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A Nemzeti ÖsszetArtozás NApjA
A világ egyik, de hazánkra nézve a 

leggyalázatosabb eljárás volt, amikor 
1920-ban az ezeréves Magyarországot 
ellenségeink kérésére, a magyar nemzet 
ellehetetlenítése érdekében a nagyhatal-
mak feldarabolták. Ez nem egyszerűen 
egy igazságtalan tett volt, sokkal több 
annál. Elvették területünk kétharmadát, 
tengerünket, erdőink-, bányáink-, vasút-
vonalaink jelentős részét, a magyarság 
egyharmadát pedig idegen elnyomás 
alá helyezték. Mindebben sajnos igen 
jelentős szerepe volt Kun Béláéknak, 
akik a frontról hazatért katonáinkat le-
fegyverezték. Ismert mondásuk volt: 
„Nem akarok többé katonákat látni!”. 
Ez a hamis gondolat nem volt igaz, mert 
csak magyar katonákat nem akartak 
látni. Mint tudjuk, mindössze 5-20.00 
ezres létszámú seregek nyomultak be 
hazánkba, románok, csehek, de ekkorra 
a közel egymilliós létszámú harcedzett, 
kiképzett, felfegyverzett magyar alaku-
latokat jó előre lefegyverezték, szél-
nek eresztették, nem volt, aki ellenáll-
hatott volna. Pedig kisebb ellenálló 

egységeknek köszönhetően például 
Balassagyarmatot így tudták megmen-
teni, ahogy a párszáz fős, önként ver-
buválódott Rongyos Gárda jóvoltából 
Sopron és környéke végül mégis Mag-
yarország része maradhatott. Nem csak 
ellenségeink vannak tehát, akadnak 
bővel hazaárulók a vezetőink között is. 
Mára mindössze annyival javult a he-
lyzet, hogy most már végre legalább 
beszélni lehet ezekről. Intő jel legyen 
ez minden magyar ember előtt, ahogy a 
költő mondja: „Nem kell beszélni róla 
sohasem, de mindig, mindig gondoljunk 
reá!”

A nemzeti összetartozás napján, 
június 4-én, délután 16 óra 32 perckor 
megkondultak a harangok Fót tem-
plomtornyaiban, s az emberek, akik 
tudták, miért szól a harang, megálltak 
egy percre, s szomorú szívvel gondol-
tak a 95 évvel ezelőtt történtekre. A ha-
rangzúgást követően Fót trianon emlék-
műénél, mely a Központi Református 
Egyház parókiájának oldalán található, 
zajlott az első megemlékező beszéd és 

könyörgés Sebestyén Győző lelkipász-
tor szájából, s a szűk körben történt es-
eményen Bartos Sándor polgármester, 
majd Kancz István - Merkwart Krisz-
tián koszorút helyezett a megcsonkított, 
feldarabolt Magyarországot ábrázoló 
emlékmű alá.

Este 6-kor pedig a Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Házban gyülekeztek 
az emlékezők, ahol dr. Botlik József  
történész előadásában elemezte a Tri-
anonhoz vezető okokat, majd részle-
tesen taglalta Kárpátalja helyzetét ak-
kortól egészen máig. Az est során Csihar 
Fanni is fellépett néhány, az eseményhez 
illő dal eléneklésével.

Nem zárult le ezzel még a megem-
lékezés sorozata, mert 6-án, szombaton, 
a Németh Kálmán Emlékházban is 
megtartották az ilyenkor szokásos ren-
dezvényt, melyen Fót város lelkipászto-
rai imája után felolvasták Gubik László, 
a felvidéki magyarok nevében írt levelét. 
A rendezvényen közreműködtek: 
Kulcsár Lajos, Borka Zsolt, Sillye Jenő 
é barátai. 

Sebestyén Győző lelkész könyörgése Megemlékezők a Trianonra emlékeztető tábla előtt

dr. Botlik József

A Himnuszt éneklő egybegyűltek



Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

A
  H

Ó
N

A
P 

ES
EM

ÉN
YE

www.decens.eu • folyóiratok 3

KÖzAlKAlmAzottAK NApjA

Kiemelkedő versenyeredmények
• Fáy iskola: A megyei komplex angol nyelvi versenyen 2. és 7. 
helyezést értek el tanulóik
• Garay iskola: Az Osztrák Intézet német nyelvű gyermekszín-
játszó versenyén 1 helyezést ért el egy csoportjuk, 4 tanulójuk 
pedig különdíjban részesült
• Németh Kálmán iskola: Egy-egy tanulójuk bejutott a Teleki 
Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny, illetve a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny megyei döntőjébe
• Népművészeti iskola: Diákjaik az Országos Középis-
kolás Képzőművészeti Diáktárlaton, az Országos mintázás 
versenyen, valamint az Országos Népművészeti Versenyen is 
több dobogós helyezést értek el
• Zeneiskola: Dányi Árpád zongoraművész tanáruk 2. hely-
ezést és különdíjat nyert a Los Angelesben megrendezett nemz-
etközi Liszt versenyen

Szakmai fejlesztőmunkában való részvétel
• Fáy iskola: Referenciaintézményként kidolgozott „Jó gya-
korlatukat” átvette a Mosonmagyaróvári Piarista Általános Is-
kola
• Garay iskola: A tantestület 7 tagja 13 tantárgy kísérleti 
tankönyveinek értékelését végezte el az Oktatáskutató- és Fe-
jlesztő Intézet felkérésére
• Németh Kálmán iskola: A színjátszó tanulók részt vettek az 
Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet által az erkölcstan tanítását 
segítő DVD elkészítésében
• Népművészeti iskola: Két új, hiánypótló szak indítására 
került sor az intézményben (grafikus és kiadványszerkesztő)
• Zeneiskola: A Varró Margit alapítvány szervezésében zon-
goratanári továbbképzést tartottak a Zenetudományi Intézet-
ben.

Járási és Városi közösségi programok szervezése:
• Fáy iskola: Idei tanévben is nagy sikerrel rendezték meg a 
városi Ovilimpiát, amin rekordlétszámú óvodás csoport vett 
részt
• Garay iskola: A Tankerült által megrendezett nagyszabású 
tavaszköszöntő rendezvény szervezésében és lebonyolításában 
végzett kiemelkedő tevékenységet a nevelőtestület és a szülői 
közösség
• Németh Kálmán iskola: 46. alkalommal rendezték meg a 
„Fóti Ősz” vers- és prózamondó versenyét, melyen 10 iskola 
105 versenyzője vett részt
• Népművészeti iskola: Hagyományteremtő szándékkal és 
nagy sikerrel mutatták be a városi művelődési házban Moliére 
:Képzelt beteg című színdarabját
• Zeneiskola: A tanév során több művészeti iskolával is közös 
koncerteket és hangversenyeket rendezett

Sajátos intézményi sikerek
• Fáy iskola: A tanév során 10 tanuló tett angol nyelvből ered-
ményes Junior nyelvvizsgát
• Garay iskola: Az ORFK bábversenyén és az Országos Kö-
zlekedésbiztonsági Pályázaton is győztesen szerepeltek
• Németh Kálmán iskola: Két színjátszó csoportjuk is bejutott 
a Szekszárdon megrendezésre kerülő Országos Gyermekszín-
játszó Fesztiválra
• Népművészeti iskola: A tanév során néptáncos tanulóik bu-
dapesti önálló színházi fellépési lehetőséget kaptak a Közép-Eu-
rópa Táncszínházban és a Művészetek Palotájában 
• Zeneiskola: Szervezőmunkával járultak hozzá a csomá-
di Művelődési Ház versenyzongorájának beszerzéséhez és 
avatóünnepségéhez

Eich László emléklappal köszönte meg a következő 
személyek munkáját
Fóti Fáy András Általános Iskola
• Hangyálné Praszna Éva
• Kurucz Krisztina
• Márkus Andrea
• Rigóné Csöme Zsuzsanna
• Fodor Ákos
Fóti Garay János Általános Iskola
• Béla Róbertné
• Farkas Kinga
• Helembainé Bartos Erika
• Beély Gábor
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• Baráth Erika
• Bartháné Koczka Mónika
• Nagy Péter
Fóti Zeneiskola – AMI
• Steimetzné Pénzes Csilla
• Józsáné Horváth Zsuzsanna
• Gellén István
Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
• Berkeczné Juszkiewycz Romana
• Szajdáné Kubik Henriett
• Hortobágyi Ivett
• Scharnitzkyné Süke Éva

Virággal és emléklappal köszöntötték a nyugdíjba vonuló munkatársakat
Fáy András Általános Iskola
• Székely István informatikatanár/rendszergazda
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• Kalmár Julianna tanító
Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
• Berkeczné Juszkiewicz Romana rajz és vizuális tanár
• Kozák-Bánsághi Judit Erzsébet kerámiaművész / tanár

2015. május 28-án a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban tartották az idei Közalkalmazottak Napját, melyen Eich László, a tankerület 
igazgatója a Fáy András Általános Iskola, a Garay András Általános Iskola, a Németh Kálmán Általános Iskola, a Zeneiskola és a Nép-
művészeti Középiskola pedagógusait, alkalmazottait köszöntötte, s elismeréssel illette a különböző területeken kiemelkedő eredményeket elért in-
tézményeket és személyeket. Az önkormányzat nevében Bartos Sándor polgármester és Németh József  alpolgármester pedig a jubileumi és törzsgár-
daságot elért pedagógusokat tüntette ki oklevéllel és virággal.

