtt
2014. április 28-án hétfőn, 18 órára a Zeneiskola központi épü-
letébe szervezett hangversenyre, amelyen bemutatkoznak hang-
szeres tanszakaink.
Ha szeretnétek a mi iskolánk tanulói lenni, akkor gyertek el a nek-
tek megfelelő alábbi helyszínre és időpontra, ahol felvételi meg-
hallgatást tartunk, és találkozhattok az iskola tanáraival is. 

Iskolánk tanító nénijei

Az Ökumenikus Iskola diákjai a suliolimpiára készülnek
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Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Nap: Fót, Szt. Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00–18.00 óráig
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak

14
03

12
-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_FotiHirnok_186x268_140312-A.indd   1 2/14/14   10:25 AM

Fóti Ökumenikus Iskola, Öregfalu, alsó tagozat
április 29. kedd,16:15 – 18

Fóti Ökumenikus Iskola, Kisalag, alsó tagozat
április 29. kedd,16 – 17

Németh Kálmán Általános Iskola
május 5. hétfő,16.15 – 18

Fáy András Általános Iskola
május 7.szerda,16:15 – 18

Fóti Zeneiskola (központ, Dózsa Gy. út 12-14.)
május 13. kedd, 15 – 18

Fóti Zeneiskola (központ, Dózsa Gy. út 12-14.)
május 14.szerda,15 – 18

Garay János Általános Iskola
május 26. hétfő, 16 – 18

További tájékoztatás kérhető a Fóti Zeneiskola telefonszámán: 
0627/538-945

A zeneiskola tanárai nevében
Cselőteiné Z. Katalin igazgató

fóti gyerekek a regionális 
gitárVersenyen

2014. március 14-én rendezte a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI a 
VIII. Heves-, Nógrád- és Pest megyei Regionális Gitárversenyt. A 
három megyéből 15 zeneiskola 47 növendéke indult a versenyen. A 
Fóti Zeneiskolát 4 növendékünk képviselte:

Kurucz Benedek (tanára: Steimetzné Pénzes Csilla) és Leopold Roz-
vita Edna (tanára: Steimetzné Pénzes Csilla) az I. korcsoportban;
Kovács Mátyás (tanára Gellén István) a II. korcsoportban 3. he-
lyezést ért el;  Bódis Áron (tanára: Steimetzné Pénzes Csilla) a IV. 
korcsoportban 1. helyezést ért el. 

2014. március 18-án a Biatorbágyi Pászti Miklós AMI rendezte a 
III. Regionális és Budapesti Gitárversenyt. Itt 14 – többnyire buda-
pesti - zeneiskolából 45 növendék vett részt.
A II. korcsoportban versenyzett a Fóti Zeneiskolából Kurucz Bene-
dek, Leopold Rozvita Edna és Kovács Mátyás.
A IV. korcsoportban Bódis Áron 2. helyezést ért el, és lehetőséget 
kapott a Bartók Rádió „Családi koncertek” című műsorában élő-
ben muzsikálni. 

néPműVészeti sikerek

Békéscsabán rendezték az Országos Szóló Néptáncversenyt, ami 
a táncosoknál az OKTV-t, az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyt jelenti Az első 3 helyezett plusz pontokat kap a felsőfokú 
továbbtanulásnál. Ilyen sok tanulóval még nem vettünk részt ezen 
a versenyen és ilyen sok plusz helyezést sem hoztunk el korábban.
A 20 éves népművészeti képzés ezekkel az eredményekkel is a szak-
mai magas színvonalú munkát igazolja. 
A felkészítő tanárok: Balla Zoltán, Hortobágyi Ivett, Sík Réka és 
Sikentánc Szilveszter.
Gratulálunk a diákoknak és tanároknak.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna iskolaigazgató

EREDMÉNYEK
VI. ORSZÁGOS SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY (OKTV)
Békéscsaba, 2014. március 7-8.
I. korcsoport (9. évfolyam) - A kategória (szóló férfitánc)
Tejfel Norbert - 3. HELYEZÉS

