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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.

Fóti
Hírnök

Március 15.
Az 1848-as március 15-i forradalom ünnepségét az idén Fót városa március 14-én tartotta. Már délelőtt megtörtént Vö-
rösmarty Mihály szobrának koszorúzása az Óvodakertben, majd 11 órakor megkezdődött az ünnepi műsor a Művelődési 
Ház színháztermében.

A megemlékezést Bartos Sándor köszöntője nyitotta meg, majd immár hagyományosan Kancz Kristóf versmondása követ-
kezett. Ezt követően az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai előadták az Örökségünk című darabot, amely 
felidézte a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét, különös tekintettel a fóti eseményekre és 
a haza nagyjainak fóti találkozóira. A darabot Batizné Nagyváradi Éva magyar szakos tanárnő írta és Sándor János tanár 
úrral közösen rendezte. A rendkívül nívós előadásról készült filmet javasoljuk minden fóti iskolában levetíteni. A fiatalok 
előadását a Forrófalváról érkezett csángó tánccsoport látványos fellépése követte.

A felemelő műsor a kitüntetések átadásával folytatódott. A kitüntetettek jegyzékét és méltatását lásd a 7-8-9. oldalon. A 
kitüntetéseket Bartos Sándor polgármester adta át, a teljes rendezvényt Seszták Szabolcs színművész konferálta.

Az ünnepség este a fáklyás felvonulással folytatódott. A menetet - immár hagyomány - Károlyi László gróf indította el 
hazafias gondolataival a Károlyi kastély elől. A fáklyás tömeget a Sándor Huszárok lovas egysége vezette ki a  református 
temetőbe, Sipos Pál, 48-as honvéd sírjához A síremlék előtt Sebestyén Győző református lelkipásztor mondott emlékbe-
szédet, majd megkoszorúzták Sipos Pál sírját.

Az ünnepi est a Katolikus Közösségi Házban zárult, ahol a korábbi évek hagyományai szerint az ünneplő közönség barát-
ságos hangulatban megvitatta nap eseményeit.
A korábbi években a Németh Kálmán Magyar Út Kör nevében dr. Ciráki György és felesége dr. Pintér Erzsébet szervezte a 
fáklyás felvonulásokat és az azt követő, Közösségi Házban tartott beszélgetést.. Ettől az évtől azonban átadták a szervezést 
egy civil szervezetnek, a Fóti Gazdakörnek, amelynek elnöke, Haskó Sándor volt az est házigazdája.

Forrófalvi csángó tánccsoport

Az Ökumenikus Iskola színjátszói

KoszorúzóK
Vörösmarty mihály 

szobránál

Fót Város Önkormányzata
Bartos Sándor polgármester - Dr. Finta 

Béla jegyző
Dr. Tuzson Bence országgyűlési 

képviselő nevében
Müller Henrik - Simon Tamás
Pest Megyei Kormányhivatal

Dr. Bíró Attila járási hivatalvezető
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség helyi 

szervezete
Grigalek László - Bíró Zoltán

Kereszténydemokrata Néppárt helyi 
szervezete

Szőcs Magdolna - Simon Miklós
Magyar Szocialista Párt helyi szervezete

Koncz János - F. Takács István
Fóti Városszépítő Egyesület

Bánhalmi Gábor - Leták Lajos
Fóti Gazdakör

Haskó Sándor - Juhász Attila
Fóti Cselényi József Népdalkör

Léhárt Károlyné - Varga Andrásné
Fóti Barackos Egyesület

Forgács István - Cselőtei István
Fóti Garay János Általános Iskola
Herczeg Istvánné - Kocsis Rebeka
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Szent-Iványi Géza
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi 

Központ
Bicskei Éva - Szabó Lászlóné

KoszorúzóK
Károlyi istVán

féldomborműVénél

Károlyi István Gyermekközpont fiataljai 
és Bíró Endre igazgatóhelyettes

KoszorúzóK
sipos pál síremléKénél

Bartos Sándor és Lévai Sándorné
Neuwirth Tibor

Gróf Károlyi László és Erzsébet Asszony
Bíró Zoltán - Dr. Ciráki F. György

Nagy Edit - Horváth Szilárd
Bicskei Éva – Kulcsár Mariann

Bartos Sándor, Sebestyén Győző, Neuwirt Tibor

Haskó Sándor házigazda
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Kulturális Pályázati Felhívás

A pályázat tárgya: Kulturális és Közművelődési pályázati Keret
A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi 
szervezetek, magánszemélyek 2015. évi kulturális, közművelődési, 
közösségformáló tevékenységének támogatása. 
Pályázati keret: bruttó 2.500.000,- ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 28. 16 óra
Helye: fót Közös önkormányzati hivatal, iktató irodája
Pályázók köre: fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szer-
vezetek, magánszemélyek 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. év május 27-i rendes 
ülésén dönt. 
Pályázati feltételek:
A pályázók a kitöltött adatlapon nyújtják be a pályázatot nyomtatott 
és elektronikus formában. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell
civil szervezet esetén:
• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló hatályos bírósági 
bejegyző határozatot,
• a civil szervezet hatályos Alapszabályát,
• a hatályos Aláírási Címpéldányt
egyházi szervezet esetén:
• a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló 
nyilvántartásba vételt
magánszemély esetén:
• lakcímkártya másolat
• szakmai önéletrajz
• szakmai ajánlás, referencia
A pályázat elszámolható költségeinek típusa a rendezvényhez, tevé-
kenységhez kapcsolódó költségtételek.
pályázati adatlap
fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek és magán-
személyek 2015. évi kulturális, közművelődési és közösségformáló 
tevékenységének támogatására 
Civil szervezet esetén:
• Pályázó neve:
• Pályázó képviselője:
• Pályázó székhelye:
• Pályázó adószáma:
• Pályázó bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása: (rendezvény, program bemutatá-
sa, költségvetési tervezete)
• Igényelt pályázati összeg:
Egyházi szervezet esetén:
• Pályázó neve:
• Pályázó képviselője:
• Pályázó székhelye:
• Pályázó adószáma:
• Pályázó bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása: (rendezvény, program bemutatá-
sa, költségvetési tervezete)
• Igényelt pályázati összeg:
Magánszemély esetén:
• Pályázó neve:
• Születési neve:
• Születési helye, ideje:
• Anyja neve:
• Lakcím:
• Munkaviszony:
• Taj száma:
• Adószáma:
• Bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása: (rendezvény, program bemutatá-
sa, költségvetési tervezete)
• Igényelt pályázati összeg: 
• aláírás, bélyegző

sPort Pályázati Felhívás

A pályázat tárgya: sport pályázati Keret
A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi 
szervezetek, magánszemélyek 2015. évi sport tevékenységének 
támogatása. 
Pályázati keret: bruttó 1.500.000,- ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 28. 16 óra
Helye: Fót Közös Önkormányzati Hivatal, Iktató Irodája
Pályázók köre: fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szer-
vezetek,  magánszemélyek 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. év május 27-i rendes 
ülésén dönt. 
Pályázati feltételek:
A pályázók a kitöltött adatlapon nyújtják be a pályázatot nyomtatott 
és elektronikus formában. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell
civil szervezet esetén:
• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló hatályos bírósági 
bejegyző határozatot,
• a civil szervezet hatályos Alapszabályát,
• a hatályos Aláírási Címpéldányt
egyházi szervezet esetén:
• a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló 
nyilvántartásba vételt
magánszemély esetén:
• lakcímkártya másolat
• szakmai önéletrajz
• szakmai ajánlás, referencia
A pályázat elszámolható költségeinek típusa a sportrendezvényhez, 
sporttevékenységhez kapcsolódó költségtételek.
pályázati adatlap
Fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek és magán-
személyek 2015. évi sport tevékenységének támogatására 
Civil szervezet esetén:
• Pályázó neve:
• Pályázó képviselője:
• Pályázó székhelye:
• Pályázó adószáma:
• Pályázó bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása: • (sporttevékenység, sportrendez-
vény bemutatása, költségvetési tervezete)
• Igényelt pályázati összeg:
Egyházi szervezet esetén:
• Pályázó neve:
• Pályázó képviselője:
• Pályázó székhelye:
• Pályázó adószáma:
• Pályázó bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása: (sporttevékenység, sportrendez-
vény bemutatása, költségvetési tervezete)
• Igényelt pályázati összeg:
Magánszemély esetén:
• Pályázó neve:
• Születési neve:
• Születési helye, ideje:
• Anyja neve:
• Lakcím:
• Munkaviszony:
• Taj száma:
• Adószáma:
• Bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása: (sporttevékenység, sportrendez-
vény bemutatása, költségvetési tervezete)
• Igényelt pályázati összeg: 
• aláírás, bélyegző

Fót és a BróKerBotrány

Az utóbbi hetekben a „brókerbotrány” kapcsán napvilágot látott, hogy Fót Városa is érintett a 
témában. Sajtóértesülések szerint a város egymilliárd forintot bukhat. Igazak-e a híresztelések? 
Szerkesztőségünk e témában kereste Bartos Sándor polgármestert. 

Polgármester úr, hogy fogadta 
a kedvezőtlen híreket?
Március 6-án a délelőtti órák-
ban az erdélyi testvértelepülés 
meghívására Balavásáron tar-
tózkodtam, ott kaptam a hírt 
telefonon, melynek hallatára 
azonnal haza akartam indul-
ni, azonban beláttam, hogy a 
hétvégén már hathatós intéz-
kedést nem tudnék véghezvin-
ni. Hazatértemkor az első és 
legfontosabb teendőm volt a 
Magyar Nemzeti Bank által ki-
rendelt Szabó Tamás felügyeleti 
biztoshoz fordulni a befektetés 
visszafizetésének garanciáját 

illetően, valamint tájékoztatást kérni a befektetett instru-
mentumokról és a cégnél érvényben lévő korlátozásokról. 
Válaszlevélben a felügyeleti biztos 2015. március 23-án 
egyeztetést kezdeményezett a befektetett pénzeszközökkel 
kapcsolatban, melyre március 24-én sor került.
Az egyenlegegyeztetésről jegyzőkönyv készült, amelyben 
kértem rögzíteni, hogy az Önkormányzatnak eddig kizáró-
lag portfoliókezelési kimutatás állt rendelkezésre, egyenleg-

közlő lapot első alkalommal kaptunk.
Ezek szerint Ön a történtekig meg volt győződve róla, hogy 
a befektetett összeg állampapírban van?
Az egyeztetés során kiderült, hogy az egyedi portfoliókeze-
lési szerződésben foglalt befektetési politikától eltérően – 
lehetséges tőkevédett befektetési eszközök kizárólag MNB 
kötvény, Diszkontkincstárjegy, Magyar Államkötvény le-
hetnek – az értékpapírszámla egyenlege döntő részben vál-
lalati kötvényekből áll.

Mekkora összegről van szó?
Az egyeztetésen részletes számlakivonatot kértem indulás-
tól. A március 24-i számlakivonat adatai szerint az Önkor-
mányzat pénzeszközeinek értéke és befektetésének piaci 
értéke 1.084.439.720, - Ft.

A lakosság számára okozhat-e bármi nehézséget ez a helyzet?
Megnyugtathatom a fóti polgárokat, hiszen a 2015. évi 
költségvetésben a beruházások fedezete rendelkezésre áll. 
A megkezdett fejlesztések folytatódnak, amint a Képvise-
lő-testület meghozza a beruházásokkal kapcsolatos szük-
séges döntéseket. Egyebekben sem kívánunk a lakosságra 
többletterhet róni. A Város és intézményeinek működtetés 
nincs akadályoztatva

MEGHÍVÓ
Fót Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2015. május 6-án, 17.00 órai 
kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart

a Vörösmarty Művelődési Ház 
Muharay-termében

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Gyászköszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Harai Lajos temetésén részt vettek és 

fájdalmunkban osztoznak. 

