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A szüreten felavatott Betyár szobor,
előtte a Bátyúból érkezett, diákokból álló Galiba 

színjátszó csoport, felkészítő vezetőjükkel.
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 Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Fót legszebb konyhakertjei

A Fóti Városszépítő Egyesület immár második alkalommal 
rendezte meg a „Legszebb konyhakertek Magyarország” 
program helyi versenyét. A hattagú szakmai zsűri két al-
kalommal látogatta meg a kerteket, beszélgetett és ismer-
kedett meg a kertművelőkkel, majd végül szeptemberben 
ünnepélyes keretek között került sor az eredményhirdetésre 
és a díjak átadására a Fóti Szüreten. 
Minden, a versenyre nevező kertművelő egy praktikus „ker-
tész csomagot” kapott a fóti OBI, a Valeyrac Exotics, Wincz-
heim Tibor és a Fóti Városszépítő Egyesület jóvoltából. Kö-
szönjük még egyszer mindenkinek a részvételt, és sok örömet 
kívánunk a következő éves tervezéshez. Bízunk benne, hogy 
jövőre is számíthatunk mindenkire, és arra kérjük a résztve-
vőket, és a program ismerőit, hogy közvetlen környezetük-
ben hirdessék a versenyt. Legyünk minél többen 2016-ban!

A közösségi kertek fejlesztéséért különdíj tulajdonosa 
a Boglárka Óvoda Béke úti tagóvoda két csoportja. 

Képünkön a két óvónő: 
Hegedűs Vazulné Eszter és Fábiánné Bessenyei Ágnes.
Mi már korábban is kertészkedtünk a gyerekekkel, de eddig 
nem nevezetünk be, csak most. Figyeltük a növények fejlő-
dését és nevelési cél a munkára nevelés és a termések megbe-
csülése. A gyerekek nagyon szeretik a sárgarépát, karalábét, 
borsót, paprikát, paradicsomot. Fantasztikus élményt jelent 
számukra, hogy a saját maguk által elvetett magból kikelt a 
pici növény, aztán növekedett, és végül termést hozott, illetve 
ehetővé vált, amit végül el is fogyaszthattunk, a sajátunkból 
csemegézhettünk. Termeltünk még fűszernövényeket is, roz-
maringot, oregánót, bazsalikomot, kakukkfűvet. Egyszerű 
óvodai eszközöket használunk, műanyag lapátot, kisásót, 
gereblyét és persze locsoltunk is. Ez a munka nem jelent ter-
het, nehézséget, nagyon szeretik a gyerekek. Folyamatosan 
ellenőriztük a növények fejlődését. Van egy kis almafánk is, 
amely megajándékozott minket az idén három almával.
A Föld Napja alkalmával a szülőkkel közösen is szoktunk 
kertet rendezni. Ezen a napon barna pólóban jönnek a gyere-
kek. Természetesen semmiféle vegyszert, növényvédőszert nem 
használunk, amink terem, az valóban bio minőség.

A díjAzottAk
Mini kategória

1. Király Boglárka
2. Tenke László

3. Váczi Tamás és Váczi Ádám
Normál kategória
1. Elek Mihályné

2. Kliment Lajosné
3. Barócsi István és felesége

Balkon kategória
1. Zai Lehel

Zárt kert
1. Fekete Ferencné

Különdíjasok
• Biodiverzitás Különdíj - Kopp Zoltán Zsolt

• Dísz - és haszonkert összehangolásáért Különdíj - 
Gellai Istvánné

• Közösségi Kertek Fejlesztéséért Különdíj - Fóti Boglárka 
Óvoda Béke úti tagozat Margaréta és Tulipán csoport

• Fiatal kertészek Különdíja - Zeke Zsolt

A jelen lévő díjazottak egy-egy 
ajándékba kapott locsolókannával

47. Fóti szüret, 5. Fröccs Fesztivál

Szeptember 20-án, vasárnap megkönyörült az időjárás 
rajtunk, eső csak hajnalban volt, a nap további részében 
már kellemes őszi időben le- hettünk jelen a régóta várt 
eseményen. Ismét a piac és szabadidő parkból indult 
a menet, amely bejárta Fót fontosabb útvonalait, hogy 
hangos szóval, zenével, tánc- cal hívják föl a Fáy Présház 
fölötti térre azokat is, akik még bizonytalankodtak. 
Megszervezték azt is, hogy a látványos kisvonat me-
netrend szerint járt, így, aki nem gépkocsival jött az 
is könnyedén feljuthatott, mert egy szüreten, azért az 
a természetes, hogy fogyaszt az ember bort, különösen, 
ha ez az esemény egyben Fröccsfesztivál is.

Vendégeink a korábbiakhoz képest jelentős számban érkeztek Bátyú-ból és Balavásárról. A bátyúiak hozták magukkal 
az iskolás gyerekekből álló Galiba színjátszó csoportot, amely nagy sikerrel mutatta be a Lónak vélt menyasszony című 
parasztkomédiát.

A felvonulás, a kitelepülés, a gyermekjátékok lehetőségei, az étel-ital fogyasztás a szokásos módon, jókedvűen, rendbontás 
nélkül zajlott. Ebben része lehetett annak is, hogy a polgárőreink és a rendőrség komoly létszámmal vett részt, köszönjük 
nekik. Ez alkalommal kitelepült egy fotográfus is, akinél reformkori ruhákba lehetett öltözni, s a készült képet a vállalkozó 
kedvű érdeklődő azonnal meg is kapott.
A zászlófelvonás és a megnyitó a jól bevált recept szerint történt. A hintón érkező bíró és bíróné, valamint a polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket és koccintottak a vendégek vezetőivel. A rendezvény levezetője ez alkalommal is Kulcsár Lajos 
volt. a Szüreten adta át a Városszépítők Egyesülete a legszebb zöldségeskertek versenyében a különböző kategóriákban 
nyertesek díjait. Enni és innivalóról többek között a város Közszolgáltató Kft-je gondoskodott.

Egy sajnálatos folyamat azonban megfigyelhető, évről évre kevesebb a szekerek és a lovasok száma, bár most jöttek köztük 
látványos, romantikus ruhákba öltözött lovas hölgyek.

Különösen hiányoltuk a lovasok egykori felvezetőjét, a Fóti Betyárt, aki több évtizeden keresztül ügetett a menet élén. 
Tudjuk, ott voltunk a temetésén, Andi József, Öcsi már nem lehet velünk, a tavalyi volt az utolsó eset, amikor lovon láttuk.
Most is láthatjuk azonban, igaz már nem lovon, hanem fába faragva. Délután 3 órakor avattuk föl ünnepélyes körülmé-
nyek között, fönt, a Présház mellett a tölgyfából készült, életnagyságnál nagyobb méretű, szép szobrot. A Fóti Betyár-nak 
emléket állító alkotást Koltai László fafaragó művész készítette és ajánlotta föl Fót városának ingyenesen. A szobrot nem 
utólag, még Andi Öcsi életében faragta.

Az ünnepélyes avatáson Bartos Sándor polgármester, majd dr. Kollman György, az Országos Művészek Baráti Egyesületé-
nek titkára méltatta a Betyárt, illetve az alkotást, melyet meg is koszorúztak, s nem csak a polgármester, de civilek is. Ahogy 
a temetésre, az avatásra is érkeztek vendégek távolabbról is, s a lovasok díszsorfalat álltak a szobor leleplezésénél. Az illő 
hangulatról Kónya Márton népdalénekes és a Fóti Népművészeti Iskola táncosai gondoskodtak.

Fót legújabb impozáns szobrának avatását követően kezdődött a szokásos műsor a színpadon, melynek utolsó eleme a 
KisCipő Zenekar előadásával zárult a rendezvény, már sötétben.

Windhager

Megérkezett a polgármesteri fogat Színpadon a Fóti Asszonykórus
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tájékoztatás
kétszer kétsávos lesz és új Fel- és lehajtókat építenek ki 

2/a = M2
Még a Horn kormány idején készült ez az út a 2. számú főút tehermentesítése érdekében. A választások közeledtével nagy 
sietséggel folyt az út építése, el is készült időre, de a kapkodásnak ára volt. Rövid időn belül be kellett állványozni több, 
az utat keresztező alsóbbrendű út felüljárójának támpillérét, a nagyobb baj elkerülése érdekében. Talán a kapkodás, talán 
a spórolás, vagy mindkettő miatt, kevés csatlakozási pontot építettek ki az úton. Sok kifogást szegeztek neki az akkori du-
nakeszi polgármesternek (és bizonyára a fótinak is), miért nem volt kardosabb, hogy elérte volna egy második csomópont 
kialakítását, a Fótot Dunakeszivel összekötő fölső út kereszteződésében. 
Másfél évtized után most tervezik az út teljes hosszában kétszer kétsávosra bővítését. Ezzel együtt kiépítenek rajta új cso-
mópontokat is. Ilyen lesz a Dunakeszi és Göd közti csatlakozás, amely a régi 2. sz. főúttal köti össze az M2-t. Sződliget 
térségében terveznek egy másik csomópontot, amely a Vácnál tervezett új Duna-híd forgalmát fogadja majd be. Mindkét 
esetben a Budapest – Vác vasutat is keresztezik majd az új utak, amihez felüljárók épülnek.
A meglévő, Fótot Dunakeszivel összekötő alsó út és az M2 csatlakozásánál átalakítják a csomópontot, úgy hogy mindkét 
irányból közvetlenül lehessen fel- és lehajtani. A beruházás elsődleges célja azonban a kétszer két sáv kialakítása, a viszony-
lagosan sok baleset csökkentése érdekében. Ezzel összefüggésben erősebb elválasztást is terveznek, például szalagkorlát he-
lyett betonelemeket helyeznek ki, továbbá ahol szükséges, zajvédő kerítés épül, s gondoskodnak vadhálóról is, hogy állatok 
ne kerülhessenek a gyorsforgalmi útra. A tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a korábbi hiányosságok ellenére áldás ez 
az út, mivel Dunakeszi és Göd belső forgalma a reggeli és a délutáni időszakokban még így is rendkívül lelassul, mi lenne, 
ha nem létezne a 2/A. Most ezzel a fejlesztéssel még tovább javul majd a helyzet.
Kifogás is elhangzott azonban amiatt, hogy az M3 és az M2 között ezek szerint egyelőre továbbra sem lesz közvetlen kap-
csolat, csak Fóton és Mogyoródon keresztül lehetséges a térségünkben az áthaladás.
Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik meg a munka, a fórum szervezői nem tudtak válaszolni, de elmondásuk szerint 
2021-ig kell elkészülnie a tervezett bővítésnek.
Hogy ne történhessen meg Fót város érdekeinek ismételt háttérbe szorulása, Bartos Sándor polgármester személyesen vett 
részt az egyeztetésen, s részletesen kifejtette ez ügyben az észrevételeit, a fótiak közlekedést érintő szükségleteit. 