II. korcsoport (10. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)
Molnár Sarolta – Németh Eszter – 1. HELYEZÉS

III. korcsoport (11. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)
Németh Rebeka – Juhász Bence Zsombor – 1. HELYEZÉS
Besze Zsófia – Csicsmann Dániel – 2. HELYEZÉS
Husvét Dorina – Zsiga Krisztián – 3. HELYEZÉS

III. korcsoport (11. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)
Majsai Réka (Kísérő: Juhász Bence Zsombor) – 2. HELYEZÉS

IV. korcsoport (12. évfolyam) – B kategória (szóló párostánc)
Kenéz Enikő – Horváth Máté – 1. HELYEZÉS
Juhász Eszter – Hangai Csaba – 2. HELYEZÉS
Kocsis Betti – Birinyi Máté – 2. HELYEZÉS

IV. korcsoport (12. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)
Oláh Eszter (Kísérő: Tejfel Zsolt) – 1. HELYEZÉS

V. korcsoport (13. évfolyam) – C kategória (szóló párostánc kísérővel)
Abonyi Rebeka (Kísérő: Szabó Tamás) – 1. HELYEZÉS

ÓVODAI és BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
A beíratás időpontjai április 23., 24., 25.
Az óvodákba várjuk annak a gyermeknek a beíratását,

• aki már betöltötte 3., 4., 5., életévét, de még nem jár óvodába,
• aki 2014. december 31-ig betölti 3. életévét, és igénybe 
szeretné venni az óvodai ellátást,
• felvételi kérelmét jelezze az is, akinek gyereke 2015. au-
gusztus 31-ig tölti be a 3. életévét, és kéri az óvodai ellátást.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazoló kártya
• TAJ kártya
• Oltási kiskönyve

Az a gyermek, aki 5. életévét 2014-ben tölti be, a nevelési év 
kezdő napjától (2014. szeptember 1.) legalább napi 4 órát 
köteles az óvodai nevelésben részt venni.
A 3 éves kortól történő óvoda kötelezettség 2015. szeptember 
1-től lép hatályba.



2014. április www.decens.eu • folyóiratainkFÓTI HÍRNÖK 16 17

M
Ű

V
EL

Ő
D

ÉS

M
Ű

V
EL

Ő
D

ÉS

FÓTI HÍRNÖK Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

FÓTI HÍRNÖK

a németh kálmán emlékház
áPrilisi eseményei

A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY FOGLALKOZÁSAI:
Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalokat 
várunk, akik szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés alapjaival 
és szívesen fejlesztik művészeti ismereteiket és képalkotó képessé-
geiket is.
Az Alkotóműhely tagjai rendszeresen részt vesznek rajzpályázato-
kon és megismerkednek Németh Kálmán szobrászművész életmű-
vével és szellemiségével is.
Alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs. A foglalkozásokat minden 
héten szombaton, 9.30 és 12.00 között tartjuk.
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
Részvételi díj: 1145Ft (bruttó)/fő/alkalom 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMUNK
JÁTÉK A SZINEKKEL ÉS A FORMÁKKAL - dramatikus és vi-
zuális játékok óvodásoknak.
MI FÁN TEREM A KÉPZŐMŰVÉSZET? - Az általános iskola 
1-4. évfolyamai számára. Ismerkedés a képzőművészet alapjaival és 
Németh Kálmán alkotásaival.
KÉPES TÖRTÉNELEM - Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfo-
lyam számára, a magyar történelem eseményei, alakjai Németh 
Kálmán művészetében.
KÉPES BIBLIA - Németh Kálmán művei által ismerkedünk bibliai 
szereplőkkel, történésekkel, üzenetekkel és az egyes szentek életével. 
BARANGOLÁS NÉMETH KÁLMÁNNAL a 9-12. évfolyamos 
csoportok számára a XX. század magyar történelmében. Hogyan 
élte meg és fejezte ki korát Németh Kálmán műveiben? 
Miként lehet a művészet a hazaszeretetre nevelés egyik legfontosabb 
eszköze? 
BARANGOLÁS NÉMETH KÁLMÁNNAL - Műelemzések fel-
adatlap segítségével a XX. század magyar irodalmában.
Ismerkedés a határon túli, elsősorban a felvidéki magyar irodalom 
néhány kiemelkedő alakjával.

Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő – múzeumpe-
dagógus ad, a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefo-
non.

AZ EMLÉKHÁZ NYÁRI NYITVATARTÁSI IDEJE:
Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig, Szünnap: 
hétfő, vasárnap

NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN ALKOTÓTÁBOR
IV. Alkotótábor az 1-6. és 7-12. évfolyamos tanulók részére, 2014. 
augusztus 4-8. és augusztus 11-15.
Az idén negyedik alkalommal rendezzük meg a Németh Kálmán 
szobrászművészről elnevezett ifjúsági képzőművészeti táborunkat. 
A korábbi nagy érdeklődés miatt az idén két korosztálynak, két tur-
nusban rendezzük meg a tábort.
Az alkotótáborba jó rajzi adottságú és tehetséges gyerekeket, ill. 
fiatalokat várunk, akik a vizuális és művészeti alapismeretek elsa-
játítása mellett megismerkednek Németh Kálmán szobrászművész 
szellemi és tárgyi örökségével, életművével is.
A tábor helyszínei:
A Németh Kálmán Emlékház, mely sajátos atmoszférájával kiváló 
helyszín az elmélyült alkotáshoz, tanuláshoz. Továbbá Fót kiemel-
kedő műemlék épületei, a Károlyi kastély a parkkal és az Ybl temp-
lom szintén ihlető forrásaink lesznek.
A műhelymunkák helyszíne: a Kisalagi Közösségi Ház lesz.
A tábor résztvevőivel látogatást teszünk Németh Kálmán és Zuna 
Edith síremlékénél is.
A tervezett részvételi díj: 13.000 Ft (bruttó)/fő, mely magába fog-
lal:  napi háromszori étkezést, eszköz- és anyaghasználatot, oktatást.
A tábort vezeti:
Kiss Eszter gyűjteménykezelő, múzeumpedagógus, Tóth Anna fes-
tőművész.
A táborral kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Kiss Eszternél a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 
telefonon.

Az Alkotótábor megvalósítása Fót Város Önkormányzatának támo-
gatásával történik.

CO-2 hegesztőket (135-
136-os eljárás), illetve 

szerkezetlakatosokat keresünk 
budapesti munkahelyre.

Szállás biztosított.

Tel: 06-70/311-0535, 06-70/248-8085
E-mail: corn5555@gmail.com

A Városi Könyvtár programjai és hírei:

Április 11.: 18:00: Költészet napja Felnőtt részleg

Április 12.: 09:30-12:30: „Családi szombatok a könyvtárban”: Fiókkönyvtár
kézműves foglalkozás - Kisalag

Április 12.: 13:30-16:30: „Családi szombatok a könyvtárban”: Gyermek részleg
kézműves foglalkozás

Április 25.: 18:00: Kisalag Cafe – Irodalmi Est Fiókkönyvtár
Vendége: Horváth István - Kisalag

a Fóti Zeneiskola igazgatóhelyettese

Május 9.: 18:00: Papp István festőművész Fiókkönyvtár
kiállításmegnyitója - Kisalag

Május 16.: 18:00: Keresztes Ferenc fóti festőművész Felnőttrészleg
Kiállításmegnyitója

Május 30.: 18:00: Kisalag Cafe – Irodalmi Est Fiókkönyvtár
- Kisalag

Szeretettel várunk minden osztályt/óvodai csoportot könyvtári ismertető óráinkra, 
Melyek adott témakörök köré épülnek.
Havonta tartunk kézműves foglalkozásokat, programjaink ingyenesek!
Sok új könyv érkezett, érdemes betérni hozzánk és 
érdeklődni újdonságaink iránt.
Könyvtárunkban áprilistól hangoskönyvek is 
kölcsönözhetők!