Harai Lajosné és családja

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

Hirdetés

ÜVeGezés – KépKeretezés

díszÜVeGezés

Fóti Üveges Manufaktúra (Károlyi út 15.)
tel/fax: (27) 817-673   mobil: (70) 284-6006

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu
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az út a cél!
Interjú Madaras ÁdÁM bIzottsÁgI elnökkel

A fóti közéletbe igazi sportolóként szinte berobbant Madaras Ádámmal beszélgettünk, aki 
képviselőként és a JEB (Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság) elnökeként is részt vesz városunk 
irányításában. Azt beszélik, hogy a pártérdekek felett az első helyen szokott igazi lokálpatrióta, civil 

gondolat mentén „politizálni”, ha ez egyáltalán helyes kifejezés a személyével kapcsolatban. Interjúnk is 
úgy indult, hogy kérte, ne kezeljem a klasszikus értelemben politikai szereplőként. 

Friss erőként kapcsolódott be Fót 
Képviselő-testületébe. Hogyan érzi 
magát ebben a szerepben?
Kihívásnak tartom, igyekszem meg-
felelni. Most nincs kampány, nincs 
választás, mégis szükségesnek tartom, 
hogy beszámoljak az eddigi munkáról.
Nagyjából fél év telt el az őszi választá-
sok óta, de a tényleges testületi munka 
csak kb. három hónapja kezdődhetett 
meg, hiszen előtte nem voltak bizottsá-
gok, így lehetőség sem volt az előterjesz-
tések közös megvitatására. Nem hiszem, 
hogy késésben lennénk, ugyanis az eltelt 
időszak alatt több tucatnyi témát meg-
vitattunk, és a határidős anyagok min-
dig prioritást élveztek. Sokkal nagyobb 

problémának érzem a polgármester és az egyes képviselők között 
fennálló bizalmatlanságot, valamint a jelenlegi - fejlesztési pén-
zeket érintő - bizonytalan pénzügyi helyzetet.

Milyen gondokat lát?
Ebbe a „régi-új” testületbe eltérő mentalitású, vérmérsékle-
tű, szereplési vágyú, és politikai karrier-építő emberek ke-
rültek be. Az nem baj, hogy nem gondolkodunk ugyanúgy, 
és időnként más a véleményünk egy-egy témával kapcsola-
tosan. Ez szinte minden település Képviselő-testületénél így 
van. Ott viszont, ahol félre tudják tenni a bizalmatlanságot, 
ahol háttérbe szorulnak az egyéni és pártérdekek, ahol nem 
az előterjesztő személyét nézik, hanem azt, hogy az jó-e a 
városnak, ott gyors és látványos a fejlődés. 
Meggyőződésem, hogy csak akkor tud eredményesen mű-
ködni egy Képviselő-testület, ha annak tagjai pártérdekek 
nélkül, valóban a településért dolgoznak! Képviselőnek len-
ni nem kiváltság, hanem felhatalmazás, bizalmi viszony a 
választókkal. Ezzel élni kell, nem pedig visszaélni. 

A város fejlődésre vár. Meddig kell várnia?
Mindenki tudja, hogy a fejlesztésekhez a szándékunkon túl 
pénz is kell. A tervekhez viszont az Önkormányzat tényle-
ges vagyoni helyzetének ismerete szükséges. Nagy az elvárás 
a testülettel szemben és ez jogos is, hiszen az itt élők látvá-
nyos eredményeket akarnak, nem pedig ígéreteket. Elegük 
van az elmúlt ciklusokat jellemző veszekedésekből és a soha 
meg nem valósuló tervekből.
Több olyan terv is felmerült, amely a város rövidtávú prob-
lémáit kezelni tudja, és egyben hosszú távú fejlesztési kon-
cepcióba is beleillik, mert csak egy átgondolt stratégiával 
van lehetőségünk tartósan felemelkedni. Példaként tudnám 
említeni az általam javasolt sport- és rekreációs központ épí-
tését, amely a sportra nevelés mellett a sportszakma egyik 
fontos komplexuma lehetne itt nálunk. Legalább ennyire 
fontosnak tartom az utak és terek helyzetét Fóton, amelye-

ket a lehető leggyorsabban kezelni kell, hogy a városhoz és 
az itt élőkhöz méltó képet mutassanak.
Néhány hónap alatt nem lehet csodát tenni. Úgy meg kü-
lönösen nem, hogy nem ismerjük pontosan a rendelkezésre 
álló fejlesztési keret nagyságát! Egyszerű példával élve: nem 
lehet úgy belevágni egy ház megvalósításába, hogy nem 
mérjük fel az építőanyagok mennyiségét, minőségét, vala-
mint árát, és nem győződtünk meg a talaj állagáról sem. 
Futóhomokra nem szabad házat építeni! 

Mit gondol a Fóttal kapcsolatban felmerült, országos mé-
diákban megjelent hírekkel kapcsolatban?
Erre is utaltam az előző kérdéskor. Természetesen én is 
kíváncsian várom a Hungária Zrt-vel kapcsolatos ügy ki-
menetelét, hiszen óriási közpénzről, közvagyonról van szó! 
Véleményem szerint felelősségre vonásnak kell történnie, 
de csak ha egyértelmű és világos, hogy történt-e mulasztás, 
vagy visszaélés, a kockázatok felmérése nélkül miként került 
lekötésre ez a rengeteg pénz.
Amíg szakértők nem elemzik a helyzetet és nem nézik át az 
összes fellelhető dokumentumot, nem szabad következte-
téseket levonni. Bizottsági elnökként – többed magammal 
– haladéktalanul kértem ennek az ügynek a kivizsgálását. 
Ma péntek van, a vizsgáló bizottság tegnap megalakult. 
Első ülésén túl van, feltehetőleg a közeli napokban tisztáb-
ban látunk. Nagyon remélem, hogy nem akkora a baj, mint 
amekkorának most látszik. Amennyiben viszont kiderül, 
hogy vagyonvesztésről van szó, nem lehet kibújni a fele-
lősségre vonás alól. Én évek múlva is emelt fővel szeretnék 
végig menni Fót utcáin, ezért számomra ebben a kérdésben 
is világos az állásfoglalás.
Azt szeretném is kiemelni, hogy el kellene már felejtenünk 
az alapján véleményt alkotnunk valakiről, hogy melyik párt 
politikájával szimpatizál, melyik vallási felekezet tagja, hogy 
itt született-e Fóton, vagy „gyüttment”. Számomra a követ-
kezetesség, a jó szándék, a becsületesség, a szavahihetőség, 
az elhivatottság és a megbízhatóság az igazi értékmérő, nem 
pedig az, hogy ki milyen pártra adja le a szavazatát négy-
évente, egy függöny mögött. Igazából nem értem azokat 
sem, akik gyűlölettől átitatva fogalmazzák meg véleményü-
ket, vagy egy kalap alá vonnak mindenkit a jelenlegi testü-
letből, függetlenül attól, hogy milyen ember, volt-e, van-e 
tényleges szerepe az eddigi történésekben. 

Mi mentén gondolja kivitelezhetőnek a pártok alapján 
történő politizálás megreformálását?
A város jövője szempontjából fontos lenne az együttműkö-
dés. Fót sokkal többre hivatott, mint ami eddig megada-
tott neki! Őszintén hiszek ebben a városban és lakóiban, 
meggyőződésem, hogy ha félre tudjuk tenni az egyéni érde-
keket, ha pártoktól függetlenül, lokálpatriótaként képesek 
vagyunk az összefogásra, néhány éven belül ledolgozhatjuk 
lemaradásunkat, és nem csak utolérjük, meg is előzzük 

majd a régió fejlettebb településeit. Ez nem „kötelező opti-
mizmus”, véleményem szerint csak ilyen mentalitással sza-
bad nekivágni egy-egy feladatnak.
Több barátommal egyetemben már jó ideje fontolgatjuk 
egy olyan lokálpatrióta egyesület létrehozását, amelynek 
bárki tagja lehet, ha őszintén akar tenni Fótért. Egy olyan 
csapatot, ahol mindenki azért dolgozna, hogy településünk 
szebb és élhetőbb legyen, ha minden jól alakul, hamarosan 
hallani is fognak rólunk. 
Mi itt élünk együtt, egy városban. Csak úgy van esélyünk, 

ha sportnyelven szólva csapatjátékot tudunk létrehozni; 
az egyéni teljesítmény fontos, de korántsem elegendő egy 
város, egy közösség megerősítéséhez, építéséhez. Bízom 
benne, sok lakótársunk támogatására számíthatunk, ha Fót 
jövőjéről van szó. Hadd zárjam ezzel a Margaret Mead gon-
dolattal a mai beszélgetést:
„Soha ne kételkedj abban, hogy elkötelezett polgárok kis cso-
portja megváltoztathatja a világot. Valójában ez az egyetlen 
működő módszer.”

a városi KitüntetésBen részesülőK Méltatása

Immár hagyomány, hogy március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetésben részesülnek azok a személyek, akik 
munkájuk során kiemelkedőt alkotnak, azok a csoportok, közösségek, akik példamutatóan tevékenykednek a köz érdekében.
Fót Város Képviselő-testülete 2012-ben alkotta meg azt az újabb rendeletét, amely a városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szól. A kitüntetésekre az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egy-
házak, közösségek, magánszemélyek tehettek javaslatot január 31-ig.
A Képviselő-testület a februári ülésén az alábbi kitüntetések átadásáról döntött: Fót Városért Kitüntetés, Fót Egészségügyé-
ért Díj, Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj, Fót Kultúrájáért Díj, Év Sportolója Díj, Elismerő Oklevél.

A „Fót Városért kitüntetést” Gyuráné Deszpót Ildikó nyu-
galmazott óvodavezető kapta.
Gyuráné Deszpót Ildikót sokan ismerik, hiszen 37 éven át 
dolgozott a közszolgálatban, az Apponyi Franciska Óvoda 
vezetőjeként. Nyugdíjba vonulását követően sem adta fel 
a közért való tenni akarást.  Úgy döntött, hogy az ele-
setteket, a rászorulókat segíti a maga módján. Évek óta 
saját autójával minden este kiszállítja a pékbolt maradék 
pékáruját a rászorult személyeknek, közel 50 családnak, 
amely számukra nagyon sokat jelent.  2010-ben a vörös 
iszap károsultjainak szervezett segélyszállítmányt, 2013-
ban a dunai árvíz leküzdésében szervezte az önkéntes se-
gítőket. Otthona utcájában minden évben jótékony célú 
gyermeknapot, karácsonyi ünnepséget szervez. A MÁV 
Kórházban heti két alkalommal teljesít önkéntes szolgála-
tot.  Ildikó nem csak nehéz sorsú emberekről, de elhagyott 
állatokról is gondoskodik. Személye példaértékű. A  „Fót 
Városért kitüntetést”  a közszolgálatban és a közösségért 
végzett odaadó, önzetlen tevékenységéért kapta. 

A civil szervezetek, közösségek köréből a „Fót Városért ki-
tüntetést” a Fóti Városszépítő Egyesület érdemelte ki.
Az 1991-ben alakult egyesület fő célja Fót településképi 
arculatának javítása. Nevéhez számos tevékenység tartozik, 
amellyel elősegítette Fót város előrehaladását. Néhány példa 
a teljesség igénye nélkül:
Fásítások, park kialakítások, közösségi virágültetések szer-
vezése, artézi kút műtárggyá alakítása és a közvetlen kör-
nyezetének parkosítása, üdvözlő táblák felállítása, műem-
lékvédelmi tevékenység, II. világháborús emlékmű állítása 
összegyűjtve a fóti áldozatok neveit, játszótér kerítés meg-
építtetése, a Németh Kálmán Emlékház, a Vörösmarty 
Művelődési Ház felújításának szorgalmazása jótékonysági 
bálok szervezésével, fotópályázat a város kincseiről, a város 
nagytakarításának megszervezése és még sorolhatnánk. Az 
egyesület tagjai építészek, művészek, a város szépítésért fá-
radozó polgárok.  Szakmailag is segítik Fót településfejlesz-
tési koncepciója kidolgozását.
A megérdemelt „Fót Városért kitüntetést” a Fóti Várossz-
építő Egyesület elnöke, Bánhalmi Gábor vette át.