Veszélyes- és elektronikAi hullAdékok gyűjtése
Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektro-
nikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:
Veszélyes hulladék
(helyszínek: Fáy A. tér – Önkormányzati hivatal 
parkolója és németh k. u. 40. szuperCoop üzlet mel-
letti 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 – Önkormányzati hivatal parkolója)
• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Barkácsgépek, szerszámok
• Játékok, szabadidős és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Átvétel időpontja:
2015. október 17. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Kárpáti Gábor s.k. Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSI SZAKASZA KEZDŐDÖTT MEG FÓT 
TÉRSÉGÉBEN  
 
A 948 623 521 Ft összköltségű, 81,967560% támogatási aránnyal bíró projekt célja a Fóton és 
környékén élő lakosság egészséges ivóvízszükségletének hosszútávon is megfelelő mennyiségben 
és minőségben történő biztosítása, egyidejűleg eleget téve a fenntartható fejlődés elvének. 

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Európai Unió támogatási 
programjának köszönhetően a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.3.0/09-11 „Ivóvízminőség-
javítás” című konstrukció keretein belül pályázatot nyújtott be a Duna Balparti Regionális Vízellátó rendszer 
Fót és térsége biztonságos ivóvízellátásának javítása céljából, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon támogatott. A fejlesztés az Európai Unió 
társfinanszírozásával valósul meg, a megítélt vissza nem térítendő támogatás nettó összege 777 563 553 Ft.  
 
Fót és Csömör egészséges ivóvízzel való ellátása a helyi vízbázisokról hosszú távon nem megoldható. Fóton 
a veszélyeztetett vízbázisok feladása miatt az elveszített víznyerő kapacitást más vízbázisról kell pótolni, mivel 
a város és környéke más potenciális vízkészlettel nem rendelkezik. A legközelebbi vízbázis, ahol a termelés 
növelhető és alkalmas a fóti víztermelő kapacitás pótlására, Gödön található.  
A Gödi Regionális Vízmű jelenlegi termelése nem tudja kielégíteni a többletigényeket, így a vízbázis fejlesztést 
igényel, illetve a megnövekedett vízigény kielégítése csak egy újabb, a dunakeszi medencét közvetlenül tölteni 
képes vezetékkel és gépházzal lesz biztosítható.  

 
Az ivóvízminőségi követelmények teljesítése érdekében a vízbázisról termelt nyersvízből az ivóvízhálózatba 
jutás előtt el kell távolítani a megengedettnél nagyobb mennyiségben jelentkező vas-, mangán- és az 
esetenként megjelenő ammóniumtartalmat.  
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A fejlesztés a gödi vízbázis rekonstrukciójából és az új víztisztítási technológia megvalósításából, illetve az új, 
DN300 távvezeték és a hozzá kapcsolódó gépház kialakításából áll a Gödi Regionális Vízmű területén. 
A beruházás során 8985 fm DN300 mm vízvezetéket és 717 fm gyűjtőcső hálózatot fektetnek le a 
szakemberek. Emellett húsz új, nagyátmérőjű víztermelő kutat létesítenek, melyek napi kapacitása                        
6000 m3/nap, a hozzá tartozó gépészettel, új vas- és mangántalanító technológiát és fertőtlenítő eljárást 
építenek ki. 

 

Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek a regionális és helyi fejlesztési tervek célkitűzéseinek. A 
beruházásnak köszönhetően az új rendszer közel 28 000 lakos ellátására lesz képes. 

 
 
További információ: sajto@greekmarketing.hu  
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6000 m3/nap, a hozzá tartozó gépészettel, új vas- és mangántalanító technológiát és fertőtlenítő eljárást 
építenek ki. 

 

Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek a regionális és helyi fejlesztési tervek célkitűzéseinek. A 
beruházásnak köszönhetően az új rendszer közel 28 000 lakos ellátására lesz képes. 
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szakemberek. Emellett húsz új, nagyátmérőjű víztermelő kutat létesítenek, melyek napi kapacitása                        
6000 m3/nap, a hozzá tartozó gépészettel, új vas- és mangántalanító technológiát és fertőtlenítő eljárást 
építenek ki. 

 

Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek a regionális és helyi fejlesztési tervek célkitűzéseinek. A 
beruházásnak köszönhetően az új rendszer közel 28 000 lakos ellátására lesz képes. 

 
 
További információ: sajto@greekmarketing.hu  
 
 

lAkossÁgi FÓruM
Fót Város Önkormányzata 2015. október 15-én csütörtökön a Vörösmarty Művelődési Házban (2151 Fót, Vörös-
marty tér 3.) lakossági fórumot tart az M2 Dunakeszi Északi csomópontot érintő 2113 jelű agglomerációs össze-
kötőút teljes hosszában történő megvalósítása a 2 főúttól a 2102 jelű útig beruházás kapcsán. A fórum levezetője a  
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről Szabóné Tóth Ildikó projektvezető.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Fót, 2015. október 7.

Bartos Sándor sk. polgármester
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ároktakarítás

Tisztelt Fóti Lakosok!
„Itt van az ősz, itt van újra” és ezzel együtt elérkezett a 
lombhullás és az esőzések ideje. Szeretnénk kedves figyel-
müket felhívni arra, hogy a kertek szépítése közepette az 
ingatlanok előtti burkolatlan esővíz elvezető és szikkasztó 
árkok takarításáról se feledkezzenek el. 
A helyi települési környezet védelméről szóló 25/1999. 
(XII.10.) önkormányzati rendelet értelmében a közterü-
letben lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek 
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biz-
tosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan 
tulajdonos feladata. A burkolt árok tisztántartásáról, továb-
bá a lakosság által kirakott hordalék elszállításáról a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. fog gondoskodik.

A járműbehajtók átereszeinek tisztántartása minden eset-
ben az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.
Tisztelettel kérjük, segítsék egymást és a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. munkáját azzal, hogy fokozottan figyelnek 
a szikkasztó árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek és 
burkolt árkok tisztaságára, hogy abba ne kerüljön semmi-
lyen oda nem való hulladék, hogy elkerülhetőek legyen az 
eldugulások.
Egyúttal tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az árkok 
tisztántartását a Hivatal munkatársai folyamatosan elle-
nőrizni fogják, és felszólítással fognak élni azon ingatlan 
tulajdonossal szemben ahol szabálytalanságot tapasztalnak.
Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Kigyósi Katalin
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

szociális térkép

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. ja-
nuárjában a 24/2015. (I.28) számú határozatával úgy dön-
tött, hogy elkészítteti a város szociális térképét. 

A szociális térkép célja, hogy tudományos eszközökkel meg-
vizsgálja Fót város lakosságának életkörülményeit, gondjait, 
társadalmi-demográfiai viszonyait, anyagi, szociális helyze-
tét, illetve a különböző szociális ellátási formák igénybevé-
telének módjait, valamint az azokkal kapcsolatos lakossági 
elvárásokat, a továbbfejlesztés igényeit.
A kutatás eredményei a városlakók és az önkormányzat szá-
mára is hasznosíthatók. Megismerhetővé válnak a település 
társadalmi, szociális jellegzetességei, a város sajátos fejlődé-
sének ismérvei, az elmúlt évtizedekben lezajlott folyamatok 
fontosabb állomásai, sajátosságai, a lakosság véleménye Fót 
múltjáról és jelenéről, elképzelései a következő évekről. 

A döntéshozók számára készített összegzések elősegítik a 
szociális szolgáltatásfejlesztési irányok pontosítását, a terü-
leti szempontok erőteljesebb alkalmazását, illetve lehetősé-
get biztosítanak a társadalmi érdekek egyeztetésére, az  eset-
leges társadalmi konfliktushelyzetek megelőzésére.
A szociális térkép elkészítéséhez szükség van egy  reprezen-
tatív kérdőíves felmérésre , amelynek keretében 2015. ok-
tóber közepe – 2015. november vége közötti időszakban 
kérdezőbiztosok keresnek fel Fóton 900 véletlenszerűen 
kiválasztott háztartást és anonim kérdőívet vesznek fel a la-
kosokkal. A kérdezők megbízólevél felmutatásával igazolják 
magukat.

Kérem, hogy válaszaikkal segítsék a kérdezőbiztosok a 
munkáját, hozzájárulva ezzel a szociális térkép elkészítésé-
nek sikerességéhez.

dr. Ruzsics Balázs s.k. igazgatási ügyintéző
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a zöld híd elérhetőségei

Megváltozott a Zöld Híd ügyfélfogadási rendszere, a ko-
rábban ismertetett egyik telefonszám, bár kicsöng, de nem 
veszi föl senki, a másik pedig az egyik alkalmazott otthoni 
magántelefonja lett. Kérünk mindenkit, hogy csak az alábbi 
elérhetőségeken tudakozódjanak.

A cég Veresegyházon nyitott új ügyfélszolgálati irodát a fóti 
lakosok rendelkezésére is áll. ahol az alábbi telefonszámo-
kon lehet elérni (mindkettő gödöllői központi telefonszám, 
onnan kapcsolják, hangrögzítős) ügyintézőt.

Vonalas:  06-28/561-200
helyi tarifával hívható telefonszám:  06-40/201-026

Honlapjuk: 
http://www.zoldhid.hu/files/tiny_mce/KFT/doc/szorola-
pok/2015/veresi_ugyfelszolg_koltozes.pdf

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

anyakönyvi hírek

Fóton kötöttek házasságot 2015. 
június - július hónapban

Kunszt Árpád és Szentkuti Éva
Hajdu Norbert és Vincze Cintia
Szilágyi Dávid és Bagyinszky Mónika Mária
Holtzer Károly és Farkas Barbara
Légrádi Csaba és Witt Andrea
Simon István Zoltán és Farkas Tünde
Salamon Dániel és Nagy Alexandra
Pataki György és Gilányi Nóra
Balázsik Csaba Attila és Szeder Anita
Nátó Csaba  és Jámbor Ildikó Éva
Molnár József és Rácz Márta
Kapitány Zoltán és Korányi Katalin
Babar Tamás és dr. Latorczai Ráhel
Jaszenák Zoltán és Baranyai Júlia
Takács Károly és Madaj Anita
Rózsa Gábor és Lukácsi Mercedesz Etelka
Bódi Ferenc és Bakti Vivien Terézia
Farkas Tamás és Utry Gyöngyvér Mária
Goller László és Bakos Barbara Sára
Juhász Zsolt és Pénzes Mónika
Szekér Ottó Zoltán és Keller Milla Krisztina
Fóton kötöttek házasságot augusztus 

hónapban
Mézes Kálmán Zoltán és Bodor Beáta
Tar Ádám Márton és Szarka Beáta Anna
Vastag György és Szabó Bernadett

Vámosi Gergő Péter és Maul Ágnes
Németh Rómeó és László Tímea
Vass Zoltán és Tardi Szabina
Radványi Szabolcs és Demeter Brigitta
Bujka Rudolf és Tanács Andrea
Lénárt László és Heidum Petra Diána
Nemeshegyi Barnabás Gyula és Surá-
nyi Loretta Amanda
Katona Gábor és Yin Claudia Chung Yi
Germán Ádám és Horváth Veronika
Szalina Róbert Richárd és Molnár Eszter
Deák István és Ladányi Zsófia
Vass Gábor és Jámbor Andrea
Makovecz László Gyula és Horváth 
Szilvia
Szabó Attila és Diósi Regina
Ravasz László és Pólya Alexandra
Kácsándi Krisztián és Dömötör Veronika

Valamennyi ifjú párnak ezúton 
is gratulálunk és sok boldogságot 

kívánunk!