Az egyik kitüntetett 
Józsáné Horváth Zsuzsa

Fóti Hírnök • ISSN 2062-6754 • Kiadja Fót Város Önkormányzatának 
megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.

Kiadó és szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. 
• Főszerkesztő: Windhager Károly

0630/335-9050, windhager@decens.eu • Web: www.fot.hu, www.decens.eu
Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Press - Union Kft.
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Miért torpant meg a városi 
beruházások sorozata annak 
ellenére, hogy többször ny-
ilatkozták, miszerint a bróker 
ügyben elveszni látszó egy-
milliárd Ft nem befolyásolja a 
város költségvetését, a fedezet 
a betervezett beruházásokra 
enélkül is meg van. Ha nem a 
pénzhiány miatt álltak meg a 
beruházások, akkor miért?

Így van! Semmi köze a 
Hungária Értékpapír Zrt-vel 
kapcsolatos bonyodalmaknak 
a városban folyó dolgokhoz, 
a költségvetésben betervezett 
beruházásokra az összegek ott 
vannak a város bankszámláján 
a számlavezető bankunknál.

Ez esetben miért függesz-
tették föl a beruházásokat?

A képviselők döntése alap-
ján állt meg a fejlesztések sora. 
Kivétel a Czuczor Gerge-
ly-Virág Benedek utca aszfal-
tozása, és a Kund Pál-Tóth 
Árpád utcák komplex be-
ruházása. 

Melyek azon a tervezett 
beruházások, amelyek „par-
kolópályára” kerültek?

A következő lett volna a 
ravatalozó felújítás. Ennek 
is elkészült már az engedély-
ezési terve, komplett a doku-
mentációja. A testület azonban 
úgy döntött, hogy csak majd 
a szeptemberi ülésen kerüljön 
ismét napirendre. A döntés 
okát abban fogalmazták meg, 
hogy az eredeti elképzeléshez 
képest a legújabb terv nagyobb 
beruházási összeget tartalmaz. 
Ennek az emelkedésnek azon-
ban az az oka, hogy az ÁNTSZ, 
mint szakhatóság előírta, hogy 
milyen hűtőberendezésekkel 

kell ellátni a ravatalozót, és a 
parkolók mennyiségét is növ-
elni szükséges, ezek korábban 
nem szerepeltek a költségvetés-
ben. Ez jelentős összeggel 
emelte a beruházás végössze-
gét. Ez ügyben két tervegyez-
tetést is tartottunk, de ezeken 
csak néhány képviselő vett 
részt, így a testületi ülésen arra 
hivatkoztak, hogy váratlanul 
érte őket a megemelt összeg. 
Végül a többség úgy szavazott, 
hogy majd szeptemberben tár-
gyaljunk róla.

Pedig azt szeretném, ha ez az 
év is, a 2014-eshez hasonlóan, a 
fejlesztések éve lenne Fót életé-
ben. Meg is vannak a feltételek 
hozzá. Ahhoz azonban, hogy 
ezek megvalósulhassanak 
több IGEN szavazatra lenne 
szükség a képviselő-testületi 
üléseken. 

Elkészítés alatt van a Piac és 
Szabadidő Park és kapcsolódó 
létesítményei megépítése, a 
Széchenyi utca csatornázása, 
a Németh Kálmán Iskola, va-
lamint az Egészségügyi Köz-
pont teljes felújítása, beleértve 
a nyílászárók cseréjét és az 
energetikai fejlesztést. Kel-
lene járdákat építeni és útfelú-
jításokat végezni, ehhez ez a 
nyári időszak a legalkalmasabb. 
Persze nem feledkeztünk meg 
az új városháza építéséről sem. 

Folyamatosan figyeljük 
a pályázatokat, hogy állami 
vagy EU-s pénzeket is be tud-
junk vonni a beruházásaink-
hoz. Jelenleg is több bead-
ott pályázat ügyében várunk 
döntést: a Baross Gábor utca 
járdaépítésére, az új váro-
si konyha építésére, a Deák 
utca útfelújítására, és az Ap-
ponyi Franciska Fruzsina ut-
cai tagóvodájának energetikai 
korszerűsítésre. 

A Hungária Zrt-nél elhely-
ezett összegek, vagy azok egy 
részének visszaszerzésére van-e 
remény?

Ahogy az országos sajtóban 
is megjelent, Fót dokumen-
tumokkal igazolta, hogy a 
Zrt-vel kötött szerződésben 
kifejezetten államilag garantált 
kötvénybe fektette a pénzét. 
Arról, hogy a Zrt. ennek el-
lenére másként cselekedett, 
arról mi nem tehetünk. Emi-
att indult bűnvádi eljárás a 

Hungária Értékpapír Zrt. 
vezetői ellen. Nekünk kellett 
volna elsőként feljelenteni őket 
a szerződésszegés miatt, de az 
általam benyújtott, erre irán-
yuló előterjesztést a képviselő-
testület többsége nem fogadta 
el. 

Korábban a Nemzeti Nyo-
mozó Hivatal kiszállt hozzánk, 
elkérték a szerződéseinket, 
amelyek igazolják az állításunk-
at, s ennek alapján folyik az el-
járás. 

A Hungária Zrt. ügyét vizs-
gáló bizottság javaslata szer-
int a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az ügyet érintő 
valamennyi egyeztetésen, tárg-
yaláson, meghallgatáson csak a 
Vizsgálóbizottság egy tagjának 
kíséretében jelenhetek meg. 

Döntött a képviselő-testület 
még novemberben arról, hogy 
átvilágítják az önkormány-
zat gazdálkodását 6 évre 
visszamenőleg. Erre a feladatra 
is létrehoztak egy bizottságot. 
Ez a vizsgálat hol tart?

Jelenleg még a vizsgála-
tot lefolytató cég kiválasztása 
közbeszerzési eljárás alatt van. 
Csökkentették közben az át-
világítandó időszak terjedelmét, 
a jelenlegi elképzelések szer-
int csak 2012., 2013. és 2014. 
szerepel majd a vizsgálatban.  

A Hungáriás bizottság és az 
Átvilágításra létrehozott bi-
zottság tagjai azonos személy-
ekből állnak? 

A „Hungáriás bizottságot” 
dr. Vargha Nóra vezeti, Bíró 
Zoltán, Gellai István és Merk-
wart Krisztián a tagjai.

Az „Átvilágításra létrehozott 
bizottságot” Bíró Zoltán veze-
ti, Gellai István és Hideg An-
drás a tagjai.

Milyen napi gondok, felada-
tok adódnak még a polgárm-
ester számára?

Nagyon sok ügy kerül elém 
folyamatosan, mind a pol-
gármesteri fogadóórámon, 
mind személyesen az utcán 
jövet-menet, amikor találko-
zom a fótiakkal. Nagyon sok a 
gond az esőzések miatt, amely-
ek azonnali intézkedéseket ig-
ényelnek. Súlyos gondot jelent 
Fót számára a Gyermekváros-

ban elhelyezett fiatalkorú me-
nekültek ügye is. Kezdetben 
csak mérsékelt létszám volt, de 
manapság már tömeges a jelen-
létük. Nagyságrenddel többen 
vannak, mint amennyi férőhe-
lyről eleve szó volt. Ráadá-
sul folyamatosan változnak 
az itt tartózkodó személyek, 
hullámokban újabb és újabb 
csoportok érkeznek, mások 
pedig egyszerűen eltűnnek, 
mert hiszen szabadon mozo-
gnak az országban. Az ügy 
megoldása érdekében folyam-
atosan egyeztetek a hivatalos 
szervekkel. 

Folyamatosan egyeztettek 
a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolat-
ban, a közösségi közlekedés 
hatékony megoldása érdeké-
ben, továbbá a közalkalmazot-
takkal és szakszervezeteikkel a 
költségvetési keretszámok és 
lehetőségeiről. 

  
A Polgármesteri Hivatal al-

kalmazottai közül meglepően 
sokan, 15 dolgozó távozott, 
vagy éppen tölti felmondási 
idejét az utóbbi 2-3 hónapban. 
Ennek mi az oka?

A feltételezésekkel ellentét-
ben nem a brókerbotrány, s 
mi sem küldtünk el senkit. Aki 
elmegy, a saját személyes, vagy 
családi okaira hivatkozik, pl. 
elköltözés, nyugdíj, stb. 