A kitüntetettek sorfala
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„A Fót Egészségügyéért Díjat” Laczkó Ildikó védőnő kapta.
Ildikó 1990 óta védőnő, 1992 óta dolgozik Fóton. Munká-
ját mindig lelkiismeretesen végzi. Saját körzete mellett fo-
lyamatosan helyettesként látja el a külterületi 7-es körzetet. 
Önkéntesként vezeti immár 10 éve a Vörösmarty Műve-
lődési Házban a Baba-mama klubot. A klubnapok fontos 
témája az egészséges táplálkozás, a környezetvédelem és 
természetesen a tanácsadás. Alkalmanként babamasszázst is 
tart. A kismamák megbíznak benne, szakértelme és tapasz-
talata elismerésre méltó.

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjban Bréda Gáborné 
óvónő részesült. 
Bréda Gáborné  Erzsike 1976. szeptember 1- én kezdte óvó-
női munkáját az  Önálló Napköziotthonos óvodában, immár 
majdnem 40 éve. A ma már Apponyi Franciska nevét viselő 
óvoda élete első és egyben utolsó munkahelye, ahol múlt év-
től az Ibolyás utcai tagóvoda vezetői feladatait is ellátja.
Felkészültsége, szakmai tudása, embersége kiemelkedő. Sem 
pénzt, sem időt nem sajnál arra, hogy folyamatosan képezze 
magát. Elvégezte a „Környezetkultúra az óvodában”, a„Hul-
ladékgazdálkodás az óvodában”, „Energia kaland az óvodá-
ban”,  a Környezeti nevelő szakot” és a „ Pedagógus szak-
vizsgát is letette. Az Apponyi Franciska Óvodában évek óta 
vezeti a környezeti munkaközösséget, ahol lelkesen meg-

osztja tudását kollégáival és mindenekelőtt az óvodásokkal.
Az óvoda vezetősége, az érdekképviseleti szervek, a nevelőtestü-
let, valamint a szülői közösség egyhangúan javasolta Bréda Gá-
bornét a fóti kisgyermekekhez fűződő 40 évi hűséges szolgálata 
alapján  a „Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért”  városi kitüntetésre.

Fót Gyermekeiért, Ifjúságért Díjban részesült Herczeg Ist-
vánné tanárnő. 
Herczeg Magdi, ahogy ismerik, 35 éve tanít matemati-
kát-fizikát a fóti Garay János Általános Iskolában. Tudjuk, 
hogy e két tantárgy tanítása nem könnyű feladat, de az ő 
szeme előtt mindig az lebeg, hogy ne csak tanítson, hanem 
megszerettesse tanítványaival a matematikát és a fizikát. 
Ennek érdekében saját szabadidejét sem sajnálva foglalko-
zik a tehetséges, avagy többet tudni akaró tanítványaival, 
különböző tanulmányi versenyekre viszi őket. A tanárnő 
harmadik szakként az informatikát is elvégezte lépést tartva 
a kor elvárásaival.  Herczeg Magdi tizennégy éve igazgató-
helyettes, vezetőként lelkesen, hatalmas energiával dolgo-
zik az iskola összes gyermekéért, méltán megérdemli a „Fót 
Ifjúságáért, Gyermekeiért Díjat”.

Fót gyermekeiért, Ifjúságért Díjban részesült Szebeni Bog-
lárka tanárnő.
Szebeni Boglárka a Németh Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. Általános 
iskolai tanulmányait is ebben az intézményben végezte, a 
diploma szerzés után, mint pedagógus, ide tért vissza.  Im-
már 13 éve igazgatóhelyettes. Rátermettségét, ügyszerete-
tét nap, mint nap bizonyítja: lelkiismeretesen, odaadóan, 
szeretettel végzi munkáját. Igyekszik mindenkit alaposan 
megismerni, segítő kezet nyújtani tanítványnak, kollegának 
egyaránt. Figyelő, értő támogatására bárki számíthat, gyer-
mekszeretete, céltudatossága, munkabírása példa értékű.

Fót Kultúrájáért Díjban részesült Barócsi Istvánné könyvtáros
Barócsi Istvánné Ibolya 1988 óta, immár huszonhét éve dol-
gozik a kisalagi fiókkönyvtárban. Mint ismert, a könyvtár 
hat évvel ezelőtt egy gyönyörűen felújított kúriában kapott 
helyet. Ennek otthonossá tételében is aktívan részt vett. A 
megnövekedett terület lehetőséget adott számára, hogy éven-

A Zeng a lélek csapat megjelent tagjai

A Fóti Városszépítők Egyesületének jelenlévő tagjai

te többször nagysikerű kiállításokat, író –olvasó találkozókat 
szervezzen felnőttek és gyermekek számára egyaránt.
Jó viszonyt ápol a könyvtárlátogatókkal, a közelben lévő is-
kolákkal, óvodákkal. Havonta rendkívül népszerű családi 
kézműves foglalkozásokat tart egy óvónő segítségével. 
Ibolya a Kisalagi Fiókkönyvtár „egyszemélyes gazdája” volt 
idei nyugdíjba vonulásáig. Szakmai tudása, segítőkészsége, 
becsületessége, egyenes hozzáállása manapság ritka kincs. 
Barócsi Ibolya 2013-ban megkapta a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete szakmai díját, a Téka díjat is. 

Fót Kultúrájáért Díjat kapott egy olyan egyesület, amelyet 
a táncház mozgalom hozott össze, ők a „Zeng a lélek” Kul-
turális és Hagyományőrző Egyesület.
Az Egyesület immár tizenöt éve, havi rendszerességgel nagy-
sikerű táncházakat szervez Fóton. A fóti táncházas baráti kört 
az egyre nagyobb érdeklődés bátorította arra, hogy 2005 jú-
niusában egy egész napos fesztivál keretében mutassa be a 
magyar népművészet különböző ágait az érdeklődők részére.
Az I. Zeng a lélek Népművészeti Fesztivál óriási sikere buz-
dította őket a következő fesztivál megrendezésére, majd 
követte a többi, tavaly immár a tízedik! Így szerveződtek 
egyesületté. A fesztivál országos hírűvé és Fót kiemelt városi 
rendezvényévé vált.
A „Zeng a lélek” nyárköszöntő népművészeti fesztivál elsőd-
leges célja, hogy a népművészet számos területe kerüljön egy 
rendezvény keretein belül bemutatásra, úgy mint népzene, 
néptánc, tárgyalkotó népművészet, kézművesség. A külön-
böző programok egymással párhuzamosan futnak, így aki az 
egész napot is a fesztiválon tölti, nem unatkozik a fergeteges 
hangulatban. Kézműves foglalkozások, a színpadon változa-
tos műsorszámok, népzene, néptánc és a közös táncház egy 
varázslatos helyszínen, a katolikus közösségi ház díszudva-
rán. A légkör rendkívül családias, mindenki jól érzi magát.  
A „Zeng a lélek” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület az 
értékteremtő, színvonalas, Fót jó hírét vívő kulturális tevé-
kenységéért érdemelte ki a Fót Kultúrájáért Díjat. 
A kitüntetést Sass Pál, az egyesület elnöke vette át, a díjnak 
együtt örültek a „fő Zengások”: Kiss Ildi, Lánczky Zoltán 
és Jutka, Ráhel és Kékesi Misi, Jakab Csongor és Erika, Kő-
halmi Laci és Éva, továbbá Molnár Kriszta. 

Az Év Sportolója díjat Károlyfi Hanna Zita kapta.
Hanna a Könyves Kálmán Gimnázium 10. évfolyamos ta-
nulója, jó tanuló, 10 éves kora óta sportol versenyszerűen. 
Sportága: az evezés
Legfontosabb eredményei:
2010. Országos Evezős Leány 10 éves korcsoport 1. helyezés
2011. Igazolták a Budapest Evezős Egyesületben
2011. Mini korcsoport országos 1. helyezés
2011. Diákolimpia, Mini korcsoport 1. helyezés
2012. SPORT 21 Diákranglista Mini korcsoport 3. helyezés
2012. SPORT 21 Diákranglista 1. helyezés
2013. Evezős Országos Bajnokság tanuló 3. helyezés
2013. Fixüléses Országos Bajnokság utánpótlás 2. helyezés
2013. SPORT 21 Mini Kupa Díjat kapott az éves sporttel-
jesítménye alapján
2014.Ergométeres Országos Bajnokság Serdülő 2. korcso-
port 1. helyezés
Hanna idén, február 28-án teremevezésben ismét országos 
bajnok lett. Gratulálunk, további sikeres evezést kívánunk!

Fót Város Önkormányzata Elismerő Oklevéllel köszönte 
meg dr. Ciráki F. György és dr. Pintér Erzsébet munkáját.
A Ciráki házaspár az akkori Magyar Út Kör tagságával és 
a segítőkkel 1998 óta egészen mostanáig minden évben 
fáklyás felvonulást szervezett Fóton a március 15-ei  és az 
október 23-ai  nemzeti ünnep előestéjén. A menetet rendre 
gróf Károlyi László indítja el ünnepi gondolatokkal a Káro-
lyi kastélytól. A fáklyás felvonulást lovas huszárok kísérik, 
március 14-én a fóti 48-as emlékhelyig, Sipos Pál sírjához, 
október 22-én az óvodakerti 56-os kopjafához. Az emlék-
helyek koszorúzását prominens személyek ünnepi beszéde 
kíséri. A fáklyás felvonulás a Katolikus Közösségi Házban 
zárul, ahol kedves vendéglátás közepette beszélgetnek a fák-
lyás felvonulás résztvevői. 
A fenti szép rendezvényt immár 17 éven át szervezte sze-
rényen dr. Ciráki F. György és felesége, dr. Pintér Erzsébet 
Örzse. Idén átadták a fáklyás felvonulás szervezését a Fóti 
Gazdakörnek és segítőiknek. Ezzel az elismerő oklevéllel 
köszönte meg Fót Város Önkormányzata az i értékteremtő 
munkát és a továbbiakban jó egészséget kívánt Gyurinak és 
főleg Örzsének. 

Károlyfi Hanna

Dr. Ciráki F. György
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változásoK a szociális ellátás rendszeréBen

tisztelt fóti lakosok!
A szociális juttatások átalakításával, 2015. március 1-ével 
több fontos változás következett be, amelyekről ezúton tá-
jékoztatom a lakosságot. 

2015. március 1-étől a szociális törvény a járási hivatal ha-
táskörébe helyezi:
• a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, 
• az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásnak, 
• az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságnak az el-
bírálását.
Megszűnik 
• a normatív lakásfenntartási támogatás,
• az adósságkezelési szolgáltatás,
• a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megál-
lapításának a lehetősége,
• a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítá-
sának a lehetősége.
A jogszabályalkotó az ellátásokat úgy szünteti meg, hogy a te-
lepülési önkormányzatok hatáskörébe utalja, hogy az eddig tá-
mogatott élethelyzetekre települési támogatás címén nyújtson 
segítséget a közigazgatási területén lakó állampolgároknak.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 
az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmo-
zó személyek részére.