Fóton hunytak el 2015.június 1- 
július 31. között:

Balogh László András (1936)
Jakubecz István (1934)
Nick József (1959)

Szabó László Imre (1952)
Szabó Jánosné sz. Szabó Julianna (1935)
Tóth Sándorné sz. Csanádi Ilona (1941)
Tóth Ernő (1949)
Balog Lajos (1940)
Szak Ferenc (1954)
Nagy Lajos (1943)
Nyúka István (1950)
Simon Jánosné sz. Barna Erzsébet (1931)
Bóna Balázs Attila (1992)
Tóth Rita (1972)
Durczi Sándor (1948)

Fóton hunytak el 2015. augusztus 
hónapban

Pécsi Elvira Anna (1922)
Géczi János György (1947)
Csízik István (1940)
Tóth Béla (1936)
Juhász Sándorné sz. Tóth Mária (1953)
Pintér Sándor (1956)

Szeretteiket elvesztő családtagok 
fájdalmában osztozunk.

Fót, 2015. szeptember 5.
Gombainé Végi Tünde anyakönyvvezető

 „Adjon az Isten fényeket, temető helyett éveket, nekem a kérés nagy szégyen...” /Nagy László/

jótékony rendezvény a kárpátaljai Magyarokért

„Egyre riasztóbb hírek érkeznek Kárpátaljáról. A magyarokat is érintő sorozások, a háborús állapotok mellett a hrivnya árfo-
lyamának drasztikus romlása, a bérek értékének csökkenése, az alapvető élelmiszerek, a gáz, a villany árának egekbe szökése 
csak fokozza a kárpátaljai magyarok nyomorát és kiszolgáltatottságát, szinte lehetetlenné teszi a családok megélhetését.” - áll 
egy ifjúsági szervezet felhívásában.
Az elmúlt napokban Kárpátalján megjavíttattam azt a 120 éves templomi orgonát, amelyen apám, Skripeczky Berta-
lan 25 éven át kántorizált. A fent leírtak valódiságáról magam is meggyőződtem. Mi, dunakeszi civilek lelkiismereti 
kötelességünknek tartjuk, kárpátaljai honfitársaink támogatását. Kérjük, segítsen ön is a szervezésben: rendezvé-
nyünkről tájékoztassa barátait, ismerőseit. Minden segíteni akaró honfítársunkat szeretettel várunk. A szervezők 
nevében: Skripeczky István /tel.:06-30-361-4515,email cím:skripiistvan@vipmail.hu

Védnök:
dióssi Csaba

Dunakeszi város polgármestere
Díszvendégeink:
 dr. Beer Miklós

váci megyéspüspök
Majnek Antal

a Munkácsi Római Katolikus Egyházkerület püspöke
Matl Péter

Munkácson élő szobrászművész
a magyar honfoglalás emlékművének alkotója

Fellépnek:
Petrás Mária

Kossuth-és Príma Primissima díjas
csángóföldi énekművész

gyombolai Bálint
előadóművész

Varga istván András és guttmann Vilmos
versmondók

harmonia sacra kórus

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre, a történelmi egyházak, a Mi Kesziek Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek, a 
Rákóczi Szövetség helyi szervezetei PÜSPÖKI SZENTMISÉVEL EGYBEKÖTÖTT JÓTÉKONYSÁGI REN-

DEZVÉNYT SZERVEZ a Kárpátalján működő líceumokban tanuló diákok étkeztetésének támogatására.
időpont: 2015.10.25. (vasárnap) 17.00 óra. helyszín: jézus szíve templom, dunakeszi gyártelep, Mindszenty tér 2.
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tájékoztatás
Bursa hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

felsőoktatási hallgatók számára

„a” típUsú pályázati kiírás
Fót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a 
települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáske-
zelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben 
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beirat-
kozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről. Ameny-
nyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőok-
tatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerző-
dése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos 
képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
 - A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő). 
- A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást      igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresz-
tül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák 
érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek meg-
állapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatás-
ban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de 
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az 
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
A Támogatáskezelő elérhetősége:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf.: 1418, Tel.: (06-
1) 795-5600, E-mail: bursa@emet.gov.hu, Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica).

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti közös Önkormányzati hivatal Ügyfélszolgálati iroda 

telefon: 06-27/535-395/ 120. m mellék.
 e-mail cím:szoboszlai.gyulane@fot.hu

„b” típUsú pályázati kiírás
Fót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének tá-
mogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, 
míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
z ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik:
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a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfe-
lejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követő-
en a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy külön élő). 
- A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési önkor-
mányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016. március 11-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 
2016. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási intézményben 
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt 
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztön-
díjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a 
támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
A Támogatáskezelő elérhetősége:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica, 1381 Budapest Pf. 1418, Tel.: (06-
1) 795-5600, E-mail: bursa@emet.gov.hu, Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti közös Önkormányzati hivatal Ügyfélszolgálati iroda 

telefon: 06-27/535-395/ 120. m mellék.
 e-mail cím:szoboszlai.gyulane@fot.hu

Adj vért és ments életeket!

vért ad és Másokat is véradásra bUzdít a jobbik
A Jobbik Ifjúsági Tagozata véradást népszerűsítő 
kampányba kezdett az Önkéntesség Éve keretében. 
Nem csak figyelemfelhívó plakátokkal, de személyes 
részvétellel is szeretnénk felhívni a fóti lakosság fi-
gyelmét a véradás szükségességére.

2015. október 2-án a Magyar Vöröskereszt véradó 
kamionja az egyik fóti bevásárlóközpont parkoló-
jában volt jelen, ahol 14:00-tól 18:00-ig volt lehe-
tőségük a lakosoknak vért adni. Akciósorozatunkat 
folytatjuk, bízva abban, hogy Fóton egyre többen 
válnak rendszeres véradókká.

A Vöröskereszt tájékoztatása szerint településünkön 
évente legalább 4 alkalommal van erre lehetőség.

Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, és szabadi-
dejükben vérüket áldozták mások egészségéért!

Merkwart Krisztián, a JOBBIK önkormányzati 
képviselője

MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
 KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA A BEVÁNDORLÓK LETELEPEDÉSÉRŐL 

BESZÉDET MOND:

MIRKÓCZKI ÁDÁM 
A JOBBIK SZÓVÍVŐJE

VARGA ZOLTÁN PÉTER
 A JOBBIK PEST MEGYEI ALELNÖKE

MERKWART KRISZTIÁN 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom   
Budapest, Villányi út 20/B 1113

06-1-365-14-88   06-70-379-97-01   06-70-379-97-03
Felelős szerkesztő: Merkwart Krisztián

2015.10.27. KEDD 18:00 FÓT, VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Merkwart Krisztián és a JOBBIK Ifjúsági Tagozatának két tagja 
a véradáson
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Hirdetés

szimler anett
a

FÉNYKÉPÉSZ
photoszimler.hu

06-20/933-0998

önkorMányzati képviselői iroda

Megtévesztő lehet az elnevezés, első hallásra többen arra 
gondolhatnak, hogy ezt az intézményt az önkormányzat 
létesítette. Ez azonban nem így van, magánemberként Bíró 
Zoltán képviselő, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezető-
je alakította ki abból a célból, hogy segítséget tudjon nyúj-
tani a lakosságnak. Az Irodában egy jogi végzettségű fóti 
hölgy, Kovács Enikő fogadja a bármilyen ötlettel, vélemény-
nyel, panasszal, észrevétellel jelentkező fóti lakosokat. Ele-
inte főleg a 4. számú választási körzetből - ahol Bíró Zoltánt 
választották meg képviselőnek - jöttek az emberek, de ma 
már elterjedt a híre az Irodának, így más körzetekből is jön-
nek a gondjaikkal a lakosok. A cél is az volt, hogy akár Fót 
teljes területéről keressék föl az irodát az emberek, akár pa-
naszaikkal, akár javaslataikkal, hogy a képviselők lehetőleg 
minél jobban ismerjék a választóik gondjait, véleményét, s 
szükség esetén azokban el is tudjanak járni.

Bíró Zoltán képviselő úr ebben az irodában tartja fogadóórá-
it, de ezen túl tartanak itt lakossági tájékoztatókat is. Ilyen 
volt májusban egy beszámoló a képviselő-testület féléves 
tevékenységéről, s tervezik majd most ősszel az éves beszá-

molót is, ami sokak érdeklődését kiválthatja: Hol tart az ön-
kormányzat az öt évre tervezett feladatai megvalósítása terén.
Indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján az épületben ta-
lálható tárgyaló helyszíne lehet civil szervezetek üléseinek is.

Kovács Enikő irodavezető elmondása szerint a legtöbb eset-
ben valamilyen gonddal kopogtatnak be az emberek, legyen 
az útjavítás, vízelvezetés, közlekedési nehézség, vagy akár a 
szomszéddal kapcsolatos gond. Irodavezető asszony meghall-
gatja, lejegyzi a kérést, észrevételt, majd intézkedik, illetve 
tájékoztatja Bíró Zoltán képviselő urat az esetekről, aki szük-
ség esetén eljár a Polgármesteri Hivatalnál. A visszajelzések 
szerint nagy szükség van erre az intézményre, sokaknak köny-
nyebb ide bejönni és elmondani a gondjukat, mint az önkor-
mányzatba eljutni, s ott személyesen orvosoltatni a bajt.