Mindenkit szeretettel várunk:
Könyvtárosok

Hirdetés

Szeretettel várjuk Önt, Családját és Barátait 

2014. április 25-én (pénteken) 17.oo órakor 

podolini Németh Kálmán szobrászművész 
halálának 35. évfordulóján rendezett csöndes 

megemlékezésünkre 
 

a fóti Római Katolikus Temetőbe. 
(Fót, Vörösmarty út.) 

 
 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Németh Kálmán Emlékháza 

2151 Fót, Béke u. 31. 
http://www.pnk.hu/

kedVes látogatónk!

Ön bizonyára évről évre olvassa Kálmán napi rendezvényünkre szóló 
meghívásunkat. E programunk hagyománya évtizedekre nyúlik vissza.
Németh Kálmán szobrászművész tiszteletére minden ősszel ösz-
szegyűltek barátai. Ezen összejöveteleket emlegeti a fóti köznyelv 
mindmáig „Kálmán nap”-ként. 
Az ötvenes évek elején csak néhányak részvételével induló talál-
kozókra időről időre egyre többen jöttek el - a művész otthona 
szellemi műhely és zarándokhely lett olyannyira, hogy a távolsági 
buszon nem a „Kisalagi Sportpálya” megállóig, hanem „Kálmán 
bácsi házáig” váltottak jegyet az érkezők. 
Kálmán bácsi a saját kezűleg művelt szőlőjéből készített must-
tal-borral kínálta vendégeit.  

Kálmán nap (fotó az egyik vendégkönyvből)

Önkormányzatunk évről évre komoly összeget fordít a műtárgyak 
karbantartására, restaurálására, a csak fényképről ismert, megsem-
misült szobrok másolatainak elkészítésére.
Németh Kálmán gyűjteményes kiállítása azonban nem volna teljes 
az Emlékházhoz tartozó kert szőlője és fái nélkül. 
Célunk az, hogy a még meglévő szőlőtőkéket, gyümölcsfákat meg-
mentsük, újraélesszük - e törekvésünkhöz várunk támogatókat.
Ön bizonyára hallott már a Fővárosi Állat- és Növénykert lakói, 
színházak székei, vagy egy könyvtár valamelyik restaurálandó 
könyvének jelképes örökbefogadásáról. 

A már meglévő hazai és nemzetközi példák mintájára mi is meg-
hirdetjük 

a szőlőtőkék, gyümölcsfák
jelképes örökbefogadásának lehetőségét

Várjuk azok jelentkezését, akik segítenék értékmentő, értékőrző 
munkánkat!
Az örökbefogadó személyiség (intézmény, alapítvány, civil szerve-
zet) neve regisztrálásra kerül az „Örökbefogadási anyakönyv”-ben, 
amennyiben hozzájárul, szerepeltetjük nevét a helyi sajtóban és 
honlapunkon, az örökbe fogadott szőlőtőkén vagy gyümölcsfán 
elhelyezett táblán. Az örökbe-fogadást Kálmán napi megemlékezé-
sünk keretében átadandó oklevéllel ismerjük el.
Az adományok összegének felhasználását honlapunkon és a helyi 
sajtóban közzé tesszük.
Részletes tájékoztatás:
Bicskei Éva igazgató (06 709 67 67 33)
Kiss Eszter gyűjteménykezelő (06 703 31 92 36)
Email: nemethkalman@netroller.hu vagy: fotimuvhaz@gmail.com,

Bicskei Éva igazgató
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ

 

 

 
 

 

 

 

 

A 46. Fóti Szüret szervezői 
 

jjjúúúnnniiiuuusss   333000---iiiggg   
   

várják azon, 
 

 fffóóótttiii   vvvááállllllaaalllkkkooozzzóóókkk   
 

jelentkezését, akik 
 
 

ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrr   222111---ééénnn   
(((vvvaaasssááárrrnnnaaappp)))   

 

hagyományos felvonulásunkon  
 

fffooogggaaatttuuukkkkkkaaalll   
 

közreműködnének szereplőink, vendégeink szállításában. 
 