Az önkormányzatok a korábbi lakásfenntartási támogatás, 
adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, il-
letve méltányossági ápolási díj támogatási céljainak megfelelő 
ellátási formákat állapíthattak meg a települési támogatás 
keretein belül. Ezzel a felhatalmazással Fót Város Önkor-
mányzata élt, és az alábbi támogatási formákat vezette be 
2015. március 1. napi hatállyal:

1. települési ápolási támogatás
A szociális törvény március 1-ével hatályon kívül helyezte 
a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályokat, ezért 
ezeket a szabályokat is az önkormányzat rendeletében kell 
meghatározni. A támogatás főszabályai a méltányossági 
ápolási díjra vonatkozó korábbi előírásokat vették alapul, 
kiegészítve azzal a rendelkezéssel, hogy nem jogosult tele-
pülési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
- az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbe-
teg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 
bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
- köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intéz-
mény nappali képzésben részt vevő tanulója, hallgatója.
A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra, havi 
összege 23.600.-Ft, amely nyugellátásra, illetve társadalom-
biztosítási ellátásra jogosítja az igénybevevőt.
Az ápolási kötelezettséget továbbra is szociális gondozók el-
lenőrzik az ápolt tartózkodási helyén. 

2. települési lakhatási támogatás
A normatív lakásfenntartási támogatás megszűnésével a szo-
ciálisan rászorult személyek lakhatáshoz kapcsolódó rend-

szeres kiadásainak viseléséhez járul hozzá az Önkormány-
zat olyan formában, hogy a kérelmezők által lakott lakás 
villanyáram, illetve víz-és csatornahasználati díj költségeit 
csökkenti. A támogatás havi mértéke 3.000.-Ft, hat havi 
időtartamra kerül megállapításra, és azt az Önkormányzat 
természetbeni formában nyújtja, vagyis a támogatás folyó-
sítása a szolgáltató részére történik.

3. települési hátralékkezelési támogatás
A települési hátralékkezelési támogatásra vonatkozó szabá-
lyozás a korábbi adósságkezelési szolgáltatásról szóló ön-
kormányzati rendeletben található előírásokat tartalmazza, 
kiegészítve azzal, hogy a támogatás csak annak nyújtható, 
aki vállalja előre fizetős mérőóra felszerelését.
A támogatás az alábbi hátralék típusokra terjed ki:
- áramdíj tartozás,
- víz- és szennyvíz (csatorna) használati díj tartozás 
A támogatást az Önkormányzat természetbeni formában 
nyújtja, vagyis a támogatás folyósítása a szolgáltató részére 
történik. A tanácsadásra vonatkozó szabályok változatlanok 
maradtak, a tanácsadást ugyanúgy az ESZEI Családsegítő 
Szolgálata végzi, mint korábban.

4. települési gyógyszertámogatás
A méltányossági közgyógyellátás megszűnésével az Ön-
kormányzat gyógyszertámogatás formájában települési tá-
mogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek, 
akik az Szt. 50. § (1) és (2) szerinti közgyógyellátásra nem 
jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus 
betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.
A támogatás havi mértéke 3.000.-Ft, hat havi időtartamra 
kerül megállapításra, és azt az Önkormányzat természetbe-
ni formában nyújtja, vagyis a támogatás folyósítása a gyógy-
szertár részére történik.

5. rendkívüli települési támogatás
A korábbi önkormányzati segély helyébe lép, szabályai, elő-
írásai és jogosultsági feltételei az önkormányzati segélyre 
vonatkozó előírásokkal azonosan lettek szabályozva

6. temetési költségekhez való hozzájárulásként megálla-
pított rendkívüli települési támogatás
A támogatás természetbeni formában kerül megállapításra, 
a kérelmezőnek a temetés előtt kell benyújtani a kérelmét, 
melyhez csatolnia kell a temetkezési szolgáltató által igazolt 
temetkezési költségekről szóló dokumentum eredeti példá-
nyát. A megállapított támogatás a temetkezési szolgáltató 
részére kerül átutalásra.

6. étkezési térítési díj kedvezmény
A településen egyre több az alacsony jövedelemmel rendelke-
ző, rendszeres szociális ellátásban részesülő személy, akiknek a 
napi egyszeri meleg étel megteremtése is gondot okoz. Ehhez 
kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani, olyan formában, 
hogy részükre az ESZEI Területi Gondozási Központ közre-
működésével térítésmentesen, vagy 50%-os kedvezménnyel 
ebédet biztosít. A kedvezményt a kérelem benyújtását követő 
hónap első napjától, tárgyév végéig kell megállapítani.

Csízik Melinda Hatósági-és Ügyfélszolgálati osztályvezető

Fóti FalatoK
fót Város önkormányzata idén is vár minden kedves érdeklődőt a fóti tó partján, ahol az előző évekhez hasonlóan 
főzőversenyt hirdetünk hat kategóriában, valamint a Városi Gyermeknap, a fóti futi és a régiós Vadásznap is itt 
kerül megrendezésre.
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt 
városi rendezvények tárgyalásakor döntött úgy, hogy az év-
tizedes múlttal rendelkező esemény szervezését 2015-ben 
saját kézbe veszi. Az egész napos rendezvény minden érdek-
lődő számára nyitott, a gyermekeket ingyenes programok, 
kézműves foglalkozások, ugrálóvár, színpadi előadások 
várják, valamit erre a napra a tó is „megnyílik” a látogatók 
előtt, zorb, illetve kenuk várják a vizet kedvelőket. 
A főzőversenyt szárnyas, sertéshús, gulyás, káposzta, vegyes és va-
détel kategóriákban hirdetik meg, valamint lesz közönségdíj is.
A színpadon sportbemutatók, gyermekelőadás lesznek lát-
hatóak és hallhatóak, a koraesti órákban sztárvendég érke-
zik, így egész nap az önfeledt ünneplésé lesz a terep.

Jelentkezés a Városi Gyermeknap-főzőverseny-fóti 
futi-régiós Vadásznapon való részvételre árUsoK 

részére
helyszín: fót, tópart 2015. május 30. szombat 8 órától 

kb. 22 óráig
Kérjük a jelentkezési lapot a marketing@fot.hu e-mail cím-
re eljuttatni, vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján leadni! 
Beküldési határidő: 2015. május 8.
Jelentkező adatai:
Cég, vállalkozás, személy neve, Székhelye, Levelezési címe 
(ha eltér), Cégvezető neve és telefonszáma, Kapcsolattartó 
neve és telefonszáma, Honlap, email-cím
a fesztiválon végzett tevékenységének részletes leírása, 
termékek felsorolása:

megjelenés, installáció, helyigény leírása (pontos para-
méterekkel!):
Gépjármű-behajtási/parkolási igény (mikor, milyen típusú 
és hány jármű): 
Áramigénye van-e (pontosan mekkora)?
Mettől meddig kíván részt venni a fesztiválon? 
Egyéb megjegyzés, igény: 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a helyszínen történő árusí-
táshoz szükséges engedélyek meglétét a hatóságok ellenőriz-
hetik. A szervezők felelősséget a fesztiválon való részvételért 
nem vállalnak.  

nevezési lap a fŐzŐVersenyre
fót, 2015. május 30. – fóti tó és környéke

A csapat (család, baráti kör) neve: 
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: 
Kategóriák (a választott aláhúzandó): szárnyas, sertéshús,  
gulyás, káposzta,  vegyes, vadétel,  nemzetközi
Készíteni kívánt étel neve: 
A jelentkezők a főzőhelyeket 8-tól 9 óráig foglalhatják el. 
A zsűrinek 12,30 órától 13-ig kell leadni 1 adag ételt. A 
tálalást, a díszítést a zsűri külön pontozza.
Fát minden résztvevő számára ingyenesen biztosítunk. 
A versenyre nevezési díj nincs! 

a jelentkezési lapot a marketing@fot.hu e-mail címre 
kérjük 2015. május 10-ig eljuttatni, vagy a fóti Közös 
önkormányzati hivatal Ügyfélszolgálati irodáján leadni

Balavásári látogatás

Március 5-én a balavásári testvértelepülésünk minden év-
ben szokásos meghívására Erdélybe utaztunk, hogy részt 
vegyünk a Kis-Küküllő Menti Borversenyen. 
A vendégszeretetükről messze földön híres barátaink Csegzi 
Tiboréknál fogadtak meleg vacsorával, akik háza a közösség 
találkozási helyéül szolgált a hétvégi látogatás során. 
Ellátogattunk a balavásári piacra, ahol szinte mindent lehet 
kapni, megkóstoltuk a legfinomabb micset, avagy a híres, 
darált húsból készült sült húskolbászkát. Kirándultunk Se-
gesváron, melynek neve az ómagyar seg, ség = domb, halom 
szóból keletkezett, azaz a szászok előtt magyarok éltek itt.   A 
legmagasabb részen áll a XIV-XVI. századi evangélikus várt-
emplom, melyet szintén megcsodáltunk. A bazárban dúl a 
Drakula kultusz, a hagyomány szerint itt született a későbbi 
Vlad Tepes havasalföldi vajda, akiről Bram Stoker mintázta 
híres regényhősét. Egy közeli étteremben kitűnő pacallevest 
és sült csülköt fogyasztottunk, mindenki megelégedésére.
A Borverseny a borlovagok bevonulásával vette kezdetét, 
beszédet mondott Sagyebó István polgármester, de láthat-
tuk azt is, hogyan avatnak valakit lovaggá.  
Hamar elrepült a négy nap, a búcsúzkodáskor Bartos Sán-
dor polgármester invitálta a balavásáriakat a május 30-i Fóti 
Tónál megrendezendő önkormányzati rendezvényre, a Fő-
zőversenyre, Városi Gyermeknapra, Fóti Futira, és Régiós 
Vadásznapra.

Polgármesterek a piacon

Ebéd a Drakula Étteremben
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tájékoztatás
a szaBadtéri tűzgyújtás és a tűzMegelőzés szaBályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 51/2014. 
(XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: új OTSZ) 2015. már-
cius 5. napján lépett hatályba, amelynek értelmében többek 
között megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai is.

szabadtéri tűzgyújtás szabályai
- Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jog-
szabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel 
megengedik;
- belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulla-
dékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;

Fót belterületén a kerti hulladékok égetését a települési kör-
nyezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet szabályozza az alábbiak szerint.
„6. § (5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.
(6) Kerti hulladék kizárólag október 1-től a következő év 
április 30-ig terjedő időszakban égethető.

nem égethető kerti hulladék:
a.) Hétvégén (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon
b.) Közterületen
c.) Szeles vagy ködös, erősen párás időben
d.) Egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és 
oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi 
intézmények 100 méteres körzetében azok működésének 
időtartama alatt
(7) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az környezetére tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tü-
zelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély ese-
tén (vagy ha arra szükség nincs) a tüzet azonnal el kell oltani.
(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.
(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól 
e rendelet nem ad felmentést.”

- Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal 
a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetését;
- Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön törté-
nő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
- Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály 
megengedi;
- A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat tartalmazza;
- Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok
Külterületen ún. irányított égetést végezhet az ingatlan tu-
lajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság (Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség; 2600 Vác, Szilassy u. 6-10.; 06-27-314-005) 
engedélyével, maximum 10 ha egybefüggő területen! Az 

engedélyre irányuló kérelmet az égetés tervezett időpontját 
megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg illetékes 
tűzvédelmi hatósághoz, amelyet a hatóság a kérelem beér-
kezésétől számított 5 munkanapon belül bírál el.

a kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét,
- az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét,
- az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idő-
pontját (év, hónap, nap, óra, perc),
- az irányított égetés indokát,
- az égetéssel érintett terület nagyságát,
- az égetés folyamatának pontos leírását,
- az égetést végző személyek nevét, címét,
- az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mo-
biltelefonszámát,
- a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett in-
tézkedéseket és
- a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megaka-
dályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
Az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, valamint az 
égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, és a parázslást 
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulla-
dék égetése során követendő szabályok
Az irányított égetés esetén a tarlót minden oldalról felgyúj-
tani, továbbá lábon álló gabona mellett tarlót égetni tilos! 
A tarlót égetés előtt 3 méter szélességben körül kell szánta-
ni, vadriasztást kell tartani, a fasorok védelme érdekében 6 
méteres védősávot kell szántással biztosítani. Amennyiben 
10 ha-nál nagyobb területen szükséges tarlót égetni, az csak 
és kizárólag szakaszosan végezhető. A tarló égetése során 
tűzoltásra alkalmas kéziszerszámokat, megfelelő létszámú, 
kioktatott személy jelenlétét kell biztosítani, és legalább egy 
traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani!

a tűzmegelőzés érdekében
A vasút és a közút mindkét oldalán, annak kezelője köte-
les a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter 
széles, a közút szélétől legalább 3 méter széles védősávot 
kialakítani, amelyet az aljnövényzettől, gallytól tisztán kell 
tartani. Tisztán tartásáról a védősávval érintett terület tulaj-
donosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

A szabadtéren keletkező tűzesetek kapcsán, a tűzvédelmi 
szabály megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvédel-
mi bírságot szabhat ki, amelynek mértéke 100.000,- Ft-tól 
3.000.000,- Ft-ig terjedhet.

Kárpáti Gábor közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

szimler anett
a

FÉNYKÉPÉSZ
photoszimler.hu

06-20/933-0998

Hirdetés
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tájékoztatás

tavaszi Hőszigetelés akCiÓ

komplett rendszerre:

• JUbizol ePs-80

homlokzati hőszigetelés 10 cm: 1397 Ft/m
2

• JUb mark Polisztirol ragasztó 25 kg: 1334 Ft/zs.

• JUbizol ePs-100

lépésálló polisztirol projekt ár: 190 Ft/m
2
/cm

az árak az áfát tartalmazzák!

részletekről, ingyenes szállítás feltételeiről

érdeklődjön kereskedésünkben.

nyitva: hétfő–péntek 7–16.30 • szombat: 8–12

termékek kis-

és nagykereskedelme!

színkeverés Helyben is, akÁr azonnal!

Hő-, Hang- és vízszigetelő

termékek széles vÁlasztéka!

veszélyes- és eleKtroniKai hulladéKoK gyűjtése

tisztelt fóti lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően 
idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elekt-
ronikai 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 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 – 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
a veszélyes hulladék átvétel időpontja: 2015. április 25. 

(szombat) 9.00 – 13.00 óra
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környe-
zetünket!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Hirdetés
álláshirdetés

A Fóti 
Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

2015. május 1-jei 
kezdéssel
műszaki 
irányítói

feladatok ellátására 
munkatársat keres

A munkakör:
- a kft. műszaki 

irányítása
- pénzügyi, 

gazdálkodási 
feladatok,

- a munkakörrel 
kapcsolatos 

adminisztrációs 
feladatok ellátása

Jelentkezés 
szakmai 

önéletrajzzal a 

fotikft@gmail.com 
címen,

vagy telefonon 
Szent-Iványi 

Géza ügyvezető 
igazgatónál

a
0670-337-55-22 

telefonszámon.

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 

Dunakeszi Tankerülete 

 

Tájékoztatás az általános iskolák első évfolyamára történő
beiratkozásról a 2015/2016. tanévre

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy a kormányhivatal a 2015/2016. tanévre kihirdette a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzeteit és az első évfolyamra történő beiratkozás hivatalos időpontját.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDEJE:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00–19.00 óra között

2015. április 17. (péntek) 8.00–18.00 óra között

Az egyes körzetekhez tartozó utcák listája megtalálható az önkormányzat és az iskolák honlapján, valamint az óvodákban 
kihelyezett hirdetményeken. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beiratkozás alkalmával a szülőknek a jogszabályok értelmében nyilatkozniuk kell többek 
között a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, valamint az erkölcstan / hit- és erkölcstan tantárgy választásáról. A kitöltendő 
nyomtatványok az iskolák honlapjairól letölthetők, illetve a beiratkozás előtt az iskolák titkárságáról papír alapon 
igényelhetők. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat a szülői felügyeleti joggal rendelkező személy(ek) aláírásával ellátva 
hozzák magukkal a beiratkozás napján.

A beiratkozáskor bemutatandó hivatalos okmányokról és óvodai / szakértői bizottsági szakvéleményekről teljes körű 
tájékoztatást az iskolákban, illetve az iskolák honlapjairól kaphatnak az érdeklődők.

Kérjük, hogy az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek szülei az óvodában maradásról kiállított óvodai vagy szakértői 
bizottsági szakvéleményt legkésőbb a beiratkozás napján juttassák el a körzetileg illetékes iskolához.

Ha a tanköteles korú gyermek tankötelezettségét külföldön teljesíti, ennek tényét a szülőnek / gondviselőnek a köznevelési 
törvény értelmében be kell jelentenie az illetékes járási kormányhivatalnak.

Dunakeszi, 2015. március 12.
Eich László s.k. tankerületi igazgató

Kreatív nyelvtanulás áprilisra ½ méretben 

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Veresegyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és  21.990,- Ft-os egységáron megvásárolhatók:

VERESEGYHÁZ
 2015. április 15. (szerda) és 22. (szerda) 17-19 óráig

Innovációs Központ (Fő út 45-47.)

Hirdetés
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híreK néhány MondatBan

A Dunakeszi Járási Hivatal hírlevele
A hivatal legutóbbi hírlevelében két Fótot érintő tétel található:
Németh József fóti alpolgármester február 4-én látogatást 
tett a járási hivatalban, ahol az aktuális kérdéseket beszélték 
meg dr. Bíró Attila járási hivatalvezetővel. 
Február 25-én, a fóti képviselő-testületi ülésen dr. Bíró Attila 
járási hivatalvezető tájékoztatást adott a március 1-jétől átke-
rülő hatósági feladatokról. Kapcsolódóan Fót város képvise-
lő-testülete elvi állásfoglalást hozott arra vonatkozóan, hogy a 
városban járási hivatali kirendeltség működhessen.

Gróf Károlyi István szobra
A hófehér carrarai márványból készült – sajnálatosan fes-
tékkel leöntött szobor lézeres megtisztítása után, várhatóan 
április 7-én visszakerül a helyére. A szobortisztítás Fótnak 
1,6 millió Ft-ba kerül. Sajnos a rendőrség nem tudta ki-
deríteni, bizonyítani, ki volt az elkövető és kik voltak a 
felbujtói. További rongálás megakadályozása érdekében a 
helyszínen megfigyelő kamerák működnek.

Apponyi Franciska szobra
Jó ütemben készül az Óvodakertbe a második szobor, mely 
Apponyi Franciskának, Fót szegényei jótevőjének állít majd 
emléket ugyancsak életnagyságban. Március végén a Ma-
gyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft két szak-
értője, Pál Mihály és Szanyi Péter szobrászművész tartott 
helyszíni szemlét és szakértői bírálatot Orbán Előd szob-
rászműhelyében, megszemlélve az agyagmodell változatot. 
A bírálati észrevételek figyelembe vételével márványból ké-
szülő végső változat felavatása a tervek szerint ősszel, Ad-
vent első vasárnapján történik majd. 

Beindul az idegenforgalom
A tavaszi időjárás megindította a vendéglátást. Az újpesti 
Városvédő Egyesület 60 fős tagsága látogatott ki Fótra, vá-
rosunk nevezetességeinek megtekintésére. Fót látnivalóit 
és történelmi vonatkozásait Molnár Krisztina kulturális 
munkatárs tárta a vendégek elé. Képünkön a látogatók a 
Fáy Présház előtt hallgatják a tájékoztatót és csodálják a 
panorámát.

Húsvéti díszek az orvosi rendelőben
Kővágó doktor úr Eötvös utcai rendelőjének várótermét 
Kocsi Márta népi iparművész húséti alkotásai dísztik.

Eltűnt a mozi a föld színéről
Sokak szomorúságára már csak emlékeinkben, esetleg régi 
fényképeken látható a mozi épülete. Amint azt előző lapszá-
munkba már bemutattuk, Alberti György halálával közel 
egy időben a családjuk egykori tulajdonát képező épület 
48-as ifjúsági utca felőli oldala beomlott. A további bal-
esetveszély elkerülése érdekében megtörtént a teljes épület 
lebontása.

az 1990 elŐtti síroK meGVáltása
Kérjük, jelentkezzenek a katolikus plébánián, azok a 
hozzátartozók, akiknek családi sírjukba 1990 előtt te-

mettek. Az új rend szerint ezeket a sírokat 2015. évben 
újra meg kell váltani!

Kérjük, szóljanak erről a környezetükben élőknek is.

Pál Mihály észrevételeit hallgatja Orbán Előd, a 
jegyzőkönyvvezető társaságában

Újpestiek a Présház előtt

Kidíszített rendelő az orvosnál

háziorvosi sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás

Városunkban a lakosság biztonságos betegellátásának érdekében a háziorvosi rendelések 
mellett 24 órás orvosi ügyelet működik. Háziorvosi sürgősségi ellátásra akkor van szükség, 
ha a beteg panasza, betegsége szakmai szempontból nem várhat a következő háziorvosi 

rendelésig. Sürgősség fennállása esetén a mentőszolgálatot (104) vagy az orvosi ügyeletet kell 
hívni. Tekintsük át azokat a leggyakoribb eseteket, amelyek orvosi szempontból sürgősnek 
számítanak, de nem olyan súlyosak, hogy mentőt kelljen hívni hozzájuk.

Fájdalom
Leggyakoribb a vese- és epeköves fájdalom, daganatos be-
teg hirtelen erősödő fájdalma, súlyos, a mozgásképességet 
jelentősen beszűkítő derékfájás, fejfájás. Ezekben az esetek-
ben szükséges a beteg számára rendelkezésre álló, illetve a 
gyógyszertárban beszerezhető fájdalomcsillapítókkal, gör-
csoldókkal megkezdeni a fájdalom csillapítását. Ha a pana-
szok nem csökkennek, kérjen segítséget a háziorvostól vagy 
az ügyelettől. Mellkasi fájdalom esetén (mely fizikai terhe-
lésre fokozódik, verejtékezéssel, nagyfokú gyengeséggel jár) 
haladéktalanul értesíteni kell a mentőszolgálatot vagy az 
orvosi ügyeletet. 
A torokfájás nem igényel sürgősségi ellátást.

Láz
38 fokos testhőmérséklet felett a lázat hűtőfürdő, lázcsilla-
pító szerek (Algopyrin, Paracetamol, Aszpirin, stb.) alkal-
mazásával csillapítani kell. Magas láz esetén sok folyadékot 
kell fogyasztani (felnőtteknek legalább 3 litert). Ismételt 
hűtőfürdő és a gyógyszeres kezelés ellenére is fennmaradó 
39 fok feletti láz esetén kérjen tanácsot a háziorvostól vagy 
az orvosi ügyelettől.

Vérnyomás kiugrás
Magas vérnyomás miatt gyógyszert szedő betegek házipati-
kájában sürgősségi vérnyomáscsökkentésre alkalmas gyógy-
szernek (Tensiomin) is lennie kell. 160-180 Hgmm feletti 
vérnyomás esetén kezdjék meg a kezelést a háziorvossal 
megbeszélt adagú Tensiomin tabletta szétrágásával, majd fél 
óra múlva ellenőrizzék a vérnyomásukat. Ha nem csökken, 
kérjenek tanácsot a háziorvosuktól, rendelési időn kívül az 
ügyeletes orvostól. Amennyiben a vérnyomáskiugrást fejfá-
jás, tudatzavar, látászavar, bénulás, mellkasi fájdalom, fulla-
dás kíséri, sürgősségi ügyeleti ellátást igényel.