A lezajlott Városünnep 
(Főzőverseny, Fóti Futi, 
Vadásznap, és Gyerme-
knap) a testvértelepülések 
küldöttségének jelenlétében 
remekül sikerült, igazi népün-
nepélynek bizonyult. Mi lesz a 
következő hasonló esemény a 
városban?

A következő, ugyancsak kie-
melt városi rendezvényünk a 
Paradicsomfesztivál, amit au-
gusztus 20-án tartunk. Mind-
ent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy mindenki számára 
elérhető és megfelelő szóra-
kozást nyújtson a rendezvény. 
Várjuk azokat a családokat, 
akik Fót Város szívében velem 
együtt szeretnék ünnepelni álla-
malapító Szent István ünnepét, 
amely napon hagyományosan a 
fóti búcsút is tartjuk.    

Lejegyezte: Windhager

Megkérdeztük a Polgármestert 

Fót 2015. júNius
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igAzgAtási szüNet A Fóti KÖzÖs ÖNKormáNyzAti HivAtAlbAN

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 80/2015. (II.25). határozatában a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 
– 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. – 

2015. augusztus 3. napjától 2015. augusztus 14. napjáig 
(11 munkanapot érintően) igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2015. augusztus 17. (hétfő)
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az ügyelet ideje alatt kizárólag halaszthatatlan ügyben 

forduljanak Hivatalunkhoz.
Dr. Finta Béla sk.

       jegyző

Fót két testvértelepüléssel tart szoros kapcsola-
tot, az erdélyi Balavásárral és a kárpátaljai Bátyúval. 
Mindkét település képviseltette magát az ünnepsé-
gen és a főzőversenyre is beneveztek.

A vendégek már pénteken megérkeztek és 
hétfőn reggel indultak haza. Elszállásolásuk az 
önkormányzat vendégházában történt. 

A képviselő-testület a nehéz helyzetbe került 
kárpátaljai község, Bátyú támogatására 1,5 millió 
Ft-ot szavazott meg. Ennek teljesítésére is most 
került sor, az összeget Bartos Sándortól személyes-
en Bátyú polgármestere vette át.

A képviselő fogadóórák nyáron szünetelnek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselői 

fogadóórák a nyári időszakban szünetelnek.
2015. július 20. és 2015. szeptember 7. között 

polgármesteri fogadóóra sem lesz.
A nyári időszak utáni első képviselői fogadóóra időpontja 

szeptember 7. (hétfő).    

Szimler Anett
a

FÉNYKÉPÉSZ
photoszimler.hu

06209330998

A képviselői iroda a József  Attila úton

testvértelepüléseK 
A városüNNepeN

Bátyúi vendégek a balavásári polgármesterrel

A bátyúi küldöttség négy tagja, előtérben Bartos Sándor 
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Módosítva MegisMételt pályázati lehetőségek
Tisztelt fóti lakosok!

Fót Város Önkormányzata 2015-ben is úgy döntött, hogy pályázatokat ír ki fóti civil szervezetek és természetes személyek számára, 
egyrészt kulturális és közművelődési tevékenységük, másrészt sporttevékenységük támogatására.

A támogatás összege ebben az évben a korábbiaknál magasabb, kulturális támogatás céljára 2.500.000,- Ft, sporttámogatás céljára 
1.500.000,- Ft lett meghatározva. A pályázati felhívások 2015. áprilisában mind a város honlapján, mind a Fóti Hírnökben megjelentek.

Az előírt határidőben 39 pályázat érkezett be, ám sajnálatos módon ezek többsége már a kötelező tartalmi elemeket vagy a kötelezően 
előírt mellékleteket sem tartalmazta teljes körűen, így a tartalmi értékelésre csupán 9 pályázat volt alkalmas (4 kulturális, 5 sportcélú tevéke-
nység támogatásának kérelme). Ebből egyértelműen kitűnt, hogy a tartalmi vizsgálatot követően a lehetséges nyertesek köre annyira 
leszűkülne, hogy a pályáztatás nem érné el a célját, az erre fordítható összegek nem tudnának a céljuknak megfelelően a fóti lakosság és a 
civil szféra igényeinek megfelelő helyre eljutni.

Ennek okán, valamint azért, mert a megjelent pályázati kiírás sem egyezett meg pontosan a korábbi határozattal, a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot ír ki, pontosítva és igazságosabbá téve annak rendszerét és 
az igénybe vétel lehetőségét.

A új pályázati kiírások, amelyek az újság szomszédos oldalain találhatók, tartalmilag és formailag is eltérnek némileg az előzőek-
től. A benyújtási határidő igen rövid, tekintettel arra, hogy a lehetséges támogatások nagy részét a pályázóknak rövid időn belül fel is 
kívánják használni. Éppen ezért a következőkben felhívjuk a figyelmet néhány lényeges pontra és néhány olyan típushibára, amelyet a 
korábbi pályázók jelentős része elkövetett.

Fontos elemek a pályázatban
1. Az áprilisi pályázathoz benyújtott dokumentumok egy 
része a jelen pályázathoz is felhasználható (például megfelelő 
formátumú igazolások, létesítő okiratok, aláírási címpéldány), 
a korábbi pályázók pont ezért a leadott pályázati anyagaikat a 
polgármesteri hivatalban átvehetik, a korábbi pályázati any-
agok közül azonban még a teljes körűen benyújtottak 
sem alkalmasak arra, hogy a jelen pályázatokban változ-
tatás nélkül ismét benyújtásra kerüljenek! Kérünk min-
denkit, hogy alaposan tanulmányozza át a pályázati kiírást, 
és lehetőség szerint saját magának készített ellenőrző lista 
segítségével akkurátusan törekedjen minden egyes feltétel 
(tartalmi és formai egyaránt) pontos betartására!

2. A pályázat benyújtására mind nyomtatott, mind elektron-
ikus formában lehetőség van, postai úton illetve személy-
esen leadva a megadott címen, vagy elküldve a megadott 
elektronikus levelezési címre. Felhívjuk azonban a figyelmét 
mindenkinek, hogy csak azokat a pályázatokat tekintjük 
határidőben benyújtottnak, amelyek a jelzett időpontig 
be is érkeznek a megadott elérhetőségek valamelyikére! 
Annak a kockázatát, hogy az utolsó pillanatban postára 
adott vagy elküldött pályázat a határidő lejártáig nem 
érkezik be, a pályázó viseli!

3. Újként került a pályázati kiírásokba az a szabály, hogy egy 
érdekkörbe tartozó pályázók közül a két pályázatra együt-
tesen is csak egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ez 
két fontos kizárási feltételt takar:

- az előző kiírásra beadott pályázatok értékelése során 
kiderült, hogy nem egy esetben különböző névvel különböző 
szervezetek pályáztak bizonyos összegekre, ám valójában 
ezek a szervezetek mind ugyanazon személy vagy személyek, 
szervezetek irányítása alatt voltak. Nem tartanánk igazságos-
nak azt, hogy a civil pályázati alapokban rendelkezésre álló 
összegek jelentős része csupán néhány érdekcsoportnak 
vagy néhány személynek állnának rendelkezésre vagy terem-
tenének lehetőséget kibontakozásra, ezért tettünk ilyen korlá-
tozást a kiírási feltételek közé. Közvetlenül ez azt jelenti, hogy 
egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, ha pedig 
bizonyos szervezetek, természetes személyek között a 
Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozói kapcsolat, 
irányítási kapcsolat, alapítói vagy ellenőrzői kapcsolat 
van (különösen de nem kizárólag ha ugyanaz a szervezetek 

vezetője, egyik a másiknak tagja, alapítója vagy ellenőrzője), 
akkor ezt a pályázat szempontjából egy érdekkörnek 
tekintjük. Egy érdekkörből pedig csak egy személy vagy 
szervezet pályázatát fogadjuk el. Több pályázat esetén 
valamennyit érvénytelennek tekintjük!

- a fenti érdekköri tiltás nem csak az egyik vagy a másik 
pályázat esetében áll fenn, hanem mindkét pályázatra együt-
tesen, vagyis ha egy pályázó az egyik típusú támogatás-
ra pályázott, akkor sem ő maga, sem az érdekkörébe 
tartozó más pályázó nem adhat be pályázatot a másik 
támogatásra sem!

4. Ugyancsak új feltételként került be a kiírásba, hogy csak az 
nyerhet el támogatást, aki a korábban ugyanilyen vagy 
hasonló, az önkormányzattól kapott (nem szociális) 
támogatással annak határidejében és hibátlanul pon-
tosan elszámolt. Úgy gondoljuk, hogy a közös pénzünk-
ből csak olyan személyeknek vagy szervezeteknek adunk 
támogatást, aki a korábban már neki adott közös pénzzel 
megfelelően tudott bánni, és tartotta magát az előírt szabály-
okhoz.

5. Lehetségessé válik a pályázati utófinanszírozás is, 
ami azt jelenti, hogy már megvalósult események, programok 
utólagos támogatására is lehetőség van, ebben az esetben ter-
mészetesen minden tételnek pontos, számlával való igazolása 
az elvárás.