 

   
RRRéééssszzzllleeettteeesss   tttááájjjééékkkooozzztttaaatttááásss:::   

KKKuuulllcccsssááárrrnnnééé   JJJaaannnkkkooovvviiiccchhh   MMMaaarrriiiaaannn   
mmműűűvvveeelllőőődddééésssssszzzeeerrrvvveeezzzőőő   (((TTT:::777000   333333111   555888000666)))   

Ayurvédikus masszázs
Frissítő talpmasszázs 

Svédmasszázs

Bejelentkezés :
hétköznapokon 9 és 19 óra 

között

06 70 77 38 226
2151 Fót, Nagy László u. 2. 

www.vedakert.hu
https://www.facebook.com/vedakert

Hirdetés
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ybl ünneP fóton

200 éve született a magyar építészet egyik legnagyobb mestere, Ybl 
Miklós. A Magyar Kormány a 2014. évet Ybl –emlékévnek nyilvá-
nította. Ybl Miklós nevéhez fűződik a legismertebb épületek köré-
ből az Operaház, és a Várkertbazár, amelyet látványosan felújítva a 
napokban nyitottak meg a nagyközönség előtt. Ezeken kívül számos 
budapesti és vidéki palota, sok-sok kastély és templom köszönheti 
létét Ybl Miklósnak. Fót két meghatározó épülete is a neves építész 
nevéhez fűződik, az egyik a Szeplőtelen fogantatás temploma, a másik 
a Károlyi kastély. Köztudott, hogy a templomot és melléképületeit 
gróf Károlyi István felkérésére tervezte, mint első fő művét, csupán 
30 évesen. A Károlyi kastély akkoriban már állt, de mai küllemének 
kialakítása szintén Ybl Miklós nevéhez fűződik. 
Kevésbé közismert, hogy a Vörösmarty TSz tulajdonában lévő Orczy 
kastély - amely Budapest felől Fótra érkezve az út jobb oldalon áll, s 
csak a falán fenn maradt címer emlékeztet a kastélyra - szintén Ybl al-
kotás. Ugyanitt, de az út bal oldalán álló uradalmi épületek -  magtár, 
kúria, kiskastély - tervezője egyenlőre nem ismert, ma már országos 
műemlékvédelem alatt állnak, viszont tudjuk, hogy Ybl Miklós a kis-
kastélyban lakott fiatal házasként és ott dolgozott, mint házi építész a 
gróf Károlyi családnak. Sikátor- pusztán is fellelhető Ybl épület, saj-
nos romos állapotban.
Fót Város Önkormányzata az Ybl évforduló ünnepére 300 ezer Ft 
összeget különített el. Az események a következők.
• Május 9-én érkeznek Fótra az Ybl Egyesület tagjai. Az Egyesület 
az Ybl Év fő szervezője, és Fót az első Ybl állomásuk.
• A Károlyi kastély megtekintése után délután 4 órakor a vendé-
geknek és minden érdeklődőnek Sebők Sándor plébános úr mu-
tatja be Ybl Miklós egyik fő alkotását, a gyönyörű fóti templomot. 
• 17 órakor a Szent Efrém Férfikórus ad ünnepi koncertet. A 
koncert ingyenes, de a templombelső felújítására lehet adakozni. 
• 19 órakor Fót Város Önkormányzata emléktáblát avat az Ybl 
Miklós utcában.
• Folyamatban van a teljes Ybl hagyaték feldolgozása és a fóti Ybl 
épületek kutatása, felmérése. A feltárt eredményekről konferenciát 
és kiállítást szervezünk Fóton, az őszi időszakban.
Mindkét ünnepségre várjuk a fótiakat, ismerjék meg a település hí-
res és kevésbé híres Ybl épületeit, remélve, hogy a katolikus temp-
lom kivételével méltóbb sorsra jutnak.