Eszméletvesztés
A felszólításra nem reagáló, eszméletlen beteg életveszély-
ben van, azonnal hívják a mentőszolgálatot és kövessék a 
diszpécser utasításait. Ha a beteg eszméletét elveszíti, de pár 
percen belül magához tér, az orvosi ügyeletet is hívhatják.

Allergiás reakciók
Hirtelen jelentkező csalánkiütés, nagyfokú viszketés, ne-
hézlégzés, szédülés esetén a sürgősségi ügyeletet kell hívni.

Rendelési időben sürgős esetben is háziorvosát keresse fel, érkezéskor jelezze az asszisztensnek, hogy mi a panasza. Rendelé-
si időn kívül forduljon a sürgősségi ügyelethez. Amennyiben a beteg állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a rendelőt, 
a sürgősségi ügyeleti ellátás történhet a beteg otthonában is.
Az orvosi ügyelet hívása előtt végig kell gondolni a következőket:

mi a panasz? – mióta tart? – történt-e valami, ami kiváltotta? – Van-e más tünet is?

A hívást fogadó nővér, orvos további kérdéseket fog feltenni, melyek szükségesek a baj súlyosságának felméréséhez. Ez 
azért fontos, mert ez alapján fogja az orvos eldönteni, hogy szükség van-e mentő igénybevételére, illetve több hívás esetén 
meghatározza a betegellátás sorrendjét.
Míg az ügyeletes orvos érkezésére vár, készítse elő korábbi orvosi dokumentációját, TAJ-kártyáját, rendszeresen szedett 
gyógyszereinek listáját. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az ügyeletes egység megtalálja az ön által megadott címet (ház-
szám, világítás!). Biztosítsák, hogy szabadon lévő kutya ne akadályozza az orvos bejutását.

A sürgősségi ügyelet a háziorvosi rendelést nem pótolhatja, a rendszeresen szedett gyógyszereket nem írhatják fel, beutalót 
szakrendelésre nem adhatnak. Hosszabb ideje fennálló panaszaival ne az orvosi ügyeletet, hanem háziorvosát keresse fel.

Amennyiben az ügyelet munkájával kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, írja meg Dr. Juhász Attila ügyeletvezetőnek 
címezve a junimed.kft@gmail.com e-mail címre vagy levélben az Orvosi Ügyelet címére (2151 Fót, Szent Benedek u. 15.).

Fóti orvosi ügyelet elérhetőségei: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15., Egészségügyi Központ
• sürgősségi nappali orvosi ügyelet:
       munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-19 óráig, pénteken 8-16 óráig  Tel: 06-20-241-44-87
• munkanapokon hétfőtől csütörtökig 19-08 óráig, pénteken 16-08 óráig, 
• munkaszüneti napokon 24 órában: Tel: 06-27-358-104 vagy 06-27-358-438

Sorozatunk következő részében azokat a kórképeket tekintjük át, amelyek mentő hívását igénylik.
Dr. Juhász Attila, Dr. Szép Imre, Dr. Tóth Szilvia

                                   NAPOS ÉS ELŐNEVELT                       

                                   CSIRKE RENDELHETŐ! 
 

 

TAKARMÁNYOK ÉS SZEMES TERMÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN! 

 

TAKARMÁNYBOLT                                    

FÓT, KOSSUTH LAJOS U. 57 

TEL.: 0627/359-659                                                       

Hirdetés
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nevelés-oktatás

a Fáy andrás általános isKola hírei

Akikre büszkék vagyunk a Fáy-ban –Versenyeredmények
Az Észak-Pest megyei Zrínyi Ilona matematika versenyen isko-
lánk 8.b osztályos tanulója, Tóth Szandra 12. helyezést ért el. 
A Kvassay Jenő matematika versenyen alsósaink közül Parádi 
Barnabás 3. osztályos 5. lett, és Bakondy Beáta 4. osztályos  6. 
lett. Felsőseink is szép eredményeket értek el, különösen Kár-
páti Ákos 5. osztályos tanulónk, aki 3. lett. 
A Kvassay Jenő Olvasás és szövegértési versenyen Bukovinszky 
Ádám 1. osztályos 3. lett, Szentpéteri Kornélia 2. osztályos 2. 
lett. A 3. osztályosok versenyében Pálfalvi Panni 6. helyezést 
ért el, és Kővágó Dominik a negyedikesek között 5. helyezést 
ért el. A Kvassay Jenő helyesírási versenyen Deák Marcell  6. 
lett az elsősök között. Mérő Lilla 2. osztályos tanulónk pedig 
5. helyezést ért el. A Bendegúz Tudásbajnokságon iskolánk ta-
nulói szeptember óta folyamatosan szép számmal vesznek részt 
több tantárgyból is. 
A városi Suliolimpia kosárlabda döntőjében a 7. - 8. évfo-
lyamos lányok 1. helyezést értek el, az 5.- 6. évfolyamos lá-
nyaink pedig 2. lettek. Iskolánk fiai mindkét korcsoportban 
3. helyezést értek el.  
Gratulálunk mindenkinek!

Dráma Nap
Idén immár 7. alkalommal került megrendezésre a Fóti Fáy 
András Általános Iskola egyik legnépszerűbb programja, 
az angol nyelvi dráma nap. Iskolánk tanulói – a kicsiktől 
a legnagyobbakig- évről-évre angol nyelvi jelentekkel, ze-
nés-táncos produkciókkal, mondóka, illetve dalcsokrokkal 
készülnek erre az eseményre. Ebben a tanévben 13 osztály 
lépett fel a gyönyörűen feldíszített aulában, kihangosítással, 
változatos díszletekkel, aminek eredményeként lenyűgöző 
előadásokban volt része az érdeklődő szülőknek és gyere-
keknek. Többek között felcsendült a Beatles együttes Love 
me do című dala, megelevenedett a Piroska és a farkas című 
mesejáték, láthattunk igazi vadnyugati cowboy show-t vagy 
éppen az első osztályosok adtak számot eddigi angoltudá-
sukról. A rendezvény sikeréhez hozzájárult a nagymértékű 
szülői segítség a szövegtanulás és a fantasztikus jelmezek 
tekintetében, valamint a  tanári összefogás a dráma nap za-
vartalan lebonyolításában. Hatalmas előkészület és 2 hóna-
pos folyamatos munkafolyamat előzte meg a rendezvényt, 

hiszen a szövegtanulástól a színpadképig rengeteg apró fel-
adata volt a gyerekeknek és az angoltanároknak. A prog-
ram célja, hogy a nyelvtanulók motiváltan, szinte észrevétlenül 
tanulják az idegen nyelvet illetve a szóbeli kifejezőképességük 
is gördülékenyebbé váljon. A szakirodalomban bizonyított, 
hogy a különböző drámatechnikák növelik az angol idegen 
nyelvként történő tanításának a hatékonyságát és minőségét. 
A tanár adja a szövegkönyvet a tanulóknak, vagy akár maguk 
írják azt meg. Minden szakasz, beleértve a felkészülést, gyakor-
lást, előadást, vagy akár még az utólagos elemzést és értékelést is, 
nagyon hatékony eszközei lehetnek az idegen nyelv tanulásának, 
valamint megerősíti a diákot az idegen nyelv helyes használatá-
ban. Ezúton köszönjük minden szülőnek, gyereknek és pedagó-
gusnak, hogy munkájukkal hozzájárultak a program sikeréhez. 

Ünnep az iskolában… „Játsszuk el…!”
Iskolánk – mint minden évben, - most is ünnepi műsorral tisz-
telgett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szelleme előtt.
Az 5.a osztály izgatottan és lelkesen készült a nagy feladat-
ra. Szerette volna, a 167 évvel ezelőtti eseményeket a kisis-
kolások számára is érthetővé, élvezhetővé tenni. Ezért úgy 
döntöttek, hogy kis jelenetekben játsszák el az 1848. már-
cius 15-ei nap eseményeit. Volt tehát Petőfi szobánk, Pilvax 
kávéházunk, Landerer és Heckenast nyomdánk és termé-
szetesen Nemzeti Múzeumunk is. Voltak szavaló diákjaink 
és táncoló lányaink, mesélőink és kellékeseink. Egyszóval 
mindenki, az osztály mind a 19 tanulója, ha csak egy mon-
dat erejéig is, de részese volt a műsornak és játékával hozzá-
járult a közös élmény, a közös ünnep megteremtéséhez. Az 
ünnephez, mely az emberi lélek öröme.

Zoltáni-Brok Erika
Hirdetés

garay jános általános isKola hírei

Közösséget építeni így is lehet!
Az utóbbi évtizedek hatalmas változásokat hoztak mindnyá-
junk életében. A gondjainkra bízott gyerekek már ebbe a vál-
tozásokkal teli, szabad világba születtek. Ők ma azok a „scre-
enegerek”, akik életkori homogenitásuk ellenére is – szociálisan 
és kulturálisan – jelentős társadalmi távolságokat mutatnak. 
Ami biztos, hogy néhány éven belül a fogyasztói társadalom 
alakítóiként és húzóerejeként az Y-generáció tagjai lesznek. Ez a 
pergő ritmusban élő nemzedék tökéletesen eligazodik a trendek 
között. Ők már beleszülettek a számítógépek, az okos kütyük 
világába. A hálózati világ számukra már biztosítja a hely- és 
időkorlát nélküli tudás- és információszerzés lehetőségét. Sok 
dolgot jobban és hatékonyabban „csinálnak”, mint szüleik, 
tanítóik és tanáraik. Van azonban valami, ami sokuk életében 
háttérbe szorult, amit a technikával, a közösségi oldalakkal, a 
cseteléssel, az esemessel nem lehet pótolni. Ami szüleik életé-
ben még természetes volt. Ez nem más, mint a közösség(ek) 
személyiségformáló ereje. Hagyománytiszteletre, jó modorra, 
emberségre, tisztességre és felelősségvállalásra nevelő hatása. A 
személyes kapcsolat, a hagyományos kommunikáció semmivel 
sem pótolható varázslatos világa, a kimondott és ki nem mon-
dott szavak erejének megtapasztalása. Az ezek során és követ-
keztében kialakuló empátia, segítőkészség, szolidaritás. Az a 
társas kapcsolatainkat alapvetően meghatározó dolog, mely a 
megszerzett tudásnál, a meglévő intelligenciánál is fontosabb 
szerepet tölt be mindannyiunk életében, s amit úgy hívnak: 
érzelmi intelligencia. Mindnyájan nagyon várjuk már az igazi 
tavaszt. A téltemetés és tavaszköszöntés sokféle hagyománya is-
mert. Az egyik ilyen a Florália, mely a római kor tavaszköszön-
tő mulatsága volt. Ennek jegyében a Dunakeszi Tankerület - a 
TÁMOP 3.1.4. B-13/1-20/3-001 projekt Partnerség és háló-
zatosodás moduljának keretében – nagyszabású közösségi ese-
ményt szervez 2015. április 18-án (szombaton) 11-14 óra kö-
zött Dunakeszin a Duna-parton. Ezen a tankerülethez tartozó 

települések iskolái – Dunakeszi, Fót, Göd és Csomád – olyan 
bemutatókkal, közösségformáló játékokkal, múzeumpedagógi-
ai és drogprevenciós programokkal várják a résztvevőket, me-
lyek tanulságos és szórakoztató formában felhívják a figyelmet 
az új típusú (úgynevezett dizájner) drogok veszélyeire, s ízelítőt 
adnak a közösségi programok nagyszerű hangulatából azoknak 
a fiataloknak, akik eddig kevésbé voltak aktívak ezen a terü-
leten. A programok helyszínei a Dunakeszi Gyermeküdülő, a 
Katonadomb és a Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd területén 
lesznek. A nagyszínpadon a települések rövid bemutatkozását 
tartják. A jó hangulatot a fóti és a dunakeszi zeneiskolások mini 
koncertjei fogják megalapozni és fenntartani. A rendezvények 
során találkozhatunk majd a római provinciák egy-egy korhű 
jelmezbe öltöztetett képviselőjével, és több római Istennővel is. 
Az iskolák által elkészített gyümölcstálakat a tanulók egy Lucul-
lusi lakomán fogják elfogyasztani. S a programot a Flóra szertar-
tás zárja majd, amikor a Dunán leúsztatott élővirág koszorúkkal 
köszöntjük a tavaszt. A tervezés, a szervezés, az egyeztetések, az 
előkészületek március közepén már elkezdődtek két partner-
ségi pedagógus Nagyné Szöllősi Márta (Dunakeszi) és Aszta-
losné Tóth-Fekete Beatrix (Fót) vezetésével és egy 20 főből 
álló szervezési team támogatásával. Minden iskola résztvevő 
és egyben egy-egy program gazdája is. A segítőkként érkező 
kísérő pedagógusok nem csak a saját iskolájuk szerepléséért, 
hanem az egész rendezvény sikeres lebonyolításáért is dol-
goznak majd, másokkal együttműködve. De nem csak ők, 
hanem szülők és más civil segítők is igyekeznek emlékezetessé 
tenni ezt a néhány együtt töltött órát. Csakis rajtunk mú-
lik, hogyan érezzük magunkat. Mert egy ilyen rendezvényt 
sokféleképpen meg lehet szervezni. De csak egyféleképpen 
szabad: együtt, közösen, közösségben. Jól akarjuk érezni ma-
gunkat, példát adva ezzel: ezt így is lehet.