6. Nagyon fontos feltétel, és ezért külön ki is kell emelni, hogy 
a pályázatokat a határidő végéig kell teljes körűen benyújtani. 
A határidő elteltéig minden pályázónak magától van le-
hetősége hiánypótlásra (ha például maga észleli, hogy kima-
radt egy dokumentum, vagy nem teljes körű a beadott anyag), 
erre az önkormányzat senkit nem fog sem figyelmeztet-
ni, sem felhívni! A határidő elteltét követően azonban 
hiánypótlásnak már nincs helye, külön hiánypótlási el-
járás a pályáztatás során nincs, önkéntes hiánypótlást 
határidő után már nem fogadunk el!

7. A pályázat feltételei közé bekerült az elnyerhető 
összeg felső határa. Ez nem azt jelenti, hogy minden 
pályázó ennyit kap, csupán azt, hogy ennél többet senki 
nem kaphat. Ezt megint csak az igazságos elosztásra való 
törekvés és a támogatotti kör kiszélesítésének szándéka miatt 
állapítottuk meg.
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tipiKus, A pályázóK NAgy része 
áltAl elKÖvetett, vAgy 

leHetséges HibáK
1. Az érvényes pályázathoz ki kell tölteni egyrészt a pályázati adat-
lapon a pályázó személyére vonatkozó minden egyes sort! Jel-
lemzően elkövetett hiba volt, hogy természetes személyeknél a 
megegyező név és születési név esetében az utóbbi sor üresen 
maradt, vagy bárkinél nem volt kitöltve a bankszámlaszám, 
illetve az igényelt összeg. Ezek mind a pályázat formai érvény-
telenségét vonják maguk után!

2. Az adatlap mellett egy darab, két részből álló nyilatkozat is 
része lett a pályázati csomagnak: ebben a pályázó nyilatkozik 
egyrészt a korábban már kapott önkormányzati támogatásokról, 
másrészt arról, hogy egy érdekkörből csak egy pályázat fog beérkezni. 
A nyilatkozat hiánya, pontatlan vagy hiányos kitöltése esetén a 
pályázat formailag érvénytelen lesz!

3. A pályázathoz csatolandó dokumentumok esetében az alábbiakra 
kell figyelni:

- a civil szervezet nyilvántartási igazolása 90 napnál nem 
régebbi kell, hogy legyen, vagyis nem fogadható el egy évekkel 
ezelőtti nyilvántartásba vételi végzés. Csak így tudjuk ellenőrizni, 
hogy az egyesület vagy alapítvány most is valójában létezik-e.

- a képviselő aláírásának igazolására vagy aláírási címpéldányt, 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kérünk. Ezek 
a dokumentumok nem válthatók ki banki aláírókartonokkal 
vagy aláírás-igazolásokkal, azok nem elfogadhatók!

- természetes személyeknél a lakcímkártyát kizárólag az annak 
pótlására, vagy az azon lévő adatok hiteles tanúsítására kiadott 
hatósági dokumentum fogadható el, például névjegykértya nem!

- ugyancsak természetes személyeknél a szakmai önéletrajzot, a 
referenciát és/vagy az elnyert 
elismerések illetve elért ered-
mények listáját mind külön-
külön lapon kell benyújtani!

- természetes személyeknél 
olyan pályázatok esetében, 
ahol speciális szakképesítés-
re van szükség (például ped-
agógiai, egészségügyi, szociális 
területek, vagy szakismeretet 
igénylő veszélyes tevékenység), 
szükséges csatolni a megfelelő 
végzettség igazolását is!

- formailag érvénytelen az a 
pályázat, amelyik hibásan, 
hiányosan vagy valótlan ada-
tokkal van kitöltve, és az a 
pályázat is, amelyiken nem 
szerepel keltezés, illetve amel-
yiket a pályázó nem írta alá!

4. A pályázatok tartalmi elemei 
közül részletesebb kifejtést ig-
ényel a támogatásokhoz tartozó 
költségterv vagy költség-ki-
mutatás. Ebben kell pontosan 
feltüntetni valamennyi költséget, 
az önkormányzat ez alapján fogja 
tudni a támogatás összegét megál-
lapítani.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 

TÁMOGATÁSÁHOZ 
 
A Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 152/2015. (III.25.) KT számú 
határozatával eldöntött, a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális 
tevékenységének támogatására létrehozott alapból elnyerhető támogatáshoz 
 
1. A pályázati eljárás célja: helyi civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek kulturális, közművelődési 
tevékenységének, ezen keresztül a város szellemi és 
kulturális életének, az itt lakók művelődésének támogatása 
rendezvények, programok szervezésének, valamint 
kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének 
anyagi ösztönzésével. 
A pályázati eljárás kiírója: Fót Város Önkormányzata. 
A pályázatokat értékeli és elbírálja: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó): 
- fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi 
szervezetek, 
- fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személyek. 
 
2. Pályázni lehet különösen az alábbiakra: 
- olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatása, 
amelynek célja 
* a város kulturális, művészeti, közművelődési vagy 
tudományos életének színesítése, vagy a város lakói számára 
ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság 
biztosítása, 
* kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, 
ismeretterjeszés, képzés, oktatás, 
- olyan eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, 
amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál 
szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb 
lakosságszámot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, 
tudomány közvetítésére, 
- kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó 
személyek vagy szervezetek támogatása, akik eddigi 
eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető 
eredményekkel Fót város jóhírét és ismertségét növelik. A 
támogatás lehetséges céljai: általános életviteli támogatás, 
konkrét mű létrehozatalának támogatása, kulturális 
eseményen való részvétel (pl. utazás, szállás, étkezés) 
támogatása, a pályázó kiemelkedő eredményének eléréséhez 
szükséges eszköz vagy anyag beszerzésének támogatása. 
 
3.  A pályázatok benyújtása 
- A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. június 30. 
16.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet 
elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat 
érvénytelennek kell tekinteni. 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. július havi 
rendes testületi ülésén dönt 
- A pályázatok benyújtásának módja: 
* postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., és/vagy 
* elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre. 

- A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell 
* a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra 
vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért 
adatot, 
* a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását, 
* az igényelt támogatás összegét, 
* előfinanszírozás esetén költség-tervet, amely tartalmazza a 
pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült 
költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat 
elbírálása során) 
* utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza 
a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos számlával 
igazolt költségeket, 
*a pályázat keltét és pályázó általi aláírását. 
- A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell: 
 * valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:  
 nyilatkozatot arról, hogy a közös érdekkörébe tartozó más 
személy vagy szervezet, a kulturális és a sport pályázatra nem 
pályázott, 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben 
kapott-e nem szociális önkormányzati támogatást, ha igen milyen 
célra, mekkora összeget,  
illetve az elmúlt öt évben volt-e olyan Fót Város Önkormányzata 
által nyújtott támogatás, amellyel nem határidőben vagy nem 
megfelelően számolt el. 
* egyesület és alapítvány esetén 
90 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást, 
hatályos létesítő okiratot, 
az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, 
* egyházi szervezet esetén 
90 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti 
egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló 
dokumentumot, 
* természetes személy esetén 
lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatváltozás 
esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási 
helyet tanúsító hatósági igazolást, 
szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve 
referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések) 
szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához 
szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát, 
külön íven szövegezve szakmai ajánlást vagy referenciát, 
vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását. 
 
- A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt 
felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy 
hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A 
pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles 
másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak 



Fót Város Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

Ö
N

KO
RM

Á
N

YZ
AT

www.decens.eu • folyóiratok 9

tekintendő a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült 
másolat, avagy a kibocsátó vagy a pályázó (pályázó erre 
jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben 
megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott 
másolat. 
 
- A pályázatok értékelése során hiánypótlási eljárás nincs. A 
pályázati határidő lejártáig a pályázó a hiányzó 
dokumentumokat, adatokat önként pótolhatja, a pályázati 
határidő elteltét követően hiánypótlásra sem önként, sem 
felhívásra nincs lehetőség. 
- Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek részére kiírt kulturális és sport 
pályázatokra összesen csak egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat 
be. Egy pályázó által több pályázat benyújtása esetén a 
pályázó valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek 
kell tekinteni. 
- Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot, amelynek 
benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata 
által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem 
számolt el, vagy az elszámolásra határidő-módosítást nem 
kapott. A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti 
automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás 
nyújtásáról, annak összegéről a Képviselő-testület saját hatáskörében 
dönt. 
 
4. A pályázati támogatás összege, módja 
- Pályázati keret: bruttó 2.500.000 Ft, azaz bruttó 
Kettőmillió-ötszázezer forint. 
- A pályázati keretből egy pályázó a költség-terve vagy 
költségkimutatása szerinti költségek 70 %-áig, de legfeljebb 

350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint összeg erejéig 
részesülhet. 
 
- Pályázati előfinanszírozás: 
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát 
megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett 
megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a 
támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint köteles elszámolni. 
 