Molnár Krisztina

ki Volt alberti béla?
Tisztelettel és szeretettel hívjuk 2014. április 26-án 11 órára a 
Nagy László utca és az Alberti Béla utca saroképületéhez, ahol fel-
avatjuk Alberti Béla emléktábláját. Fót Város Önkormányzata 
2011-ben nevezte át a Fürst Sándor utcát Alberti Béla utcának.
Alberti Béla 1928-tól 1945-ig volt Fót jegyzője. Tekintélyes fóti csa-
lád lányát vette feleségül, Brandtner Máriát. Tevékenysége alatt va-
lósult meg a strandfürdő, a kultúrház, a főutca kövezése, a Faksz-te-
lep kialakítása és Kisalag Fóthoz csatolása. 
Munkáján kívül számos társadalmi tevékenységet folytatott. Levente 
főoktató volt, a Tűzoltó Egyesület parancsnoka volt, majálisokat, ki-
rándulásokat szervezett. 1944-ben a parancs ellenére nem hagyta el 
a községet, a főbb iratokat elrejtette. Huszonkét fiatalt mentett meg 
a hadifogságtól, talán a haláltól. 1945. után meghurcolták, családját 
zaklatták. 1956. után ismét letartóztatták. A vasúttól ment nyugdíjba. 
Mellőzötten és szerényen élt, 1967-ben hunyt el Fóton. Az emléktábla 
állítással méltó módon tisztelgünk Alberti Béla, Fót régi jegyzője előtt.

MK

újra fóti suliolimPia!
újraindultak a Városi sPortVersenyek!

Régi hagyomány a fóti iskolák körében, hogy a tanulók különböző 
sportágakban összemérik erejüket, tudásukat. Korábban kiváló han-
gulatú, sok diákot megmozgató versenyeket szerveztünk mindenki 
örömére. Sajnos ez a sorozat megszakadt, ezért szerettük volna újra-
indítani. Néhány év elteltével ebben a tanévben a fóti iskolákban tanító 
testnevelő kollégák közös döntése alapján újra indult a „Fóti Suliolimpia”. 
Ezen iskolák és pedagógusai a következők:
1. Károlyi István Gyermekközpont speciális részleg/ Kercsó Attila
2. Fáy iskola/ Gliba Viktória, Stefán Ildikó
3. Waldorf Általános és középiskola /Nyerges Attila
4. Garay/ Büte Zsolt, Bartos Erika
5. Németh K. /Illés Zsóka
6. Fóti Öku Általános és középiskola /Kékesi Mihály, Földi Piroska, 
Lendvai Balázs
7. Fóti Népművészeti Szakközép-,Szakiskola és Gimnázium/Edőcs-
né Kósa Tünde,Kaposi Regina,Kozák Csaba

fót fejlődéséért közalaPítVány

A Közalapítvány kuratóriumának következő ülését
április 28-án, hétfőn este 6 órakor tartjuk a a Polgármesteri 

Hivatal házasságkötő termében
Az ülés napirendje:
1. A Közalapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadása
2. Egyebek
Az ülés az Alapszabályban előírtak szerint nyilvános, várunk min-
den érdeklődőt.

 

Magyar táncház 
2014. április 26-én, szombaton  

este 6:30-tól gyerek táncházat, 8-tól felnőtt 
táncházat tartunk. 

 Muzsikál a 

Buda Folk Quartet  
Helyszín: Fóti Katolikus Közösségi Ház 

Belépődíj: felnőtt: 600.- Ft 
Gyermek: 300.- Ft 

Családi jegy: 1200.- Ft 
6 éves kor alatt ingyenes 

A táncház alatt büfé működik. 

jobbik megmozdulás

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ifjúsági Tagozatának Fóti 
Szervezete szemétszedési akciót szervezett március 29-én. A meg-
mozdulás keretében a fótújfalui vasútállomás teljes területét - a 
sínek mentén is –, megtisztították az eldobált szeméttől és hulla-
déktól, lásd képünkön.