a program szervezői

Mennyi az annyi?
Rendhagyó órára készültek a Fóti Garay János Általános Is-
kola negyedik és nyolcadik osztályos tanulói 2015. március 
9 – 13 közötti időszakban. A Pénz7 foglalkozások célja, hogy 
a különböző korcsoportok diákjai egy-egy tanórán szaksze-
rűen, élményszerűen, játékos feladatok által ismerkedjenek 
meg a háztartások költségvetésének alapfogalmaival. A peda-
gógusok munkáját a szakmailag gondosan előkészített, gyakor-
lat-orientált, interaktív óra megtartásához a tanári útmutatók, 
a kidolgozott óratervek, a színes nyomtatott mellékletek és a 
motiváló kisfilmek segítették, melyet a program keretében kap-
tunk meg. A negyedik osztályosok a családi bevételek és kiadá-
sok számbavételével és csoportosításával hangolódtak a témára. 
Biztos kézzel válogattak a szükséges és nem feltétlenül szükséges 
kiadásokat megjelenítő színes képek között. Érveléssel győzték 
meg egymást a „családok” tagjai egy-egy kiadás fontosságáról. 
Nagyobb vitát a kutyatáp szükségessége váltott ki. Ha kutyánk 
van, akkor gondoskodnunk kell a helyes táplálásáról is! – hang-
zott el a meggyőző érv. A családi költségvetés összeállításánál 
a takarékoskodás fontossága kapott hangsúlyt. Valamennyi 
csoport úgy osztotta fel a család 270.000 Ft-os havi bevételét, 
hogy a 6 kategóriába rendezett kiadások mellett megtakarítás is 
legyen. Egyetértettek a tanulók abban, hogy a család teljes havi 
bevételét nem lehet elkölteni az utolsó fillérig. 
A nyolcadikosok a nagyok magabiztosságával vetették magukat 

a téma feldolgozásába. El-el mosolyodtak a bevezető film alatt. 
Biztosan válogatták szét a szókártyákat bevételekre és kiadások-
ra. A megtakarítás, befektetés kártya okozott némi tanácstalan-
ságot, melyet végül a kiadások közé soroltak. Rendszerezés köz-
ben tisztázták a családi pótlék, törlesztő részlet, SZÉP kártya, az 
étkezési utalvány, iskoláztatási támogatás fogalmakat. A Hová 
állsz? játékban dönteni és indokolni kellett, érdemes-e bevásár-
ló listát készíteni, az akciós terméket akkor is megvegyék-e, ha 
még van otthon ebből a termékből. A tanulóknak valamennyi 
képességüket latba kellett vetniük a Mini-költségvetésük elké-
szítésekor. Figyelembe kellett venni a rendelkezésre álló 2.000 
Ft-os keretet, a helyes táplálkozási és vendéglátási szabályokat is. 
A feladat során 4 fő számára készítettek bevásárló listát a Gyere 
be bolt kínálatából. A kedvenc lista 4 db szalámis szendvicset, 4 
db sajtos pogácsát, 4 db Pöttyös Túró Rudit, 2 l Sió gyümölcs-
levet, 4 csomag ropit tartalmazott. A foglalkozás tanulságát 
az Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! - közmondással 
foglalták össze. A pedagógusok és a tanulók érdeklődését úgy 
felkeltette a téma és feldolgozása, hogy folytatták közös kalan-
dozásukat a családi költségvetésben a következő foglalkozáson 
is. Mindenkinek ajánljuk kipróbálásra a PÉNZ7 programját!

Farkas Kinga 4. a osztályfőnöke, Dombováriné Buzás Erika 
4. b osztályfőnöke, Kovács Margit 8. b osztályfőnöke, Pálné 
Juhász Edit intézményvezető-helyettes a pályázat gondozója
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nevelés-oktatás
a Mi sulinK, ahova szívesen járunK!

március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország 
megszületésének napja, nemzeti ünnepünk. Ebből az alka-
lomból március 13-án, pénteken ünnepi témájú feladatok-
kal és játékokkal emlékeztek meg tanulóink tanáraik veze-
tésével. Ugyanezen a napon koszorút helyeztek el az iskola 
közelében található Petőfi-szobornál.
Iskolánk pedagógusa, Szebeni Boglárka Fót Gyermekeiért, 
Ifjúságáért Díjban részesült, a kitüntetést a városi megem-
lékezés keretében vehette át a Vörösmarty Művelődési Ház-
ban. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!

Diákjaink több tanulmányi- és sportversenyen vettek részt 
A városi magasugrás versenyen 
5-6. korcsoportban  1. Havasi Dániel, 2. Tóth Norbert, 3. 
Tar Gergő. A 7-8. korcsoportban 2. Huller Dániel.
Városi kosárlabda tornán fiú csapatunk 2. helyezést ért el.
Körzeti Kvassay-verseny (Őrbottyán):
Matematika: 4. évfolyam: 3. helyezett: Boda Máté
5. évfolyam: 1. helyezett: Leopold Rozvita Edina
Helyesírás: 2. évfolyam: 4. helyezett: Bányai Zorka
3. évfolyam: 4. helyezett: Bögér Szabolcs
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: a megyei döntőbe 
jutott Szabó Adél 6. osztályos tanuló
Minden helyezettnek, és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

A 4.b osztály a Csodák palotájában töltött el egy izgalmas 
napot. A program, melyen részt vettek, az emberi szervezet 
működését modellezte, mutatta be. Miután mindezt saját 
maguk is kipróbálhatták, játszhattak a Csopa játékaival. A 
fantasztikus élmények mellé még apró ajándékokat is kap-
tak a gyerekek.
Március 20-án egy ritkán látható égi tünemény „forgatta 
fel” iskolánk életét. A részleges napfogyatkozás - hála a szép, 
tiszta időnek- feledhetetlen élményt nyújtott minden diá-
kunk számára. Iskolánk vezetése gondoskodott arról, hogy 
Egyesületünk támogatásával hegesztőszemüvegeket vásárol-
va a gyerekek biztonságosan nézhessék meg ezt a különleges 
csillagászati jelenséget. A diákok tízfős csoportokban vál-
tották egymást az udvaron, a többiek eközben a saját köz-
vetítésnek köszönhetően TV-n keresztül gyönyörködhettek 
a Hold és a Nap együttállásában. 
Március 20-21-én a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
rendezvényéhez csatlakozva „Tavaszi zsongás” címen szín-
játszóink egy rendhagyó programban vehettek részt Kovács 
Éva tanító vezetésével, amelyről Éva néni számol be Ébresz-
tő című cikkében.

SzMK

Ébresztő
Ezzel a jelmondattal vonultak végig Kisalag utcáin, március 
21-én reggel a Németh Kálmán Általános Iskola és AMI 
színjátszói. Dalaikban megfogalmazva elmondták, hogy jó 
színjátszónak lenni, szeretik iskolájukat, ahol nemcsak ma-
tematikát, nyelvtant, hanem barátságot, közösséget, önzet-
lenséget is tanulhatnak. 
Ébreszteni akartak a szép szombat reggelen, hogy az itt lakók 
jobban figyeljenek egymásra. Sikeres volt a megmozdulásuk, 
hiszen pénteken 17 órakor vidáman érkeztek a gyerekek az 
iskolánkba, hogy játsszanak, várták az „esti próbát”, a dráma-

játékokat, az együtt játszást. A hosszúra nyúlt estét mozgal-
mas reggel követte. Megérkeztek a szülők, hogy együtt főz-
zenek ebédet gyerekeinknek, vendégeinknek. Jó volt látni, 
hogy babakocsik, ugra-bugra gyerekek vidáman játszanak, 
segédkeznek, nevetnek, beszélgetnek, viccelődnek. 
Ők már felébredtek, s tudják, hogy ezek a közös élmények 
szebbé teszik az iskolás éveket, megerősítik az elsajátított is-
mereteket, a színjátszás csak ürügy ebben. Délután 14 órakor 
kezdődtek az év során elkészített előadások bemutatói, meg-
telt az iskola, mint a hétköznapokon. Szerető közönségünk 
elnézte a bakikat, és nagy tapssal üdvözölte játékainkat.
Reméljük a Magyar Drámapedagógiai Társaság a jövőben 
is szervez hasonló programokat, s mi fótiak ott lehetünk!

Kovács Éva

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.

+36 28/441 002
 jankovicsné@upcmail.hu

§
VILLANYMOTOR

JAVÍTÁS, TEKERCSELÉS
Ruzicska János
Cím: 2146 Mogyoród, Mély út 6.

tel: +36/20-525-4801

Hirdetés

húsvéti vásár és játéKos 
FoglalKozásoK az 

ÖKuMeniKus isKoláBan

Ennyi mosolygós gyermeket és szülőt ritkán láthatunk, 
mint március29-én az ÖKU-ban. Megtöltötték a folyosót 
a számtalan ízléses portékát kínáló árusok és a nézelődve 
vásároló családok, az emeletet a kézműveskedő gyermekek, 
az udvart az ügyességfejlesztő játékokat próbálgató és igazi, 
élő nyuszikat simogató diákok. Mindez „A Szeretet Soha el 
nem múlik!” jelmondat szellemében zajlott.

    

 

 
 
  

A nagy sikerre való tekintettel 
ÚJRA!   ÚJRA!   ÚJRA!   ÚJRA!   !      

 
Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

 
MOLIÉRE: 
KÉPZELT BETEG 

komédia két felvonásban 
 
Szereplők: 

Zsiga Krisztián 
Kelemen Fruzsina Rita 

Majsai Réka 
Tóth Rebeka 

András Hunor 
Mészáros Anita 

Baranyi Gréta 
Kovács Dániel 
Zuppán Bence 

Csicsmann Dániel 
Garai Márk 

Paulusz Kata 
táncosok 

 
rendező 

koreográfusok 
zeneiszerkesztő 

kellékes 
díszlettervező 

Argan, képzelt beteg 
Toinette, Argan cselédlánya 
Béline, Argan második felesége 
Angyalka, Argan lánya 
Cléante, Angyalka imádója 
Béraldine, Argan húga 
Lujzácska, Argan kislánya 
LeFoche, orvos 
LeFocheTamás, az orvos fia 
Purgó doktor úr, Argan orvosa 
Szippants úr, Argan gyógyszerésze 
Csavaró asszony, közjegyző 
12. B osztály 
 
Scharnitzkyné Süke Éva 
Sík Réka, Balla Zoltán 

Baranyi Gréta 

Simon Dóra
 
 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
Időpont:   2015.04.23. 19:00 órakor 
Belépő:          1000 Ft 

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: FÓT  , Művelődési Ház
                           Vörösmarty tér 3.     
Véradás ideje: 2015. ÁPRILIS  23. (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!
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közélet
 

 

 

 

Fót város Fóti Városszépítő Egyesülete - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) 

által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos  programhoz - meghirdeti a helyi 

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt 

 
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történő részvétel feltételei:  
 az illető a programhoz önként kíván csatlakozni, 
 rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett  
 balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt. 