Az iroda legfrissebb tevékenysége a segítségnyújtás megszer-
vezése egy család lakhatási gondjainak megoldása érdekében.
A Garay utcában leégett egy ház tetőszerkezete, még 2012 
őszén. A tulajdonosok nem tudják maguk felújítani az épü-
letet, mert bár 11 fős a család, de ebben idősek és gyerekek 
is vannak, négy nemzedék él együtt szerény körülmények 
között. Az önkormányzathoz már hiába fordulnak, a kár-
esetnél kaptak támogatást, de ez nem volt elegendő, azóta 
is beáznak,a ház egy része nem lakható. Bíró képviselő úr a 
megoldás érdekében gyűjtést indított. Levelet írnak a fóti 
vállalkozóknak, támogatásukat kérve. Jó a visszajelzés, töb-
ben jelezték segítőkészségüket. Nem mindenki tud azonban 
tevőleges munkával segíteni, többen inkább pénzadomány-
nyal szeretnének segíteni. Az átláthatóság és a jogszerűség 
érdekében ezért most bankszámlát nyitnak erre a célra, s 
arra lehet majd utalni a felajánlott összegeket. 

Vállalok
villanyszerelést, villanyóra kiépítést 
ELMÜ ügyintézéssel, lakásfelújítást, 

hibaelhárítást, bojler javítást, bizton-
ságtechnikai méréseket.

Tel: 06-30/ 98 94 400

Kovács Enikő irodavezető

Az ÖnkorMÁnyzAti kéPViselői 
irodA CíMe:

Fót, József Attila út 56.
nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30-13.30 között.
telefon:

06-27/996-882,  06-30/884-8021.
e-mail: birozoltan11@gmail.com

Bíró zoltán fogadóórája:
minden hónap első hétfőjén, 18.00 óra

a Mi sUlink, ahova szívesen járUnk!
Iskolánkban is becsengettek, tanárok és diákok, valamint 
családjaik reményteljesen tekintenek előre, hiszen talán, 
végre, az idei tanévben sor kerülhet Kisalag legrégebbi 
oktatási intézményének várva-várt felújítására. No, de ne 
szaladjunk ennyire előre! Iskolánkban a nyár sem telt tét-
lenül. Hat pedagógus, akik saját szabadidejüket áldozták 
arra, hogy élményhez juttassák 60 csemetéjüket, Zánkára 
utaztak, az Erzsébet-táborba. A balatoni fürdőzés mellett 
kalandparkban jártak, sárkányhajóztak, sőt egy viharos sé-
tahajózás tette még emlékezetesebbé az együtt töltött napo-
kat. Köszönjük szépen!
Közben az iskolában is folytak a munkálatok, öt terem, 
és a C épület földszintjének legjobban elhasználódott ré-
sze kapott új aljzatot, linóleumot. Ezen felül került sor 
5 teremnek, valamint az 1983-as átadása óta először(!) a 
tornateremnek a teljes kifestésére. Augusztus 5-én hat ter-
vezőcsoport képviselői járták be az iskolát pincétől a pad-
lásig, hogy október végéig elkészítsék a tervezett felújítás 
tanulmányterveit. Azt reméljük, hogy a sok-sok elvetélt 
terv után a közeli jövőben most már tényleg sor kerül az 
épület felújítására. Mindez nem jöhetett volna létre az aktív 
szülői munkaközösségi kezdeményezés, és az önkormányzat 
nyitottsága, segítőkészsége nélkül. Köszönet érte!
A diákok körében májusban elvégzett felmérés során nap-
világra került szabadidős és szakköri igényeket szinte teljes 
egészében sikerült teljesíteni! Így tanulóink számos lehe-
tőség közül választhatnak majd, a teljesség igénye nélkül: 
röplabda, tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, színjátszás, 
szövés, agyagozás, zene, énekkar, elsősegélynyújtás… 
A terveknek megfelelően szeptemberre elkészült a Geoma-
tech-tanterem, így a legmodernebb on-line oktatási tartal-
mak elérésére nyílik lehetőség a matematika és a természe-
tismeret területén.
A cikk megjelenésének időpontjában az iskola négy peda-
gógusa lesz túl a minősítési eljáráson, így 30 éves szakmai 

munkájuk elismeréseként pedagógus 2. fokozatba kerülnek.
Újra indul a méltán népszerű Manósuli a nagycsoportos 
óvodások részére! Szombatonként, összesen 8 alkalommal 
jöhetnek ismerkedni az iskolával, a tanítókkal a gyermekek. 
Szeptemberben derült ki, hogy egy sikeres pályázat eredmé-
nyeképpen intézményünk a Szitakötő folyóirat bázisikolája 
lett. Így ingyenesen juthatunk hozzá a 48 oldalon megje-
lenő laphoz, amelyben különböző műfajú és tematikájú 
írások teszik lehetővé a sokirányú alkalmazást. A kortárs 
irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztő 
cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoz-
tató feladatok segítik a befogadást.
A nemzetközi online együttműködésen alapuló E-Twin-
ning projektünk A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt 
címet (NQL) kapta meg. 
A tanév elkezdődött, reméljük, hogy tanulóink, iskolánk 
régi, és újonnan csatlakozott pedagógusai is jól érzik majd 
magukat az iskolában! Mindez elősegíti azt, hogy mindenki 
képességeinek megfelelően teljesítsen. 
Szülőtársainktól a tavalyi évhez hasonlóan aktív közremű-
ködést remélve,- hiszen együtt hegyeket is megmozgatha-
tunk(!)-, sikerekben, élményekben gazdag tanévet kívánunk!

Németh Kálmán Iskola SzMK

Diagnózis, kezelés, gondozás, ingyenes állapotfelmérés
Vércukor, HbA1c, légzésfunkció mérése azonnal

dr. Fodor Erika, belgyógyász | dr. Mucsi János, tüdőgyógyász
Bejelentkezés: 28/785-526,  70/434-2392

www.erzsebetgondozohaz.hu

Ha nem akar, vagy nem tud várni!

Cukorbeteg? Asztmás? COPD-s?

A CSALÁDIAS MAGÁNRENDELŐ
2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U. 6.

(a tüdőgondozóval szemben)
www.erzsebetgondozohaz.hu

Hirdetés
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nevelés-oktatás
elkezdődött a tanév a garay-ban

Kalandos évkezdés

Vidáman és élményekkel feltöltve indult az új tanév a 
Fóti Garay János Általános Iskola 4.c osztálya számára. A 
Tisza-tavi országos rajzpályázaton II. helyezést értünk el. 
Nyereményünk kalandpark használat a Tisza-tónál, amit 
szeptember 18-án, egy nyarat idéző napon vettünk igénybe.
Komp vitt át minket Tiszafüredről a szigetre. Gyönyörű 
volt a tó! A partra érve mindenki felöltötte a biztonsági fel-
szerelést, s a használati kiképzés és rövid próbapálya után 
kezdődhetett a nagy kaland. Mindenki a számára legizgal-
masabb pályát választhatta. A gyerekek lelkesen másztak a 
fák között nem kis ügyességgel, bátorsággal. Nagy élvezet 
volt ez a rendkívüli „tornaóra”.
Kipirulva, de töretlen lelkesedéssel mentünk át Poroszlóra 
az Európa hírű Ökocentrumba, ahol megismerkedhettünk 
a Tisza növény- és állatvilágával. A gyerekek ámulva nézték 
a körülöttünk úszó édesvízi halakat. Nagy érdeklődéssel fi-
gyeltük a magyarság ősi halának, a hatalmas vizának nyu-
godt úszását. Megtudtuk, hogy a 2015. év hala a kecsege. 
Rendkívül látványos volt a vidraetetés is. A 3D-s moziban 
rövid ismeretterjesztő filmet tekintettünk meg a Tisza-tó 
egy napjáról. Ezek az ámulatba ejtő képsorok elkápráztat-
tak gyereket, felnőttet egyaránt. Abban a szerencsében volt 
részünk, hogy a magyarországi teknősfajok mellett láthat-
tunk egy afrikai sarkantyús teknőst is, amely október végé-
ig vendégeskedik az ökoparkban. Láthattuk, hogy etetik a 
három hónapos, elárvult kicsi őzet, azután óvatosan meg is 
simogathattuk. Nem félt az emberektől, hiszen ők nevelik. 
Kirándulásunkat a vízi játszótéren zártuk, ahol önfeledten 
szórakozhattunk a nem mindennapi játékokon.
Hazafelé a fáradságot elnyomta a sok-sok élmény izgalma. 
„Ez volt életem legszebb napja” nyilatkozta Szick Balázs 
csillogó szemmel.

Bódisné Danyi Magdolna tanítónő

Reményekkel telve …

Hurrá! Végre! Erre vártam! Elkezdődött!!!
Nem egy, nem két esetben hangzottak el ezek az örömkiál-
tások az iskolába lépő bátrabb elsősök szájából. Néhányan 
még félénken, kicsit megilletődötten, anya kezét szorongat-
va, de valamennyien az új iránti érdeklődéssel jöttek első 
nap iskolába.
A tanévnyitó ünnepélyen már volt, aki szerepelt is, a többi-
ek pedig az első sorból élvezhették az ünnepi műsort. 
Iskolánk apraja-nagyja szeretettel várta és fogadta a legfia-
talabbakat. 
A tanteremben végre együtt lehettek, az osztályok és a ta-
nító nénik. Az „a” osztályosok Farkas Kinga tanítónő és 
Hegyesi Beatrix napközis csoportvezető kezei alatt kismat-
rózzá váltak, csíkos kendőcskét kötöttek a nyakukba. A „b” 
osztályosok a nyakukba akasztott Buci Maci és Belo Ku-
tya társaságában Dombováriné Buzás Erika tanítónővel és 
Lukácsné Rozovlyán Zsuzsanna napközis csoportvezetővel 
töltötték el a napot. 
Iskolánk legkisebbjei igyekeztek megismerkedni szinte 
mindennel és mindenkivel. Felfedezték az épület helyisé-
geit, megismerkedtek a tanító nénikkel, az osztálytársakkal, 
a szünetekben az udvaron találkoztak az alsó és felső ta-
gozatos diákokkal; kedves szomszédaikkal, egykori óvodás 
társaikkal is.
Különösen nehéz feladatnak tűnt az ebédelés. Az új tálcás 
rendszerben – kicsi gyerek, nagy tálca – kis segítséggel min-
denki kiváló egyensúlyozó művésszé vált.
A tanító nénik az izgalmas nap után, este szülői értekezletre 
várták az édesanyákat és édesapákat. Szülőként is voltak, 
akik első lépéseiket tették meg az iskolánkban.
Reméljük, mindannyiunk reményei valóra válnak, kis tanít-
ványainknak és szüleiknek sikeres, örömteli tanévet kívánunk!