- Pályázati utófinanszírozás: 
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát 
megelőzően megvalósult, a támogatás a számlával igazolt 
költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az 
esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által 
elfogadott számlák összegéig adható. 
 
5. Az elnyert támogatás igénybe vételének feltételei 
- Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást 
nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe 
vétele előtt köteles a pályázat kiírójával Támogatási 
Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az 
elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés 
tartalmazza. 
 
- A Támogatott részére támogatás csak akkor nyújtható, ha 
a Támogatott által korábban elnyert, Fót Város 
Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben, 
megfelelően elszámolt. 
 

Fót, 2015. június 3. 
 

 

 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

SPORTCÉLU TEVÉKENYSÉG 
TÁMOGATÁSÁHOZ 

 
A Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 152/2015. (III.25.) KT számú határozatával eldöntött, a helyi 
civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sporttevékenységének támogatására létrehozott alapból elnyerhető 
támogatáshoz 
 
1. A pályázati eljárás célja: helyi civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek sport-tevékenységének, ezen 
keresztül a város sportéletének támogatása rendezvények, 
programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy 
csapateredmények elérésének anyagi ösztönzésével. 
A pályázati eljárás kiírója: Fót Város Önkormányzata. 
A pályázatokat értékeli és elbírálja: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó): 
- fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi 
szervezetek, 
- fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személyek. 
 
2. Pályázni lehet különösen az alábbiakra: 
- olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatása, 
amelynek célja 

* a város lakóinak sportra, testmozgásra biztatása, számukra 
sportolási vagy mozgási lehetőség biztosítása, 
* sportos életmódról vagy rendszeres testmozgásról szóló 
tájékoztatás, ismeretterjeszés, képzés, 
- olyan eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, 
amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál 
szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb 
lakosságszámot elérő, vagy biztonságosabb lehetőség nyílik 
sportolásra, testmozgásra, 
- kiemelkedő egyéni vagy csapatsportolók támogatása, akik 
eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető 
eredményekkel Fót város jóhírét és ismertségét növelik, vagy 
példájukkal a város lakói számára a sportot vonzóvá teszik. 
A támogatás lehetséges céljai: általános edzések támogatása, 
konkrét versenyre való felkészülés támogatása, versenyen 
való részvétel (pl. nevezési díj, utazás, szállás, étkezés) 
támogatása, a pályázó kiemelkedő sporteredményének 



Ö
N

KO
RM

Á
N

YZ
AT

FÓTI HÍRNÖK

2015. Június10

eléréséhez szükséges eszköz (pl. sporteszköz, sportruházat) 
beszerzésének támogatása. 
 
3.  A pályázatok benyújtása 
- A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. június 30., 
16.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet 
elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat 
érvénytelennek kell tekinteni. 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. július havi 
rendes testületi ülésén dönt 
- A pályázatok benyújtásának módja: 
* postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., és/vagy 
* elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre. 
- A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell 
* a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra 
vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért 
adatot, 
* a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását, 
* az igényelt támogatás összegét, 
* előfinanszírozás esetén költség-tervet, amely tartalmazza a 
pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült 
költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat 
elbírálása során) 
* utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza 
a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos számlával 
igazolt költségeket, 
*a pályázat keltét és pályázó általi aláírását. 
- A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell: 
      * valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:  
 nyilatkozatot arról, hogy a közös érdekkörébe tartozó más 
személy vagy szervezet, a kulturális és a sport pályázatra nem 
pályázott, 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben 
kapott-e nem szociális önkormányzati támogatást, ha igen milyen 
célra, mekkora összeget,  
illetve az elmúlt öt évben volt-e olyan Fót Város Önkormányzata 
által nyújtott támogatás amellyel nem határidőben vagy nem 
megfelelően számolt el. 
* egyesület és alapítvány esetén 
90 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást, 
hatályos létesítő okiratot, 
az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, 
* egyházi szervezet esetén 
90 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti 
egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló 
dokumentumot, 
* természetes személy esetén 
lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatváltozás 
esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási 
helyet tanúsító hatósági igazolást, 
szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve 
referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések) 
szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához 
szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát, 
külön íven szövegezve szakmai ajánlást, referenciát, vagy az 
elért eredmények felsorolását. 
külön íven szövegezve a pályázó nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy korábban általa elnyert, Fót Város 
Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben 
megfelelően elszámolt, vagy az elszámolásra határidő-
módosítást kapott. 

- A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt 
felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy 
hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A 
pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles 
másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak 
tekintendő a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült 
másolat, avagy a kibocsátó vagy a pályázó (pályázó erre 
jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben 
megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott 
másolat. 
- A pályázatok értékelése során hiánypótlási eljárás nincs. A 
pályázati határidő lejártáig a pályázó a hiányzó 
dokumentumokat, adatokat önként pótolhatja, a pályázati 
határidő elteltét követően hiánypótlásra sem önként, sem 
felhívásra nincs lehetőség. 
- Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek részére kiírt kulturális és sport 
pályázatokra összesen, csak egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat 
be. Egy pályázó által több pályázat benyújtása esetén a 
pályázó valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek 
kell tekinteni. 
- Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot, amelynek 
benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata 
által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem 
számolt el, vagy az elszámolásra határidő-módosítást nem 
kapott. A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti 
automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás 
nyújtásáról, annak összegéről a Képviselő-testület saját hatáskörében 
dönt. 
 
4. A pályázati támogatás összege, módja 
- Pályázati keret: bruttó 1.500.000 Ft, azaz bruttó Egymillió-
ötszázezer forint. A pályázati keretből egy pályázó a költség-
terve vagy költségkimutatása szerinti költségek 70 %-áig, de 
legfeljebb 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeg 
erejéig részesülhet. 
- Pályázati előfinanszírozás: 
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát 
megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett 
megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a 
támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint köteles elszámolni. 
- Pályázati utófinanszírozás: 
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát 
megelőzően megvalósult, a támogatás a számlával igazolt 
költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az 
esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által 
elfogadott számlák összegéig adható. 
 
5. Az elnyert támogatás igénybe vételének feltételei 
- Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást 
nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe 
vétele előtt köteles a pályázat kiírójával Támogatási 
Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az 
elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés 
tartalmazza. 
- A Támogatott részére támogatás csak akkor nyújtható, ha 
a Támogatott által korábban elnyert, Fót Város 
Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben, 
megfelelően elszámolt. 
 
 

Fót, 2015. június 3. 
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Melléklet 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

Fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi 
szervezetek és magánszemélyek 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, sportrendezvény 
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, sportrendezvény 
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, sportrendezvény 
bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 
 
Fót, 2015. június  
      

aláírás 
 bélyegző 

 

 

 

Melléklet 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
Fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi 
szervezetek és magánszemélyek 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  

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: 

(rendezvény, program  
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: 

(rendezvény, program  
bemutatása, költségvetési tervezete) 

• Igényelt pályázati összeg: 
 
Fót, 2015. június   
      

aláírás 
 bélyegző 
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Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást 
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető 
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. 
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág cso-
magra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00 és 18.00 óra között 
Értékesítőnk: Lelovich György  Tel.: +36 20 372 0123

15
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IN_33012729_Majusi_TVC_FotiHirnok_186x268.indd   1 4/27/15   1:38 PM
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autóvillamossági
szerelő 

munkatársakat keresünk

autószerelő
munkatársakat keresünk

az önéletrajzokat az 
info@vidauto.hu 
e-mail címre várjuk.

www.vidauto.hu
06 (30) 907 1329
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Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu 

12292-2/2015/START
1 / 2. oldal 

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy
2015. június 21. 23:00-tól 2015. július 6. 2:00-ig 

Budapest-Nyugati állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a 
Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonalon az alábbi módosított 

menetrend szerint közlekednek a vonatok.

71 Rákospalota-Újpest — Vácrátót — Vác
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Fóton tartott sajtótájékoztatót a brókerbotrány 
kapcsán Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért el-
nöke és Varga Zoltán Péter, a Pest Megyei Közgyűlés 
képviselője, a Jobbik képviselőcsoportjának frak-
cióvezető-helyettese, a Jobbik választókerület elnöke.
A politikusok a Városháza előtt, az I. világháborús emlék-
mű tövében tartottak lakossági beszélgetést, majd sajtótá-
jékoztatót, melynek lényege, hogy Merkwart Krisztián, a 
helyi képviselő-testület jobbikos tagja feljelentést tett, a 
város pénzének vélt elherdálása miatt.

A KÖNYVTÁR 
2014. JÚLIUS 21 – AUGUSZTUS 8-IG

 ZÁRVA TART. 
NYITÁS AUGUSZTUS 11-ÉN.

AZ IDE BEIRATKOZOTT OLVASÓK EZ 
IDŐ ALATT A KISALAGI 

FIÓKKÖNYVTÁRBAN KÜLÖNDÍJ 
FIZETÉSE NÉLKÜL 

KÖLCSÖNÖZHETNEK. 