Nevezési kategóriák: 
 Balkon: Erkélyen kialakított  
 Mini:  10 – 50 m2  
 Normál:  50 m2 felett 
 Zártkert 1.: Zöldség 
 Zártkert 2.: Gyümölcsös 
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek 

Jelentkezési határidő:  2015. április 30.  

Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása 

Jelentkezési lap kérhető és leadható:  

 A Dózsa György úti Schön Gazdaboltban (Fót, Dózsa György u. 29-31.) 

 A Fót kisalagi fiókkönyvtárban (Fót, Béke u. 33.) 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely 
segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz! 

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai: 
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző 

konyhakerti növény termesztése történjen 
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően 

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy ba-
rátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, 
gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított
• Mini: 10 – 50 m2
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
• A Dózsa György úti Schön Gazdaboltban (Fót, Dózsa György u. 

29-31.)
• A Fót kisalagi fiókkönyvtárban (Fót, Béke u. 33.)
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy an-
nak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a 
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelö-
léshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 
különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének 
megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gon-
dozott, gyommentes, és egyben hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett 
Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntö-
zésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található 
benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet 
minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmu-
tatás alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény 
található.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben külön-
díjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb kony-
hakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jo-
gosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászművész (Karcag), 

Munkácsy és Magyar Örökség díjas, érdemes művész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással,
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötlet-
gazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) törté-
nik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: várhatóan 2015. nyár vége

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Fót, 2015. február 24.
Ersók Nóra

helyi program koordinátor
Tel: 70/384-37-18

E-mail: legszebbkonyhakertek.fot@gmail.com

JelentKezési lap
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________
Címe: ___________________________________________________________________________
Elérhetőség: e-mail: ______________________________________telefon:_____________________
Minősége:
  Tulajdonos    Megművelő
A benevezett konyhakert címe:
__________________________________________________________________________________
Nevezési kategória:
  Balkon: Erkélyen kialakított  Zártkert 1.: zöldséges   Mini: 50 m2-ig
  Zártkert 2.: gyümölcsös  Normál: 50 m2 felett   Zártkert 3.: vegyes
  Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertről?
  Igen    Nem    Még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________
__________________________________________________________________________________

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei 2015-ös programban önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai, - előzetes 
időpont egyeztetés után - két alkalommal (május 01. és augusztus 15. között) kertjét megtekintsék. FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött 
fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült!

Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy 
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer és gyógynövények jelenléte a kert-
ben! Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Dátum: 2015. ____________________________
         __________________________________
          Jelentkező aláírása

A Németh KálmáN emléKház 
márciusi progrAmjA

a termŐáG alkotóműhely 
Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és 
fiatalokat várunk, akik szeretnének megismerkedni a 

rajzolás-festés alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti 
ismereteiket és képalkotó képességeiket is. Az Alko-

tóműhely tagjai rendszeresen részt vesznek rajzpályáza-
tokon és megismerkednek Németh Kálmán szobrász-

művész 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
Részvételi díj: 1145Ft (bruttó)/fő/alkalom 

 múzeUmpedaGóGiai foGlalKozásoK
JÁTÉK A SZINEKKEL ÉS A FORMÁKKAL 
Dramatikus és vizuális játékok óvodásoknak.
MI FÁN TEREM A KÉPZŐMŰVÉSZET?
 Az általános iskola 1-4. évfolyamai számára.

 Ismerkedés a képzőművészet alapjaival 
és Németh Kálmán alkotásaival.

Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfolyam számára:
KÉPES TÖRTÉNELEM

a magyar történelem eseményei, alakjai Németh Kál-
mán művészetében.

KÉPES BIBLIA 
Németh Kálmán művei által ismerkedünk bibliai sze-
replőkkel, történésekkel, üzenetekkel, szentek életével.

A 9-12. évfolyamos csoportok számára: 
BARANGOLÁS NÉMETH KÁLMÁNNAL

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? 
Műelemzések feladatlap segítségével.

Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő – múze-
umpedagógus ad,

a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

az emléKház nyári nyitVatartása
Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig,

Szünnap: hétfő, vasárnap 

németh Kálmán nyomában 
V. ifJúsáGi KépzŐműVészeti alKotótábor 

1-6. évfolyamos tanulók részére: július 13-17.
7-12. évfolyamos tanulók részére: július 20-24.

Az alkotótáborba jó rajzi adottságú és tehetséges gyereke-
ket ill. fiatalokat várunk, akik a vizuális és művészeti alap-
ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek Németh 
Kálmán szobrászművész szellemi és tárgyi örökségével.

2015. április 24-én (pénteken) 17 órakor
a fóti római katolikus temetőben (Fót, Vörösmarty út)
csöndes találkozó keretében halálának 36. évfordulójá-

negy szál virággal emlékezünk
podolini németh Kálmán szobrászművészre.

Szintén protokoll nélkül,egy szál virággal emlékezünk a 
közel múltban elhunyt Andi József László Fóti Betyárra 

is, aki minden évben részt vett megemlékezésünkön.

fót és dUnaKeszi Közös Körzeti 
meGbízott rendŐr (Kmb) irodát nyitott 

a Két telepÜlés határán,
a dUnaKeszi tesCo épÜletében

Az irodát dr. Mihály István dandártábornok, Pest megyei 
rendőr főkapitány nyitotta meg Tóth Csaba alezredes Du-
nakeszi rendőrkapitány, Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere, dr. Molnár György jegyző, és a TESCO vezérkar 
jelenlétében. Fót önkormányzata nem képviseltette magát a 
rangos eseményen.

a KözbiztonsáG fái

A fóti polgárőrség csatlakozott az országos mozgalomhoz, s 
elültették a közbiztonság fáját az Óvodakertben. Az együttmű-
ködés jeleként a Fóti Rendőrőrs is ültetett egy fát ugyanott.

Állatorvosi Rendelő és Patika

MEGNYITOTTUNK!
Állandó akciókkal és kedvezményes árakkal várjuk!

Fót, Károlyi István út 3.
Tel: 06 30 228 0406

Nyitva tartás:
Rendelő:

Hétfő-Péntek: de. 10.00-12.00
du. 16.00-19.00

Patika:
Hétfő-Péntek: 9.00-19.00

Szombat: 8.00-13.00

Hirdetés



Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty tér 3.  e-mail: fotimuvhaz@gmail.com 06 70 331 58 06  www.vmh.hu 

A Művelődési Ház rendszeres foglalkozásainak heti rendje:

Hétfő:

Gerinc torna 9.oo- 10.oo 
Fóti Cselényi József Népdalkör próbája 18.oo- 20.oo
Salsa

19.oo- 20.oo
Kedd:

Baba-mama klub 10.oo- 12.oo
Társastánc 17.3o- 20.oo

Szerda:

Fóti Zenebarátok Kórusa 18.oo- 20.oo
Zumba 19.oo- 20.oo

Csütörtök:

Fóti Asszonykórus próbája 11.oo- 12.oo
Krisztus Szeretete Egyház alkalmai 17.3o- 19.3o
Jóga 18.oo-19.3o

Péntek:

Fóti Boglárka Gyermek Néptánc Együttes próbája 16.oo-19.oo
Felnőtt sakk 17.oo-20.oo
Bian csikung 18.45-20.15

Szombat:

Fóti Hóbagoly Gyermek Sakk Klub 9.oo-13.oo

Minden hónap első hétfő: Fóti Művészek Klubja 17:oo – 20:oo

Minden hónap első kedd: Fóti Búzavirág Nyugdíjas Klub klubnapja: 14:oo – 18:oo

Minden hónap első csütörtök: Jobbik képviselői fogadó óra 17:30 – 18:oo

Minden hónap második szerda: Fóti Városszépítő Egyesület összejövetele 18:oo – 20:oo

  FFEELLNNŐŐTTTT    

TTÁÁSSKKAA--  ééss  RRUUHHAA  
  

BBÖÖRRZZEE  
  

aa  VVöörröössmmaarrttyy  MMűűvveellőőddééssii  HHáázzbbaann  
  

áápprriilliiss  1188--áánn  99..oooo--  1133..oooo  óórrááiigg  
  

AAsszzttaallffooggllaallááss  aa  ffeennttii  eelléérrhheettőőssééggeekk  vvaallaammeellyyiikkéénn!! 

Asztalbérlés: 700Ft 

További rendezvényeink:

április 17-én 10.oo órakor Ötlegenda Mozgásszínház előadása
belépőjegy: 700 Ft információ: 06 70 310 2338

április  24-én 19.oo órakor Moliére: A képzelt beteg 
a Fóti Népművészeti SzKI és Gimnázium szervezésében

információ: 06 70 4534318

április 25-én 17.oo órakor Hókirálynő- balettelőadás információ: 06 30 8413417  
 

1.             

    Szeretettel invitáljuk 
 

                                                                                               

                                                                                                  alkalmából 

                                                                           április 22-én, szerdán  
                                                                              18.OO órakor kezdődő 

1.  
                                                                   AA  „„LLUUSSTTAA””  KKEERRTTÉÉSSZZ  
  AAA   PPPEEERRRMMMAAAKKKUUULLLTTTÚÚÚRRRAAA   VVVIIILLLÁÁÁGGGAAA   

  

                                                                                                Madocsai András  
                                                                                       mezőgazdasági mérnök előadására. 

         

 

   Az előadás tematikája: 
- a világ helyzete –rövid áttekintés a 

bolygó jelenlegi helyzetéről 

- Permakultúra - egy régi-új 

életfilozófia, önfenntartó 

gazdálkodási alternatíva 

- hallgatóság kérdései 
 

 

 

 

 

 

 

    
  

  

    

                                                                                                               

Helyszín: 

Vörösmarty Művelődési Ház 

Fót, Vörösmarty tér 3. 
 

Asztalfoglalás: 

06 70 331 58 06 
 

Jegyár: 660 Ft 

 

     Magyarország egyetle

       

       

    tribute zenekara

A zenekar célja az, hogy megpróbálja visszaadni 
Adams koncertjeinek igazi felszabadult hangulatát.

A széles repertoárban megtalálhatóak a ka
legnagyobb sikerei:

Summer of’ 69, Everything i 

you, Cuts like a knif

A zenekar frontembere (azaz Bryan Adams 
megszemélyesítője) Csákvári “Laca” László, aki 
korábban már jelentős sikereket ért el a Station 

zenekarral, valamint a Kalapács Akusztika 
formációval.

www.vmh.hu 

                                                                                                                                                               fotimuvhaz@gmail.com

Magyarország egyetlen 
                                            

 

zenekara! 
 

A zenekar célja az, hogy megpróbálja visszaadni 
Adams koncertjeinek igazi felszabadult hangulatát. 

A széles repertoárban megtalálhatóak a kanadai sztár 
obb sikerei: 

Summer of’ 69, Everything i  do I do it for 

you, Cuts like a knife, Heaven… 

A zenekar frontembere (azaz Bryan Adams 
megszemélyesítője) Csákvári “Laca” László, aki 
korábban már jelentős sikereket ért el a Station 

zenekarral, valamint a Kalapács Akusztika 
formációval. 

fotimuvhaz@gmail.com 