Farkas Kinga és Dombováriné Buzás Erika tanítónők

Egészség Nap és Családi Nap a Fáy András Iskolában

Mit (t)ehet az iFjúság az egészségéért?
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet valamint 
a Debreceni Egyetem alkotta konzorcium 2015. szeptem-
ber 18-án Debrecenben indította útjára a 40 állomásból 
álló egészségprevenciós programsorozatát. Cél a lakosság és 
kiemelten a fiatalkorúak egészségtudatosságának és táplál-
kozási szokásainak javítása. A projekt a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében, közel 500 millió forint 
európai uniós támogatás segítségével valósul meg. 
Hazánkban is jelentős problémát okoz a fiatalkorú la-
kosság rossz egészségügyi állapota, ami nem kis részben 
a rendszertelen, egészségtelen táplálkozásnak köszönhető. 
A zsíros ételek, és magas cukortartalmú italok fogyasztása, 
a túlzott sóbevitel, a mozgásszegény életmód, mind-mind 
olyan tényezők, amelyek súlyos betegségek kialakulásához 
vezethetnek.

A program főként az óvódás és általános iskolás gyerme-
keket célozza meg, mivel az étkezési szokások már egészen 
fiatalon kialakulnak, ugyanakkor a kommunikációs progra-
mok keretében az oktatás-nevelés különböző szintjein érde-
kelt pedagógusok mellett a szülők megszólítása is jelentős 
hangsúlyt kap. A programsorozat szeptember és október 
hónapban országszerte 35 különböző településen, 40 köz-
oktatási intézményben zajlik 
Ezek egyike a Fáy András Iskola volt, október 2-án. A szer-
vezők játékos, vidám, interaktív programokkal igyekeztek 
felhívni a gyerekek figyelmét az egészségtudatosabb élet-
módra, a napi 4-szeri étkezés megvalósítására, a túlzott só- 
és cukorfogyasztás visszaszorítására, az egészséges, változa-
tos táplálkozásra, valamint a rendszeres testmozgásra. 
Ezen túl is számos érdekes foglalkozáson vehettek részt a 
gyerekek ezen a családi napon az iskolában, lásd képeinken.

Előadás egy kitelepült kisbuszban

A palacsinta osztó fiatalok Szüretelők az udvaron

Íjászkodás felügyelettel

A répa és az uborka versenye

  Te mit tudsz építeni ezekből a 
zöldségdarabokból?
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sUhanó tájak, sUhanó évek

Szinte suhan el mellettünk a táj, időnk sincsen felfogni, megérezni valódi szépségét. De nem is gond, 
hiszen tanáraink minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy megismerjük Földünk-
nek azt a részét, ami valaha hozzánk tartozott.

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 9-12-es évfolyama idén Erdélyt látogatta meg a 
minden évben megrendezésre kerülő nemzetjáró kirándulás alkalmával. Útjainkon megismerhetjük a 
határainkon kívül élő magyarokat. Betekintést nyerhetünk szokásaikba, hagyományaikba, és nem utolsó sorban az itt élők 
hétköznapjaiba. Az utóbbiban egy kolozsvári nap segített minket, amikor az ottani egyetemre készülő diákokkal jártuk be 
a várost. A sétánk közben beszélgettem vezetőnkkel, Lillával, aki egy rövid interjúban érdekes dolgokat árult el. 

Az egyetemi évei lesznek az első román iskolában töltött 
évek, hiszen eddig magyar iskolába járt. A román nyelvet 
anyanyelvi szinten kell ismerniük, még emelt szintű érettsé-
git is kell tenniük belőle, viszont magyar szót ritkán hallani 
az utcákon. Erdély minden részéből érkeznek ide diákok a 
szemeszterek idején, az ő jelenlétük – ha csak egy időre is – 
megnöveli a magyarul beszélők számát.

A régmúltba, Ady szülőházában, a nagykárolyi kastélyban, 
illetve a Teleki-téka könyvtárban kaptunk betekintést. A két 
idősíkot remekül átívelte az idegenvezetőnk, aki Erdélyt is-
merve próbálta átadni nekünk tudását. Túrákat is szerveztek 
nekünk a Kis-Cohárdra és a Békás-szoroshoz. Az iskola ke-
resztény-nemzeti szellemiségéhez híven, áhítatokon és em-
lékmű-koszorúzáson is részt vettünk.

A táj még mindig csak suhan, de már nem ismeretlen. Még 
mindig csak utazunk, de a hét már eltelt. Ez a csapat búcsút 
vesz Erdélytől. Legközelebb 4 év múlva térnek ide vissza ta-
náraink, de már teljesen új diákarcokkal.

A nemzetjárón kívül, történtek egyéb, említésre méltó ese-
mények is jubileumi tanévünk szeptemberében. A 25. évet 
minden tagozat 25 különböző programmal ünnepli meg. 
Ezek egyikével, a jubileumi tábortűzzel nyitottuk meg az 
iskolaévet, ahol vidám előadásokat nézhettünk, találkoz-
hattunk régi barátainkkal, és együtt élvezhettük a tűz me-
legét.
A felső tagozat diákjai sem maradnak ki a jóból, hamaro-
san ugyanis részt vesznek az idén Észak- Kelet Magyaror-

szágra szervezett országjáró kiránduláson. 4 busszal indul a csapat, Eger, Debrecen, Poroszló látnivalói várnak rájuk, 
tornatermekben alszanak, és biztosan ők is rengeteg élménnyel térnek majd haza. 
Semmi kétség. Suhannak a tájak, suhannak az évek.

Arany Kincső

Németh KálmáN emléKház 
A terMőÁg Alkotóműhely

októberi foglalkozásai
17-én, 24-én és 31-én lesznek.

Tehetséggondozó alkotóműhelyünkbe 
olyan gyermekeket és fiatalokat várunk, 

akik szeretnének megismerkedni a rajzolás-
festés alapjaival, ill. szeretnék művészeti 
ismereteiket, képességeiket fejleszteni.

Az alkotóműhely tagjai megismerkednek 
Németh Kálmán szobrászművész életművével 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 (Fót, Béke u. 33.)

Részvételi díj: 1145 Ft / fő / alkalom

Az eMlékhÁz nyÁri nyitVAtArtÁsA
Március 1-től október 31-ig
naponta: 10.00-18.00-ig,
Szünnap: hétfő, vasárnap

telefon: 06/70 331 9236, 06/27 358 130

 

 

  

Köszönjük a támogatást: 

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 
 

Fáy Présház Étterem 

Botos Vendéglő
 

Fóti Kastély Étterem 

Feeling Méterárú 

Olasz Pizzéria és Fagyizó 

Fortuna Lottózó 
Vörösmarty tér 15. 
 

Kis Böllér Kft.

Ambrosia Cukrászda 
 

JÁDE Ház 
 

„Márk”  
Fehérnemű, ruházati, játék és illatszer kisáruház

Papír Írószer – Deák utca  
 

Diósi Róbert bornagykereskedés 

szeniorok Fóti akadéMiája 
Nagy sikerrel, teltházas érdeklődés mellett indult meg az 50 
év felettiek továbbképzését fellendíteni hivatott előadásso-
rozat, melynek első témája Idősödő világ… címmel  szep-
tember 28-án indult. A következő előadást október 12-én 
tartják a Művelődési Házban az időskori elsősegély nyúj-
tás témakörében. Októberben lesz még egy előadás 26-án 
Közlekedés és vezetés idős korban címmel. Ezt követi majd 
november 9-én a Mire ügyeljen az internetező című szintén 
nem csak érdekes, hanem hasznos előadás. Az előadásokat 
minden esetben hétfőn tartják, 15 órai kezdettel. Az előa-
dások ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
Zsigmond Király Főiskola előadói.

kertgazdálkodás, kertészkedés

Szeptember 15-én szakmai tanácskozást, gondolatébresztő ke-
rekasztalt tartottak a kertészkedés témakörében Szent-Iványi 
Géza kft vezető, Prof. Dr. Vörös Mihály László a HÉLIA Mű-
hely kutatásvezetője, dr. Ónódi Gábor docens a Szent István 
Egyetemről, Páger Zsolt a Hungast igazgatója és Fieszl Csaba a 
Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának vezetője. 
Az eredményes tanácskozáson részt vett Forgács László ker-
tészetvezető, Nyúka Sándor gazdálkodó kertész, s többmás 
személy, akik elmondták véleményüket, kertészeti tapaszta-
lataikat. Végül Bugár Mészáros Károly, korábbi fóti főépítész 
kapcsolódóan a Károlyi család egykori fóti gazdaságának és 
tájképi kertjének helyreállítási lehetőségeit is ecsetelte.

Az első előadáson dr. Jászberényi József és hallgatósága A kertészkedés iránt érdeklődők
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Hűvösvölgyi Ildikó és Császár Angéla szereplésével 
Jegyár: 3000 Ft, mely az áfát tartalmazza 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház (Fót, Vörösmarty tér 3.) 

november 7. 19.oo óra       
Aziz Nesin:                                     

Ölj meg csak,lelkem!    
komédia két részben 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Vörösmarty Művelődési Ház 

infó: 70 331 58 06 

jegyár: 700 Ft 

Kreatív Kézműves Műhely

Várjuk
az ügyes kezű fiatalokat és alkotni vágyó 

felnőtteket!
Készítsd el saját, egyedi öltözék kiegészítőd,

készíts személyre szóló ajándékot szeretteidnek!

Ismerkedj meg különböző kézműves technikákkal:
nemezelés, szövés, batik, dekupázs, üvegfestés, stb!

A foglalkozásokat
péntekenként 16:30 órakor

tartjuk térítésmentesen, 
az anyagköltség mindössze pár száz forint!

Jelentkezni a csoportvezetőnél,
Tóth Anna festőművésznél, 

a 06 30 624 6661-es telefonszámon lehet.