A felnövekvő ifjúság fontosnak tartja, hogy a város területei, kü-
lönösképpen azok, melyeken naponta halad végig a fóti lakosság 
jelentős része, tiszta és gondozott legyen. Számos vonatra várakozó, 
illetve leszálló gratulált a fiataloknak, hogy ennyire szívükön viselik 
a városuk sorsát, és példaértékű, amit tesznek. Néhányan még pár 
percre be is segítettek a szemétszedésbe. Az erő bennünk szunnyad, 
de attól függ, mire fordítjuk. Mindig csak magunkra, vagy a közös-
ségre is. A Jobbik IT fiataljai az utóbbira teszik a ,,voksukat”.  

ez nem mese!
Nem is olyan régen felhívásban kerestek jó embereket. Találtak né-
hányat, na de nem Fóton. Azt mondják Fóton nem élnek jó embe-
rek, pedig én most szeretnék néhányat felsorolni. 
Legelső sorban szeretném Afrim Muhadrit megemlíteni, aki im-
máron 2 éve felkeresett Gyuráné Deszpot Ildikóval és a tolmáccsal 
(Andreával). Körül nézett és azt mondta „amíg Ő Fóton üzemelteti 
a pékségét, addig gondoskodik arról, hogy a megmaradt péksüte-
ményt a rászorulóknak ajándékozza”, vagyis szétosztja közöttünk. 
Ezzel sok kisgyereknek, idősnek okoz örömöt estéről estére. 
Köszönetet szeretnék mondani Attilának, Varga Mártának, Enikő-
nek, Mezei Júliának, Renátának, akik feláldozzák idejüket, hogy 
Ildikó ne járja éjszakánként Fót utcáit egyedül, immáron 2 éve, 
esőben, fagyban, sárban, szélben. Daganatos beteg vagyok, nagyon 
alacsony a nyugdíjam, tüzelőt alig tudok venni. A télen az önkor-
mányzattól kétszer kaptam fát. Renáta családja is adott a saját tü-
zelőjükből. Gulyás András a Játszótéri mentők segítségével három 
alkalommal ajándékozott meg fával, amit a fiatal fiúk be is hoztak 
az udvaromba. Még hogy a fiatalok nem segítőkészek? De igen, 
ők együtt mindannyian jó emberek. Én nem adok fel hirdetést, 
hogy jó embert keresek, mégis csendben ennyi jó embert találtam, 
akik itt élnek közöttünk. Mindig van egy-két vigasztaló szavuk és 
viszonzást nem várva segítenek. Teljes szívemből köszönöm Nekik.   

B. Ané  

Élmény és kikapcsolódás

Elege van a zsúfolt vízpartokból? 
Valódi horgász élményre
és kikapcsolódásra vágyik?
Nálunk megtalálja!
Egyedülálló módon, zártkörû 
klubtagsággal mûködô horgásztóhoz, 
MOST csatlakozhat. 
Új tagjainkat
-gyönyörû, vadregényes környezettel
-garantált nyugalommal
-családias hangulattal várjuk.
Érdeklôdjön még ma (a helyek 
limitáltak)! 

06 20 627 4273
www.toronyto.hu
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Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó záró mérkőzésén egy bokszkesztyűs 
tortát kapott a Fóti Önkormányzattól. Madár úgy döntött, hogy 
felajánlja a tortát a Károlyi István Gyermekközpont pszichiátriai 

gondozottjai számára. Másnap a torta meg is érkezett.
Képünkön az egyik fiatal veszi át azt Madár menedzserétől.

„Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a felejthetetlen drága édes-
anya, Rezsucha Istvánné Balogh Borbála temetésén részt vettek, sírján a 
tisztelet virágait elhelyezték, osztoztak döbbenetes fájdalmunkban. Kö-
szönjük az evangélikus lelkipásztor asszony együtt érző igehirdetését, 
valamint a Kegyeleti Szolgálat munkatársainak tisztességes munkáját.

Az elhunyt gyászoló fiai: Zsolt és Roland
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12 HÍRHOZÓ

Ha meghalljuk Csömör ne-
vét, sokunk számára egyenlő 
a Delfin gyermek uszodával, 
legalább is a kisgyermekes 
családok számára. 

Az immáron 17. éve mű-
ködő magán létesítményben 
úszásoktatás, egyéni és cso-
portos, babaúszás Zenés Vizi 
torna, Finn és infra szauna, 
Barlang jacuzzi működik, sőt 
még születésnapi partikra is 
kibérelhetők a helységek. 

Az elsőként tanuló cse-
meték ma már azonban bi-
zonyára beléptek a felnőtt 
korba, s lehet, lassan saját 
kis csecsemőjüket hozzák a 
csecsemő úszás, baba- mama 

úszás s egyéb lehetőségek 
megismerése, gyakorlása cél-
jából.

A nagyszámú megelége-
dettség hatására az uszoda 
tulajdonosa Barviczné Csilla 
mert álmodni, mert tovább-
lépni s ma már az uszoda 
mögötti épületben egy gyer-
mekparadicsomnak is beillő 
magyar - angol kétnyelvű - 
sport óvodát alapított.

Az óvoda szellemisége 
családias, a vegyes életkorú 
gyermekek csoportjában éli 
közösen minden napi éle-
tét, 2 amerikai – californiai 
(magyarul nem beszélő) és 
magyar óvodapedagógusok, 

így a nyelvtanulás természe-
tes folyamat. 

A kis óvodások életét 
átszövi az úszás, a sok sza-
bad játék, az érdekfeszítő 
projekt témák, melyeket 
a péntekenkénti külszíni 
programok tesznek életsze-
rűvé, valós átélt élmények-
ké. Mind e mellett jelentős 
szerep jut az egyéni bánás-
módnak, az egyéni képes-
ségekhez mért fejlesztésnek, 
s nem különben a nemzeti 
köznevelési törvényben 
előírt iskola előkészítő fel-
adataik maradéktalan ellá-
tásának.

Ebben az óvodában nincs 
kis,- középső,- nagy csopor-
tos gyermek., de van szám-
talan ügyes és ügyesebb; 
kisebb és nagyobb; gyorsabb 
és még gyorsabb; okos és 
még okosabb; szelíd és még 
szelídebb; érdeklődő és még 
érdeklődőbb óvodás, akik 
esetleges rejtett tehetségét 
segítheti felszínre hozni az 
óvoda által lehetőségként 
felkínált sakk oktatás, síe-
lés, korcsolyázás, lovaglás 
és számtalan egyéb élmény-
szerzés.

Folyamatosan szerveznek 
táborokat nem csak óvodás 
korúak részére, mint példá-
ul: úszótáborok a nyári hó-
napokban, angol tábor - 3 
hét Angliában, californiai 
anyanyelvi tanárral; német 
tábor - 5 hetes turnusban 
Németországban élő csalá-
doknál. 

Amennyiben nem min-
dennapi élményeket szeret-
ne biztosítani csemetéjének, 
nem egy hétköznapi életet 
kíván megalapozni gyer-
meke számára, akkor jöjjön 
el hozzánk, tekintsen bele 
napi életünkbe, terveinkbe, 
ismerjen meg minket.  (X)

Várva vár a Delfin ovi 
minden apróságot!!!

Delfin Magyar–Angol Kétnyelvű Óvoda 
– Delfin Uszoda 

Csömör, 
Petőfi Sándor u. 29.
Tel: 06-30-539-0883 

WEB: www.delfinuszoda.hu
FACEBOOK: 

www.facebook.com/
DelfinSportOvi

ÖNKORMÁNYZAT