2015.07.12-én a Kárpát Medencei 
Művészek Alkotóközössége

szervezésében a XlV. Nyáritábor 
megnyitó ünnepség 

 Fót .Vörösmarty u.43. székházunkban 
14.-21 óráig történik. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
06.30-ig Tel: 06/70 4451242 

Köszönet eddigi támogatóinknak,
civil önkénteseknek a sok éves fáradozását. 

A Lisai Elek János Alapítványt támogató 
Döményi Jánostól lehetőséget 

kaptunk árusító helyre és megnyitottuk 
a Vörösmarty téren /pékség mellett/ a 

“ZÖLD KAPU”-t.

                                 LE Erzsébet
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A mi suliNK, AHovA szíveseN járuNK!
Iskolánkban április 28-án 

került megrendezésre a Jótéko-
nysági Est, ahol a színes műsort 
iskolánk tanulói biztosították. 
A jó hangulatú, zenés-táncos 
esten az osztályok, énekkarok 
és színjátszó diákjaink mutatták 
be produkcióikat, amire tanáraik 
készítették fel őket. Iskolánk 
két volt tanítványa meghívott 
vendégként vett részt. Győrfi 
Dzsenifer Klaudia és Pap Peti 
Junior egy-egy dalt adtak elő, 
majd az est  záró produkció-
jában együtt énekelték az összes 
fellépővel Bródy János Mit te-
hetnék érted? című dalát. 

Aki ott volt, érezhette, hogy 
egy közösségben együtt énekel-
ni, játszani mekkora öröm 
a gyermekeknek, és milyen 
szívmelengető látványt nyújt ez 
szüleiknek, hozzátartozóiknak. 
Köszönjük az est minden rész-
tvevőjének ezt az élményt! 

A rendezvény egyik célja az 
adománygyűjtés volt. Az idei 
évben több mint 200.000 Ft 
gyűlt össze! Az iskola vezetése 
nagyon köszöni ezt a felajánlást 
mindazoknak, akiknek továbbra 
is fontos, hogy gyermekeink ok-
tatási intézménye fejlődhessen. 
Az összegből az iskola informa-
tikai állapotán fognak javítani.

Az eTwinnig 10 éves év-
fordulója alkalmából ka-
mara-kiállítást szerveztünk az 
iskolában, hiszen Papp Ilona 
tanárnő vezetésével a kezde-

tektől részesei vagyunk a pro-
gramnak. Jó volt visszatekinte-
ni a tucatnyi ország diákjaival 
folytatott angol nyelvű levelezés 
emlékeire.

Közeledve az év végéhez, a 
tanulmányi versenyek megyei 
fordulói kerültek megrendezés-
re, és nagy örömünkre szolgál, 
hogy több diákunk is érdekelt 
volt a döntőkben. A XXIII. 
Teleki Pál Országos Földra-
jz-Földtan Verseny megyei for-
dulójában Hagymásy Soma 8.b 
osztályos tanuló 10. helyezést 
ért el, felkészítő tanára Baráth 
Erika volt. Helyesírásból Szabó 
Adél 6.b osztályos tanuló jutott 
megyei döntőbe, őt Balázsné 
Keő Anna készítette fel. 

Egyedüli fóti iskolaként 
szerepeltünk az Atlétika Diáko-
limpia területi versenyén. A 
legjobb eredményt a 3-4. év-
folyamos lányok érték el, akik 
csapatban a másodikak lettek. 
A korosztály egyéni versenyét 
Kovács Viktória 4.b osztály-
os tanuló nyerte, aki a megyei 
döntőn is sikeresen szerepelt, 
negyedik helyet szerzett. A 
versenyzők felkészítő taná-
rai Veresné Szikszai Gabriella, 
Szellákné Fodróczi Edit és Kón-
ya Zsuzsanna voltak.

Az Országos Elsősegély-is-
mereti Versenyen Nagy Péter 
tanár úr elsősegélynyújtó csa-
patai közül a hatodikos Kisalagi 
Kisélesztők (Hegyi Kyra Dorina, 

Koch Petra, Sárossy Tímea) a 
nyolcas döntőben, a nyolca-
dikosok Kisalagi Nagyélesztők 
nevű csapata (Filemon Ruben 
Hagymásy Soma, Kohlbauer 
Fanni és Schübler Rita) a ti-
zenkettes döntőben szerepeltek 
sikeresen.

Két színjátszó csoportunk a 
megyei forduló után a budapes-
ti regionális döntőbe jutott. A 
zsűri döntése alapján mindkét 
színdarab, az Elsötétített város 
a szeme (rendező: Kis Tibor), 
valamint az Álomjáró (rendező: 
Kovács Éva) szerepel Szekszár-
don, az országos gálán, ahova az 
ország legjobb 20 produkcióját 
válogatták be! 

Minden diáknak és felkészítő 
pedagógusnak gratulálunk, 
és további sikeres szereplést 
kívánunk!

„Iskolánk abban a meg-
tiszteltetésben részesült, hogy 
megbízást kapott az Oktatásku-
tató-és Fejlesztő Intézettől, hogy 
tanulóival, volt diákjaival elkészí-
tse az erkölcstan tantárgyhoz 
kapcsolódó oktatófilmet, mely 
a napokban minden intézmény-
be eljut. Reméljük, segíthetünk 
ezzel az anyaggal abban, hogy 
technikákat, módszereket ajánl-
va kollégáinknak hatékonyabbak 
legyünk ezen a téren.” - nyilat-
kozta Kovács Éva, egyúttal 
köszöni a résztvevő gyerekek 
munkáját. 

A 3.a osztály tanulói  anyák 

napja alkalmából a hagyomán-
yokhoz híven az idősek napközi 
otthonában szerepeltek, maguk 
által nevelt virágpalántákat vit-
tek a nagymamáknak.

A 2.a, a 2.b, 3.b és a 6.a 
osztály tanulói  az Országos 
Rendőr-főkapitányság, a negye-
dikesek a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság nyílt napját látogatták 
meg.

A 6.b osztály a Magyar Kö-
zlekedési Múzeum Műszaki 
Tanulmánytára és a Magyar 
Nemzeti Galéria kiállítását néz-
te meg, a  8. évfolyam a Terror 
Háza Múzeumban járt. Az 5.b 
a Dzsungel könyvét nézte meg 
a színházban. Korábban a váci 
Ártéri tanösvényt járták be. 

Tavasszal is volt papírgyűjtés. 
Hála a lelkes diákoknak, szülei-
knek, idén is sikerült megtölte-
ni a konténert, közel 10 tonna 
papír gyűlt össze. Ez 197 500 
forint bevételt jelent, amelyet az 
osztályok kapnak meg a bevitt 
papírhulladék arányában.

SzMK

isKolásoK A pesti vigAdóbAN
A Németh Kálmán Általános Iskola tanulói 2015. június 5-én 
megtekintették a Pesti Vigadót és a benne látható kiállításokat: 
a Magyar Művészbabák című tárlatot, valamint a „150 éves 
a Pesti Vigadó” gyermekrajz pályázat legszebb alkotásaiból 
2015. május 31-én, gyermeknapon nyílt kiállítást.
A Magyar Művészeti Akadémia a tavalyi esztendőhöz hason-
lóan idén is lehetővé teszi, hogy az általános- és középiskolák 
osztályai 2015. december 31-ig személyenként 200 Ft-os lá-

togatási díj ellenében látogathassák meg intézményei – a Pesti 
Vigadó és a Műcsarnok – épületét, valamint az épületekben 
lévő kiállításokat. Ezek közül több is szorosan kiegészíthe-
ti a tananyagot, így kifejezetten hasznos lehet a gyermekek 
képzésének segítése szempontjából.
A felhívás 2015. december 31-éig szól, további csoportok 
előzetes jelentkezését a kozonsegszolgalat@vigado.hu címen 
várják a szervezők. 
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A gArAy jáNos áltAláNos isKolA Hírei
Közösségépítés, közös tánccal

Sajnos az égiek 2015. május 21-én nem fogadták kegye-
ikbe a TÁMOP 3.1.4 B-13/1 – 2013 – 001 Köznevelés az 
iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja záró 
rendezvényeként megálmodott flashmobot. A Dunakeszire 
megérkező iskolák tanulói, pedagógusai és az őket kísérő

szülők a Szent István Általános Iskolában és a Dunakeszi 
Gimnáziumban berendezett főhadiszállásukon készülődve 
tapasztalhatták, hogy az eső folyamatosan, rendíthetetlenül és 
vigasztalanul szakad. Az is mindegy volt, merről fúj a szél, 
mivel az eget körben, a látóhatárig esőfelhők borították. Min-
dezek ellenére a rendezvényre érkező gyerekek felöltöztek a 
tánchoz, alkalmi fodrászaik a frizuráikat is előkészítették. A 

megjelentek így mutattak példát felelősségérzetből, emberség-
ből és egymás iránti tiszteletből. A zuhogó eső azonban átírta 
a programot. Pedig a tervezett fellépést a betanulást követően 
sok iskolai próba is megelőzte. Sőt a dunakeszi iskolák kb. 100 
tanulója május 20-án – Nagyné Szöllösi Márta partnerségi 
pedagógus vezetésével - ragyogó napsütésben még egy sikeres 
főpróbát is tartott. A reménykedés délután 3 óráig tartott: ek-
kor a rendezvény partnerségi pedagógus szervezői, Nagyné        
Szöllösi Márta és Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix meghozták 
a döntést a flashmob elmaradásáról. A dunakeszi iskoláknak 
és más települések érdeklődő diákjainak részvételével május 
27-én 15 órára kijelölt „esőnapon” volt lehetősége a bemu-
tató megtartására. Ezen a napon közel 200 diák színpompás 
bemutatóját láthatta a lelkes közönség. A napsütés, a lányok 
gyönyörű öltözéke, a profikat idéző egységes és mindenki ál-
tal pontosan betanult koreográfia mindenkit kárpótolt.