 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
tiszteletére rendezendő megemlékezésünkre, 

melynek programja: 

2015. október 22-én (csütörtökön)  

18oo órakor 
a Fóti Gazdakör szervezésében fáklyás felvonulás indul  

a Károlyi Kastélyból az Óvodakertbe, 
a résztvevőket köszönti és a menetet indítja:  

nagykárolyi Károlyi László 
 

 
 

1830-kor az Óvodakertben 

ünnepi beszédet mond: 
Bocsák Istvánné, nyugalmazott főiskolai tanár 

koszorúzás a kopjafánál és az ’56-os emlékműnél 
kérjük, hogy koszorúzási szándékát a helyszínen jelezze a szervezőknek 

 

 
 

19oo órakor 

kötetlen beszélgetés a Vörösmarty Művelődési Házban  
vendéglátó a Fóti Gazdakör 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

2015. október 23-án (pénteken)  
10oo órakor 

ünnepi megemlékezés  
a Vörösmarty Művelődési Házban 

Köszöntőt mond: Bartos Sándor 
Fót Város Polgármestere 

Ünnepi műsor: 
„Mennyből az angyal” 

szereplők: Fabó Györgyi, Holl Zsuzsa, Schramek Géza 

Közreműködik: Dányi Árpád 
a Fóti Zeneiskola művésztanára 

Fót Város Önkormányzatának kiemelt városi rendezvénye Szervező: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ  (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) Tel.: 06 70 33 15 806 

 

ŐSZI KÖNNYED 
ÁHÍTAT

az Art’s Harmony Társasággal
A komolyzenei sorozat következő 

előadása a fenti címmel
október 10-én zajlik majd,

18 óra kezdettel, 
a Vörösmarty Művelődési Házban.

Ez is jótékony célú hangverseny lesz. A belépés ingyenes, de lehet 
1000 forintos támogat jegyeket vásárolni, melynek kedvezményezettje 

ez alkalommal is a Fóti Zeneiskola, hogy összegyűljön annyi pénz, 
amennyi az elektromos zongora beszerzéséhez szükséges. 

A felhangzó művek
Bach: Olasz koncert

Liszt: Angelus
Delibes: Missa breve

Debussy: Szent és porfán táncok
Kodály: Régi magyar katonadalok

(Magyar rondó)

Előadó: Art’s Harmony Kamarazenekar
Vezényel: Bartal László, karmester

A műsorszámokhoz elmélkedést fűz:
Windhager Ákos, műsorgazda

Érdeklődni lehet:
kultur@fot.hu

06-70/459-4258
Az előadásra szeretettel vár mindenkit Bartos Sándor polgármester és 

Németh József alpolgármester! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Fóti Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége és 
minden pedagógusa megköszöni mindazoknak, akik eljöttek 
2015. augusztus 29-én a Vörösmarty Művelődési Házban meg-
rendezett Bánk bán előadásra, és jótékony célú adományaikkal 
hozzájárultak a zeneiskola elektromos zongorájának megvásár-
lásához. Az összegyűlt adomány összege: 143 ezer Ft.

Köszönjük Bartos Sándor polgármester úr támogatását, és Né-
meth József alpolgármester úr áldozatos kezdeményező és szervező 
munkáját.  Köszönjük, hogy a fellépő művészek vállalták nyárvégi 
elfoglaltságaik mellett a fóti nagy sikerű vendégszereplést. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő jótékonysá-
gi koncertekre is a Vörösmarty Művelődési Házba, amelyeken 
szintén a zeneiskola zongoravásárlását, az iskola „Fóti Dal” Ala-
pítványát támogathatják. 

2015. október 10-én, szombaton 18 órától „Őszi könnyed 
áhítat”címmel az „Art’s Harmony Kamarazenekar” ad 

koncertet.
2015. november 13-án, pénteken, 18 órától a zeneiskola 

tanárai hangversenyeznek.

Ha a „Fóti Dal”Alapítványt ezen felül szeretné támogatni, kö-
szönettel fogadjuk, és erre a számlaszámra kérjük a befizetést: 
66000028-15419947

Gedai György int.vez.-h. 

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsücs 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS, KÉSZPÉNZÉRT
Vásárol Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat, Porcelánt, Régi 

Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szőnyeget, Bizsukat, Ékszereket és Mindenféle 
Régiséget, Hagyatékot, Könyvet.

Tel.: 06/20-465-1961, 06/1-293-1759, 06/70-942-0806

Hirdetés
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A Szent Gyermekség Műve keretén belül idén júliusban már harmadik alkalommal találkoztak a 
máltai és a magyar missziós gyermekek. Két éve volt az első találkozó Magyarországon. Tavaly 
mi utaztunk Máltára, most ismét ők látogattak meg bennünket. Fóton fogadtuk őket.

Máltai-Magyar Missziós gyerMekek találkozója

Mi is a célja ennek a találkozónak? – tehetjük fel a kérdést.
A Szent Gyermekség Műve hármas irányultságú missziót 
szeretne megvalósítani: közvetlenül a missziós gyermekek, 
tőlük kiindulva a többi hazai gyermek, illetve a világegyház 
gyermekei irányába. Ezek a törekvések mutatkoznak meg 
egy-egy ilyen találkozó alkalmával.
Fontos, hogy a gyermekek ismerjék meg egymás életét, 
szokásait, kultúráját; hogy miben vagyunk hasonlóak, 
sőt egységben, és mi az, amiben különbözünk egymástól. 
Örömteli azt tapasztalnunk, hogy a gyermekeken keresztül 
a családok is bekapcsolódnak a missziós szellemiségbe és a 
munkába is. Ők is felfedezik egymás értékeit, és a krisztusi 
értékrend alapján igyekeznek gyermekeiket nevelni. Utoljá-
ra említjük az idegen nyelv gyakorlásának lehetőségét, ami 
szintén nagyon hasznos a kapcsolatok kialakításnál.

Hogyan valósultak meg ezek a célkitűzések?
Az ismerkedési napon, a vetélkedők során a gyermekek vi-
dáman, lelkesen, kitartóan és nagy figyelemmel végezték 
a feladatokat; közelebb kerültek egymáshoz, lehetőségük 
nyílt a különbözőségek és hasonlóságok felfedezésére. A 
Magyarországon töltött idő alatt különböző programok 
során megismerték Magyarország keresztény értékeit, törté-
nelmét, földrajzi adottságait, természeti kincseit.
Elutaztunk Gödöllőre, megtekintettük a Grassalkovich kas-
télyt, hazánk legnagyobb barokk kastélyát. Budapesten az 
Országházat és a koronázási ékszereket. Ezek az utazások 
hazánk történelmének egy részével ismertette meg a gyer-
mekeket és családjaikat.
A dobogókői kirándulás során, a kilátóból a Dunakanyar 
szépségében gyönyörködhettünk, valamint egy rövid túra 
lehetőséget adott az erdő élővilágának megismerésére. A 
Vácrátóti Arborétumban megcsodálhattuk hazánk válto-
zatos növényvilágát. Felkerestük a magyar kereszténység 
legnagyobb templomait: az Esztergomi Bazilikát és a buda-
pesti Szent István Bazilikát.
A közös visegrádi bobozás, az esti hajókirándulás Budapes-
ten, valamint a táncház nagyon jó és oldott hangulatban 
telt el. A táncház során a máltai gyermekek megismerték a 
magyar népzenét és kipróbálták a magyar néptáncot.
Sebastian atya és Salvinu atya közösen mutattak be szentmi-
sét a missziós gyermekek és szüleik részvételével több helyen: 
az esztergomi Bazilika kápolnájában, Budapesten a Szent II. 
János Pál pápa kápolnában, Fóton a Szeplőtelen Fogantatás 
templomban, Dobogókőn a Manréza kápolnájában, valamint 
Rádon a Kisboldogasszony tiszteletére szentelt templomban.
A változatos programok mellett a missziós munkának is 
fontos szerep jutott. Ebben az évben a magyar missziós 
gyermekek a kárpátaljai Rát község gyermekotthonának 
építéséhez járulnak hozzá lemondásaikkal, imáikkal és ado-
mánygyűjtő munkáikkal. Ez a közös találkozó is segítette 
ezt a célt. Az egyik napon a kézműves foglalkozás során a 
máltai és magyar gyermekek együtt készítettek kis ajándé-
kokat, amelyeket a fóti és a ráti vasárnapi szentmisék után 
ajándékoztak az adományozó hívek részére. Ezek az alkal-
mak lehetőséget teremtettek arra is, hogy a hívek megis-

merkedjenek a missziós gyermekekkel és küldetésükkel.
A missziós tevékenység a családokban is megvalósult. A mál-
tai családok betekinthettek a magyar családok mindennapja-
iba, a közös beszélgetések alkalmával megismerték egymás 
problémáit, nehézségeit, örömeit és sikereit a gyermeknevelés 
tekintetében és egyéb, a családokat érintő főbb kérdésekben. 
A találkozó végére felfedeztük az egymásban rejlő értékeket. 
Istenbe vetett hitünkkel, és Krisztus szeretetével való egymás-
hoz fordulásunkkal, sokkal közelebb kerültünk egymáshoz.
Úgy gondoljuk, hogy ez az egyedülálló csereprogram nem-
csak önmagunkra, hanem szűkebb és tágabb környeze-
tünkre is nagy hatással van. A jövőben szeretnénk bővíteni 
a misszió iránt elkötelezett családok számát, akik Krisztust 
követő életükkel hirdetik az Örömhírt.

Keserű Márta

 

MELYNEK CÉLJA 
ÚJ, KATOLIKUS ÓVODA ÉPÍTÉSE 

 

IDŐPONTJA: 
2015. OKTÓBER 17. SZOMBAT 18.00 ÓRA 

 

AZ EST FŐVÉDNÖKE:  
DR. BEER MIKLÓS PÜSPÖK ATYA 

 

AZ EST VÉDNÖKEI:  
GRÓF KÁROLYI LÁSZLÓ és 

ERZSÉBET ASSZONY

HÁZIGAZDA: 
 SEBŐK SÁNDOR PLÉBÁNOS ATYA 

A VIDÁM HANGULATRÓL GONDOSKODIK  
 A HANGYA ZENEKAR  

 
JÓKEDV, TÁNC, TOMBOLA 

 

VACSORAJEGYEK 6.000 FT/FŐ ÁRON
 

TÁMOGATÓJEGYEK 1.000 / 3.000 FT-ÉRT  
KAPHATÓK A PLÉBÁNIÁN, A GONDVISELÉS ÓVODÁBAN. 