Köszönet a gyerekeknek a felkészülésért, az in-
tézményvezetőknek, a kísérő pedagógusoknak és a szülőknek 
a sok-sok támogatásért. Köszönet Dunakeszi Város 
vezetőségének, hogy minden feltételt biztosított a program 
sikeres lebonyolításához. Köszönet a modul partnerségi ped-
agógus szervezőinek, Asztalosné Tóth-Fekete Beatrixnak 
és Nagyné Szöllösi Mártának a több hónapos munkájukért. 
A közös tánc a nehézségek ellenére is megvalósult, a közös 
célok érdekében végzett közös munka , a közös tervezés, a 
közös próbák pedig jól szolgálták a projekt egyik fő céljaként 
megjelölt közösségépítést.

Beély Gábor a Fóti Garay János Általános Iskola pedagógusa

Járási Verseny a Garayban
 
2015. május 13-án, második alkalommal rendezte meg is-
kolánk alsó tagozata a Garay Gondolkodtató matematika 
versenyét, a 3. és 4. osztályos tanulók körében.          
Nagy örömünkre, közel negyven diákot fogadhattunk is-
kolánkban, akik Dunakesziről, Csomádról és a fóti iskolákból 
érkeztek.

A hatvan perces logikai fejtörők megoldásai hol nehezebben, 
hol könnyebben kerültek a feladatlapokra, de senki sem me-
hetett üres kézzel haza.
Nem csak okosabban, több tapasztalattal, rutinnal, hanem 
egy-egy Rubik kockával lettek gazdagabbak, melyek remél-
hetőleg nem a polcokra kerülnek kiállításra.
A járásból érkezett tanulók színvonalas munkákat adtak be, 
megoldásaik tükrözték felkészültségüket, ezúton is elismerve 
tanáraik, felkészítőik áldozatos munkáit.

A helyezések megszülettek! 
Az okleveleket és a könyveket eljuttatjuk az iskolákba a nyer-
teseknek!
3. osztályosok közül: 
I. helyezett  Jenei László (Szent István Ált. Isk.)
II. helyezett  Jáni Kristóf  (Fazekas Mihály Ált. Isk.)
III. helyezett  Balogh Szonja
  (Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.)
4. osztályosok közül:
I. helyezett Sallai Anita (Szent István Ált. Isk.)
II. helyezett  Nagy Eszter Zsófia 
  (Fazekas Mihály Ált. Isk.)
III. helyezett  Mező Dezső (Szent István Ált. Isk.)
Iskolánk tanulóit kértük fel, a szakmailag, és nagy gonddal 
összeállított feladatlapok tesztelésére, ezért ők nem a járási 
versenyen indultak. Így, iskolai matematika versenyt is ren-
deztünk. Tanulóink versengtek, hogy bekerülhessenek a tesz-
telő csapatba, majd egymással is versenghettek, hogy jobbnál, 
jobb eredményeket érhessenek el.
Részletes eredmények az iskolánk honlapjára felkerültek. 
Gratulálunk a nyerteseknek és felkészítőiknek!

Tóthné Rick Katalin alsós munkaközösség vezető 

Jázmin fehérnemű 
és bizsu üzlet nemű és bizsu üzlet

Nálunk megvásárolhatja új harisnyáját, melltartóját, 
beszerezheti az egész családnak a fehérneműt: női, férfi, 
gyermek alsót, zoknit, valamint nyári táskát, bizsu ékszert.

Ráadásul egész június-
ban a bizsu termékekre 
és a harisnyákra 20% 
kedvezményt kap!
Sőt! Az első 25 vásárló, 
aki 3000 Ft felett 
vásárol, ajándékot kap!
Várjuk szeretettel 
Fóton, a Dózsa Györ-
gy út 48-as szám alatti 
üzletünkben!
Nyitva: H: 7:30-14:00 
K-P: 7:30-18:00 Szo: 
8:30-13:00 V: 9:00-
12:00 

Flashmob
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Bérlet ára: 7 500 Ft  és 6 500 Ft 
A bérletek értékesítését már májusban megkezdjük! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 

 

október 3. 19.oo óra       
Fráter Zoltán:                 
Őnagysága kabaréja        
zenés öltözői komédia                   

december 12. 19.oo óra   
Wass Albert:                             
A funtineli boszorkány  
dráma két felvonásban                 

november 7. 19.oo óra       
Aziz Nesin:                                    
Ölj meg csak,drágám!    
komédia két részben                  

Mérai Kata és Zakariás Éva 
szereplésével 

szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó                                                       
Császár Angéla és Harsányi Gábor 

a főszerepekben: Hartai Laura, 
Zsitva József és Bicskei Kiss László 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház  Vörösmarty tér 3.  

       27 537 350, 06 70 331 5806  E-mail: fotimuvhaz@gmail.com, 

www.vmh.hu  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

VVVááárrrjjjuuukkk   aaa   kkkiiicccsssiiikkkeeettt   ééésss   nnnaaagggyyyoookkkaaattt!!!   
 
 

SZEPTEMBER 26. 11.00 óra  

MMIICCIIMMAACCKKÓÓ  
A.A. Milne nyomán 

  
FELNŐTTMESE GYEREKEKNEK, GYEREKMESE FELNŐTTEKNEK 

A FŐNIX SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az ár az áfát tartalmazza.
Az előadás helyszíne: 

Vörösmarty Művelődési Ház Színházterme 
2151 Fót, Vörösmarty tér. 3.  Tel: 27 / 537 350, 06 70 331 5806 

 
 

„A színház pompás és valódibb az életnél.”
Dorian Gray c. film

Kulcsárné Jankovich Mariannt, a színházi előadások szervezőjét kér-
dezem. 
Egyre népszerűbb a színház, mint szórakozás. Sajnos a fótiaknak 
eddig csak Pesten volt lehetőségük ilyen kulturális események láto-
gatására. 
A felnőttek tekintetében igaz ez az állítás, viszont a Művelődési Ház 
bezárása előtt nyolc éven át szerveztünk bérletes előadás sorozatot 
kisgyermekek számára. Ez olyan népszerű lett, hogy az utolsó évek-
ben már dupla előadásaink is voltak. Természetesen már akkor felve-
tődött, hogy a felnőtt közönség számára is kellene színházat szervez-
ni. Akkor sem a technikai feltételek, sem a ház állapota nem tették 
ezt lehetővé. Most a felnőtt közönségnek az őszi szezonra kínálunk 
bérletet.
A felnőtt közönség mire számíthat?
Meg kell mondjam, nehéz manapság olyan, színvonalas előadást ta-
lálni, amely megfelel a mi feltételeinknek. Több, kedvelt színdarabot 
azért nem tudunk fogadni, mert nem fér el a színpadon. Sikerült 
azonban kiválasztani három olyan vendégjátékot, melyek műfajukkal 
és szereplőikkel is garantálják a színvonalas szórakozást. A Muharay 
(színház) terem sokféle rendezvénynek ad helyet, nézőtere természe-
tesen nem versenyezhet egy hagyományos kőszínházéval, a helyek 
elfoglalása az érkezés sorrendjében történik. Az előadások előtt jegye-
ket is értékesítünk majd.
Milyen lehetőséget kínálnak a kisgyermekes családoknak?
Azoknak, akik családosan szeretnek színházba járni, óvodásoknak és 
iskolás gyermekeknek szóló előadásainkat ajánljuk szeptember 26-án, 
október 10-én és november 28-án. Ezek az alkalmak szombatra es-
nek, hogy minél többen eljöhessenek.
Részletesebb információt a megjelent plakátokon olvashatnak.
Új színházi programjaink elindítása egy lépés a sok tervezett között, 
mellyel városunk kulturális élete újra felpezsdülhet
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NNNÉÉÉPPPTTTÁÁÁNNNCCC   TTTÁÁÁBBBOOORRRTTT   
hirdetünk 6-12 éves gyermekek részére! 