.  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06 30 543 8010  

 

atilla, a királyok királya
Ki állítja ezt? Nem más, mint Jordanes gót 
püspök, történetíró (Kr.u. 550 körül), aki 
inkább ellenséges, mintsem baráti érzel-
mekkel viseltetett a hunok iránt.
„Nincs a világtörténelemnek egyetlen alakja sem, 
aki mélyebben, élesebben vésődött volna az em-
beriség emlékezetébe, mint Atilla. Ma is a világ 
érdeklődésének homlokterében áll. Sem Nagy 
Sándor, sem Julius Caesar, sem Napóleon nem 
vetekedhet az ő népszerűségével, Dzsingisz kánról, Tamerlánról és 
másokról nem is szólva. Mondák és legendák szövődnek alakja 
köré, róla zeng az óskandináv bárdok kardala az Eddában, az 
ő alakja köré fonódik a Nibelung és a germán eposzok egész sora. 
Frankhontól Itáliáig, spanyol földtől Törökországig, még ma is ele-
venen élnek a róla szóló történetek. De sehol sem hagyott mélyebb 
nyomokat, mint a magyar világban” - olvashatjuk Grandpierre 
K. Endre és Grandpierre Atilla könyvében (Atilla és a hunok).
Akkor miért is tagadják le, hogy bármi közünk lenne a hunok-
hoz, Atillához? Mikor nevünkben - hungar, hungarus, Hun-
gary - benne van a H U N. A Magyar Himnuszban szerepel 
„Bendegúznak vére” (Atilla apja), himnuszunkban Csaba ki-
rályfit hívják segítségül a székelyek (Atilla fia).
Valószínűleg egyetlen rajtunk uralkodónak sem állt érdekében, 
hogy kiderüljön népünk ősisége, nagysága, eredetünk évezredekre 
való visszavezethetősége, rokonságunk a történelem legnagyobb 

népeivel (szkíták, hunok). Mindez a XIX. 
század közepéig nem volt kétséges a magyarok 
számára, ám ekkor a Habsburgok a Magyar 
Tudományos Akadémiára küldték Hunfalvy 
(Hunsdorfer) Pált és Budenz Józsefet azzal a 
feladattal, hogy dolgozzák ki az ún. finn-ugor 
elméletet. Azóta ez a hivatalos állásfoglalás, 
ezt tanítják iskoláinkban is, tehát a létezőt is 
elhallgatják, miközben más népek a nem-lé-

tezőből is ősiséget fabrikálnak maguknak. Mindezek fényében 
különösen szomorú, hogy Atilláról Magyarországon nincs meg-
emlékezés, ünnep, méltó szobrot sem állítottak a tiszteletére.
Miközben Atilla hadi tetteit távoli országok haditudományi aka-
démiáin tanítják, menedzser iskolák tananyaga Atilla szervező-
készsége, bánásmódja az emberekkel. Ezeknek a kérdéseknek a 
tisztázása megalapozott érvekkel, viták során lehetséges.
„Bizonyos változások zajlanak, és elindultak pozitív folyama-
tok. Azonban a magyar tudományosság szervezeti struktúrája 
egyelőre pártapparátus - szerű, amelyben a régi kapcsolatok és 
érdekszövetségek jobban számítanak, mint a tudományos tel-
jesítmények” (Bíró András Zsolt). „A magyar történelemről al-
kotott kép csak akkor közelíthet a valósághoz, ha minél többen 
fognak alapos, tárgyilagos munkát végezni. Ettől a munkától 
nem megijedni kell, hanem el kell kezdeni. Egyedül ez fog se-
gíteni.” (Grandpierre Atilla)

A folyamat felgyorsítása érdekében: 

álllítsUnk szobrot atillának! a királyok királyának

A tervet a Julianus Barát Alapítvány karolta fel, az előkészüle-
tek megkezdődtek. A szobor kőből készül, öt méter magas lesz, 
két méteres talapzaton áll majd Nagymaroson, a Duna part-
ján, szemben a Pilis hegységgel, ahol egykoron Atilla városa is 
állt. A szobor elkészültéhez szükséges pénzt civilek, vállalko-
zók, szervezetek adják össze, állami támogatást nem kértünk. 
„Nincs egészséges társadalom olyan osztály nélkül, amelynek 
az a hivatása, hogy gondoskodjon a társadalom felemeléséről”. 
(Grandpierre Atilla). Tartozzunk ehhez az osztályhoz!

Kérünk mindenkit, aki ezt a levelet elolvassa, tehetségéhez 
mérten támogassa a szobor mielőbbi elkészültét. 

További tájékoztatás kérhető: 06-20/807-0824
dr. Ciráki F. György és Bethlen Farkas

                A Városi Könyvtár októberi és  

                                           novemberi programjai:      
Október 31.  9.30 - 12.30 :  
Családi szombatok keretében „Halloween figurák horgolása” címmel kerül   
megrendezésre Gartner Zoltánné Gizike kiállítása, mely egybe lesz kötve kézműves 
foglalkozással, ahol megtanítja a horgolás technikáját. A kiállított tárgyak a készítőtől 
megvásárolhatóak. Mindenkit szeretettel várunk!                                                                   Fiókkönyvtár 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Október 31. 13.30 - 16.30: Családi szombatok: kézműves foglalkozás  - Gyermekrészleg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kedves Könyvtárlátogatók!    
A Városi Könyvtár falainak festése befejeződött. Szeptember 22. óta a rendes nyitva 
tartási időnk szerint várjuk az olvasókat!   Könyvtárosok 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Kisalagi Fiókkönyvtár október 1-13-ig szabadság miatt 
ZÁRVA tart. Nyitás: október 14-én. 

A JuliAnus BArát AlApítvány számlAszámA: 
66000145-11073945

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Kérjük, a közlemény rovatba írják be: Atilla szobor
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A magas vérnyomásról 2. 

az otthoni vérnyoMásMérés

Az emelkedett vérnyomásértékek jelentősen növelik a szív-, érrendszeri betegségek előfordulásának 
kockázatát. A vérnyomás értékéről csak méréssel győződhetünk meg. Akinél már előfordultak 
a normálisnál magasabb értékek, célszerű beszereznie egy vérnyomásmérőt, hogy rendszeresen 

ellenőrizhesse otthonában is vérnyomásértékeit. Az otthoni mérési eredmények optimális értéket 
mutatnak 120/80 Hgmm alatt, normális értéket 130/85 Hgmm alatt, és magas vérnyomásról 
beszélünk 135/85 Hgmm felett.

Milyen a jó vérnyomásmérő?
A higanyos vérnyomásmérők európai uniós szabályok miatt 
egyre inkább kiszorulnak a használatból, ezeket inkább már 
csak validálásra használják. Helyettük félautomata vagy 
automata oszcillometriás elven működő vérnyomásmérők 
alkalmazhatók. A félautomata mérőknél a mérést végzőnek 
kell felpumpálnia a mandzsettát a kívánt értékig, a mérés 
automatikusan történik a mandzsetta leeresztésekor. Auto-
mata mérőknél a mandzsetta felhelyezése után gombnyo-
másra automatikusan elvégzi a készülék a mérést. 
Vásárlás előtt el kell dönteni, hogy felkaros vagy csuklóra 
helyezhető készüléket válasszunk. Általában a felkarra he-
lyezhető mandzsettás mérők használata javasolt. 
Csuklómérőket túlsúlyos betegek (nagy felkarkörfogat, rö-
vid felkarhossz) az esetek egy részében könnyebben hasz-
nálhatják. Ezeknél különösen fontos, hogy hitelesített esz-
közöket használjunk. A csuklómérőknél mérés közben a 
csuklónak a szív magasságában kell lennie.
A felkaros mandzsettás mérőknél ki kell választani a karkör-
fogathoz megfelelő mandzsettát. Vásárlás előtt mérjék meg 
felkarjuk közepén a kar körfogatát, és ezen adat birtokában 
kérjenek megfelelő mandzsettával ellátott készüléket. Min-
dig próbálják ki a vérnyomásmérőt vásárlás előtt. 
Ajánlott mandzsettaméretek felnőttkorban
karkörfogat mandzsettaméret 
22-26 cm 12×22 cm, kis felnőtt méret
27-34 cm 16×30 cm, normál felnőtt méret
35-44 cm 16×36 cm, nagy felnőtt méret
45-52 cm 16×42 cm, felnőtt combméret
Célszerű hitelesített készüléket vásárolni. Ha ez nem si-
kerül, vagy régebbi készüléket kell hitelesíteni, nagyobb 
orvosi műszerforgalmazóknál, orvosi műszerek javításával 
foglalkozó cégeknél van lehetőség a validálásra (általában 
néhány ezer forintos költséget jelent). 

A pontos méréshez elengedhetetlen, hogy jó minőségű ele-
met vagy adapter (legtöbb típushoz beszerezhető) használ-
jon a készülékhez.
Hogyan mérje vérnyomását?
Megfelelő készülék birtokában már otthon is megmérheti a 
vérnyomását. Mielőtt belekezd, néhány fontos szabályt be 
kell tartani: 
– a vérnyomásmérés előtt fél órán belül ne dohányozzon, ne 
igyon koffein- és alkoholtartalmú italt
– 5 percig nyugodt körülmények között kell lennie a mérés előtt
– telt húgyhólyag esetén vérnyomása magasabb lesz
– a mérést ülő testhelyzetben végezze, hátát kényelmesen 
támassza meg, izmait lazítsa el, lábait ne tegye keresztbe
– karját kényelmesen támassza meg, a mandzsetta legyen a 
szív magasságában
– mérés közben ne beszéljen
– a mandzsettát a lemeztelenített felkar közepére helyezze 
úgy, hogy alsó széle a könyökhajlat felett legyen 2-3 cm-rel 
(könyökét be tudja hajlítani)
– 1-2 perces szünetekkel 2-3 mérés javasolt, számolja ki a mé-
rések átlagát, ha két mérés különbsége kisebb, mint 5 Hgmm
– a mért értékeket mindig jegyezze fel, ez különösen a vér-
nyomás gyógyszeres beállítása idején javasolt, vérnyomás-
naplóját mindig mutassa meg kezelőorvosának
– az otthon használható vérnyomásmérők a mérés során 
pulzusszámát is mérik („harmadik érték”), ezeket az ered-
ményeket is rögzítse, fontos információt jelent.
Az otthoni vérnyomásmérésekből Ön és kezelőorvosa sok 
információhoz jut, kiküszöbölhető a „fehér köpeny” hatás. 
Saját maga kontrollálhatja betegségét, észleli a változásokat, 
amelyről tájékoztatja orvosát, ezzel megelőzheti a rövid és 
hosszútávú szövődmények kialakulását.

(A Magyar Hypertonia Társaság Szakmai Irányelve 2015 
alapján) Dr. Tóth Szilvia

DiploMAKoncert
A katolikus közösségből jelentős létszámú lelkes különítmény indult szeptember 22-én a Művészetek 
Palotájába Gedai ágoston orgonaművész diplomahangversenyére. Már az időpont is figyelemre 
méltó, mivel a diplomakoncerteket általában délután rendezik, csak a legtehetségesebb hallgatók kap-
ják meg azt a lehetőséget, hogy este ½ 8-kor, tehát fő műsoridőben adjanak számot tehetségükről. 
Ágoston közösségünk tagja, szó szerint a „szemünk előtt nőtt fel”. Alapfokú zongoratanulmányait 
a Fóti Zeneiskolában kezdte, ahol Tóth Enikő volt a tanára, majd a Szent István Király Zeneművésze- ti 
Szakközépiskolában Deák László tanítványaként kezdett orgonát tanulni. Volt családi indíttatása, édesapja, Gedai György több mint 20 éve a 
fóti templom kántora, és a Fóti Zeneiskola tanára. Az ifjú művész tehetségét jól ismertük, hisz számtalanszor hallottuk játékát, mégis elszorult a 
torkunk, amikor fellépett a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem monumentális, világhírű orgonájához. A diplomakoncert műsorán J. S. Bach, 
J. Reubke, W. A. Mozart , J. Alain művek hangoztak el, valamint az ifjú művész átirata: J.Ibert fuvolaversenye (Gedai Eszter, Ágoston testvére köz-
reműködésével, aki szintén zenei tanulmányokat folytat, negyedéves fuvolatanszak hallgató Győrben). A hangverseny befejező száma Liszt Ferenc 
egyik legismertebb szinfonikus költeménye, a Prometheus volt, szintén Ágoston orgona-átiratában. A koncertet a Flautett fuvolanégyes produkci-
ója színesítette. Mendelsohn Rondo capriccioso című művét adták elő Ittzés Gergely átiratában nagy sikerrel. A négyes tagjai: Ernyei-Balogh Júlia, 
Gedai Eszter, Kovács Kinga, Réman Zsófia. Gedai Ágoston főiskolai tanárai: Deák László, Ruppert István, Fassang László, Pálúr János, Szabó Balázs, 
Spányi Miklós, Prunyi Ilona. A Bartók Béla Hangversenyterem közönsége rögtön szívébe zárta az ifjú tehetséget, a koncertnek hatalmas sikere volt. 
Szívből kívánjuk, hogy művészi pályája mielőbb kiteljesedjen. Biztosak vagyunk benne, hogy még nagyon sokat fogunk hallani róla.

Mérei Sándor 

látogatás nagykárolyba és kaplonyba

A Fóton különös tisztelettel övezett, több mint ezer éves ismert múlttal rendelkező Károlyi család ősi fészkét látogatta 
meg a Katolikus Egyház szervezésében egy autóbusznyi fóti érdeklődő, Sebők Sándor atya vezetésével. Első úti célunk a 
kaplonyi templom volt, melyben Sándor atya misézett is, majd élvezetes idegenvezetésben volt részünk a hatalmas altemp-
lomban, ahol a Károlyi család számos elhunyt tagja nyugszik. Ezt követte Nagykároly, ahol a Károlyi kastélyt szemlélhet-
tük meg kívülről - belülről egy helyi idegenvezető útmutatása által, majd volt még alkalmunk a hatalmas platánok közt a 
parkban sétálni, megnézni a remek lovardát és valamennyire a város is.

anya – lánya kiállítás 
A Vörösmarty Művelődési Ház őszi műsorsorozatának első eseményeként szeptember 
4-én nyílt meg az Anya – Lánya festmény kiállítás a Szalkai teremben.
A kiállító művészek: Kiss Eszter képzőművész, a Németh Kálmán Emlékház gyűjteményke-
zelője és lánya, Tóth Anna festőművész. A két alkotó képei beborították a terem falait, ame-
lyeket nem csak ekkor, de későbbi, itt zajló rendezvények során is megcsodálhattunk a hónap 
folyamán. A tárlat különlegességét ez alkalommal az anya – lánya kapcsolat adta, amelyet a 
Művelődési Ház vezetője és a műsorvezető Seszták Szabolcs is kihangsúlyozott, kifejtett, s a 
két művészt ebbéli kapcsolatuk okán a Fót TV is megszólaltatta. Még egy családi kötődés 
is napfényre derült ez alkalommal, ugyanis Dányi Árpád zongorajátéka mellett hallhattuk 
egy kevésbé ismert, de annál szebb és hangulatosabb népdalt, egy általános iskolás leány cso-
dálatos előadásában. Az énekes Seszták Anna volt, a műsorvezető leánya. Így kettős családi 
eseménynek lehettek tanúi, akik szeretik a festményeket, a zenét és a népdalokat.
 

FocikUpa győzeleM

Szeptember 23-án a Fót SE labdarúgó csapata idegenben, Mogyoródon játszott kupamérkőzést műfüves, villanyfényes 
pályán. A csapatot elkísérte néhány, hangjuk alapján a kemény maghoz tartozó fiatal, akik túlharsogták a helybéli szurko-
lókat, s ez a hangerőben mutatkozó fölény lassan a pályán is megmutatkozott. A mogyoródiak kénytelenek voltak tudo-
másul venni, hogy ezzel az elszenvedett vereséggel számukra befejeződtek a kupaküzdelmek. A Fót SE 3:1-re nyert, s végig 
vezetett és irányította a játékot. Az első félidő második felében ugyan a Mogyoród SK kiegyenlített egy szabadrúgásból 
szerzett góllal, de még a félidő lefújása előtt sikerült a fóti fiúknak ismét a maguk javára billenteni az eredményt, így 2:1 
arányú vezetéssel mehettek a szünetre. A második félidőben pedig a fölényüket még egy góllal bebiztosították. Jöhet a 4. 
kupaforduló.  Hajrá FÓT!

Tóth Anna, Kiss Eszter, Seszták Anna, 
Seszták Szabolcs, Bicskei Éva

Fótiak a kaplonyi Károlyi templom előtt



lezajlott a Magyar lovasterápia szövetség Xi. neMzetközi és neMzeti 
díjlovas versenye, valaMint a lovasterápiás versenye

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
védnökségével és támogatásával 2015. szeptember 25. és 27. között, immár 
a tizenegyedik alkalommal rendezte meg ezt a látványos versenyt a Lovaste-
rápiás és Oktató Központban az egykori Károlyi kastély kertjében. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is közel 80 lóval neveztek hazai és külföldi 
lovasok. A háromnapos Díjlovas Verseny résztvevői nehéz, közép és könnyű 
osztályú díjlovas kategóriában mérhették össze a tudásukat.
A Lovasterápiás Versenyre 27 csapat nevezett az ország minden pontjáról. 
A hiperaktív, tanulásban, illetve értelmileg akadályozott gyerekek önállóan 
lovagoltak ügyességi pályán, illetve díjlovas programot mutattak be lépés-
ben és ügetésben. A gyógypedagógiai lovastorna versenyszámra hiperaktív, 
tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott gyermekek nevez-
hettek három életkori kategóriában. A Mádl Ferenc Emlékversenyen a versenyzők bármilyen mesét, történetet előadhattak, melyben a 
lovason kívül a ló is fontos szerepet kapott. A látássérült gyermekek számára külön versenyszámokat hirdettek meg: ügyességi feladatokat 
vezetett lovon és gyógypedagógiai lovastornát kezdő és haladó lovasok számára. 
A háromnapos esemény célja a lovasterápia és a lovassport minden ágának népszerűsítése, versenyzési lehetőség megteremtése sérült gyermekek 
és fiatalok számára, valamint a lovasterápia, mint kiegészítő terápiás eljárás népszerűsítése, és a benne rejlő fejlesztési lehetőségek bemutatása volt.
Az OTP Bank, mint a Gyermekmentő Szolgálat főtámogatója, hosszú évek óta segíti a szervezet sokrétű egészségügyi programját. Az 
ELMŰ - ÉMÁSZ Társaságcsoport a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közösen egy Élhető Jövő Parkot alakított ki. A Merce-
des-Benz Hungária, mint a verseny kiemelt támogatója kihozta a MobileKids (MoKi) programját egy gyerek KRESZ-pályával, ahol kis 
autókkal és biciklikkel lehetett közlekedni. 
Olyan jeles személyiségekkel találkozhattunk a rendezvényen, mint dr. Kövér László az országgyűlés elnöke, Sólyom László korábbi köz-
társasági elnök, Balogh Zoltán miniszter, Illés Zoltán környezetpolitikus, Janza Frigyes vezérőrnagy, Dallos Gyula örökös magyar díjlovag-
ló bajnok, Edvi Péter a nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke.
 

Migráns Fiatalok és a karitász

Mint ismert, az Európát elözönlő migráns áradat jelentős része 
Magyarországon keresztül igyekszik a gazdag európai országokba. 
Időről időre akad köztük ún. kísérő nélküli fiatalkorú is, aki szülő 
nélkül érkezett, vagy elkeveredett a családjától. Amíg nem érik el 
a felnőtt kort, addig a Magyar Állam ugyanúgy gondoskodik ró-
luk, mint a magyar árva, vagy más ok miatt nevelőintézetbe került 
gyerekekről. Ezeket a fiatalokat az ország valamelyik gyermekinté-
zetében helyezik el. Az egyik ilyen befogadó állomás a Fóti Károlyi 
István Gyermekközpont. 
A Gyermekközpontban jelenleg 90 ilyen fiatal kap ellátást. A rászo-
rulókról gondoskodó Katolikus Karitász is segíteni kívánt ezeken a 
fiatalokon. Az ötlet a Váci Karitász Központban született meg. Egy 
500.000 Ft értékű adományt szállítottak Fótra, amely egy kisebb 
faházat és 5 porszívót tartalmazott. A kísérő nélküli menekült fia-
talok maguk mossák a ruháikat, de távozásuk esetén természetesen 
az újonnan érkezettek tiszta, fertőtlenített ágyneműt kapnak. Eddig 
azonban nem volt rendesen megoldva, hová gyűjtsék a használt, 
mosásra váró ágyneműket. Ezt a hiányosságot számolta föl faház 
ajándékával a Karitász.
Az átadási ünnepségen jelen volt dr. Écsy Gábor atya, a Katolikus 
Karitász országos vezetője, dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Czi-
bere Károly államtitkár, Soltész Miklós államtitkár, Benedek István 
főigazgató-helyettes, és dr. Gyurcsán Csabáné a Váci Karitász szer-
vezet igazgatója. A vendégeket Kádas István, a Gyermekközpont 

igazgatója mutatta be. Természetesen jelen volt Szécsi Csilla és Ke-
serűné Major Márta is a Fóti Karitász képviseletében.
Az ünnepséget - meglepetésre - egy szép verssel egy vajdaságból 
menekült magyar kislány nyitotta meg, majd a vendégek mondtak 
helyzetelemző és köszönő szavakat, majd megtekintették a mene-
kült fiatalok elhelyezésére szolgáló épületet.

Eredményhirdetésen 

Kádas István bemutatja a vendégeket, hátuk mögött az ajándék 
faház