 

 
 

A tavalyi II. táborzáró bemutató 
 

iiidddőőőpppooonnntttoookkk:::   222000111555...   jjjúúúnnniiiuuusss   222999   ---   jjjúúúllliiiuuusss   333---iiiggg      
ééésss   jjjúúúllliiiuuusss   666   ---   111000---iiiggg      

nnnaaapppooonnntttaaa:::   888...000000---   111666...000000   óóórrráááiiiggg   
hhheeelllyyyssszzzííínnn:::   KKKaaatttooollliiikkkuuusss   KKKööözzzööössssssééégggiii   HHHááázzz   

program: 
 

tematikus néptánc foglalkozás, kézműves foglalkozás, kirándulás,  
népdalok, népi játékok tanulása, ismerkedés a népi hangszerekkel  

kétszeri étkezés (ebéd+ uzsonna) a Kastély étteremben 
 

aaa   tttááábbbooorrr   dddíííjjjaaa:::   111666...000000000   FFFttt///fffőőő   
 

AAA   tttááábbbooorrr   mmmiiinnniiimmmuuummm   111000   gggyyyeeerrrmmmeeekkk   jjjeeellleeennntttkkkeeezzzéééssseee   eeessseeetttééénnn   iiinnnddduuulll!!!   
 

A tábort Balaskó Anikó néptánc művész és oktató vezeti. 
 

Érdeklődni: 
Balaskó Anikónál a 06 30 9423750 telefonszámon 

Jelentkezési és befizetési határidő: június 5. 
 
 

A művelődési ház Fóti Boglárka Gyermek Néptánccsoportja Bronz 
minősítést szerzett a Dunakanyar Népművészeti Versenyen. Szereplésükhöz 

szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk. 

A művelődési ház munkatársai 

 

A NÉMETH KÁLMÁN
 EMLÉKHÁZ

JÚNIUSI PROGRAMJA
A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY FOGLALKOZÁSAI:

Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalokat 
várunk, akik szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés 

alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti ismereteiket és képalkotó 
képességeiket is. Az Alkotóműhely tagjai rendszeresen részt 

vesznek rajzpályázatokon és 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       

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

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:
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 Kálmán 
művészetében.

KÉPES BIBLIA 
Németh Kálmán művei által ismerkedünk bibliai szereplőkkel,

történésekkel, üzenetekkel és az egyes 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.

A foglalkozásokról részletes tájékoztatást 
Kiss Eszter gyűjteménykezelő – múzeumpedagógus ad,
a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 telefonon.

NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN ALKOTÓTÁBOR 2015.
V. Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor 

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

Az idén ötödik alkalommal rendezzük meg a Németh Kálmán 
szobrászművészről elnevezett ifjúsági képzőművészeti táborunkat. 

A korábbi nagy érdeklődés miatt most is két korosztálynak, két 
turnusban.

Az alkotótáborba jó rajzi adottságú és tehetséges gyermekeket ill. 
fiatalokat várunk, akik a vizuális és művészeti alapismeretek 

elsajátítása mellett megismerkedhetnek Németh Kálmán 
szobrászművész szellemi-, tárgyi örökségével és életművével is.
Az idei tábor új anyaga és technikája a textilfestés, batikolás lesz, 
a fóti kirándulás sor           án az idén, a Mafilm Fóti Stúdiójával 

ismerkedünk.
A programokról részletes tájékoztatást Kiss Eszter 

gyűjteménykezelő – múzeumpedagógus ad
Telefon:  (+36 27) 358 130, (+36 70) 331 9236, (+36 70) 533 5278.

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

Szünnap: hétfő, vasárnap
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NéháNy goNdolat a MeNtőhívásról
A mindennapokban bármikor előfordulhat, hogy a környezetünkben rosszul lesz valaki, baleset szem-
tanúi leszünk. Sajnos Magyarországon gyakran előfordul, hogy az emberek tudomást sem vesznek arról, 
hogy valaki segítségre szorul. Sok esetben ez a közömbös magatartás az ismeretek hiányából adódik. 
Nem mindenki járatos az elsősegélynyújtásban, de a szakszerű segítségnyújtásra képes mentőszolgálat 
kihívása nem igényel semmilyen előképzettséget.
Az alábbi, az Országos Mentőszolgálat hivatalos ajánlása alapján készült ismertetőben összefoglalást 
kaphat arról, hogy miképp kérhet segítséget a mentőszolgálattól.
Ki hívhat mentőt?
Mentés szükségessége esetén bárki hívhat mentőt Ma-gyar-
ország területén.

Mikor hívhat mentőt?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellá-
tásra szorul:
• ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen 

állapot, klinikai halál állapota, bármilyen eredetű súlyos 
vérzés, görcsrohamok stb.);

• baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés, égés-fagyás 
(III.-IV. fokú és nagy kiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az 
életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett 
testtájat vagy a légutakat érintő), áramütés, súlyos kihűlés 
esetén;

• megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövet-
kező rendellenesség miatt;

• ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet 
észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, 
beszédzavar, hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, mell-
kasi fájdalom, stb.);

• ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg 
saját maga (pl. öngyilkossági kísérlet és szándék), vagy 
mások életét veszélyezteti (mentális állapottal összefüggő 
közvetlen veszélyeztető állapot).

Közterületen (utcán, járművön) bekövetkező baleset, 
rosszullét esetén minden esetben a mentőket kell hívni.

Hogyan hívhat mentőt?
A mentők hívószáma az ország egész területén ingyenesen 
hívható (minden vezetékes és mobiltelefonról): 104
Egységes sürgősségi hívószám: 112. Ezt elsősorban akkor 
kell hívni, ha egyidejűleg a mentőkre és/vagy a tűzoltókra és/
vagy a rendőrségre is szükség van.

Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyék 
meg a bejelentést:
1. Hol történt az eset?
Ha a cím nem egyértelmű, akkor próbálja elmagyarázni a 
helyszín megközelíthetőségét, gondoskodjon útbaigazító se-
gítségről.
2. Adja meg saját nevét, telefonszámát, amin elérhető lesz.
Ha ezután megszakad a vonal, vagy új információkra van 
szükség, vissza tudják hívni. Ne felejtse el, pontatlan cím ese-
tén a mentők nem fognak odatalálni az ön segítsége nélkül!
3. Milyen jellegű vészhelyzet áll fent, mi történt?
Szorítkozzon a tényekre, minél rövidebben és pontosabban 
mondja el a problémát, annál hamarabb indulhat a segítség.
A mentőknek fontos segítség, hogy megtudják, milyen, pa-
nasz, tünet észlelhető a mentésre szorulókon. Lábát, hasát 
fájlalja, sápadt, esetleg eszméletlen. Minden tünet fontos le-
het.
4. Adjon át minden egyéb információt (pl. több sérült van, 
tűzoltókra is szükség van, stb.), amely fontos lehet.

Mit kell tenni a mentő érkezéséig?
Nyújtson elsősegélyt!
Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség hiányában kö-
vetheti a mentésirányító telefonos utasításait.
A bejelentés megtörténte után térjen vissza a beteghez, foly-
tassa az e lsősegélynyújtást! Csak a feltétlenül szükséges ideig 
hagyja magára a beteget.
Intézkedjen a mentők zökkenőmentes fogadásáról (szabadon 
lévő kutyák elzárása, a ház megvilágítása stb.). Ha a beteg álla-
potában változás (javulás vagy rosszabbodás) áll be, értesítse 
erről a Mentőszolgálatot.

Ne feledje, az elsősegélynyújtás és a segélyhívás állam-
polgári, de lelkiismereti kötelesség is!
               
Ha a beteg lakásán nem mentést igénylő, heveny megbetege-
dést észlel, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A be-
teg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e a 
betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, 
az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi.

Tóth Szilvia
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A 116 éves fóti reformá-
tus énekkar zászlajára hím-
zett jelmondattal hívogattuk 
vendégeinket a  Református 
Zenei Fesztivál  országos 
eseményeihez kapcsolódó-
an, a Fót-Központi Refor-
mátus  templomban május 
31-én tartott zenés istentisz-
teletünkre. 

Az ünnepi istentiszteleten  
köszöntöttük Kalocsay Fe-
renc nyugdíjas kántor-kar-
nagyunkat, Fót Díszpolgá-
rát 90. születésnapján, és a 
kántorképzés 50 éve címmel 
országos kántortalálkozót 
tartottunk, melyen tanítvá-
nyok, és kántorok, mintegy 
70 fő vett részt.

A meghitt ünneplésen a 
gyülekezet nagy szeretettel köszöntötte Kalocsay Ferencet, 
aki a történelem viharaiban Léváról az Úr Isten segítségével, 
egy decemberi éjjelen az Ipoly folyón keresztülgázolva, karja-
iban a  feleségével szökött át Magyarországra és került Fótra. 
1948. karácsonyán volt első fóti szolgálata a gyülekezetben, 
majd több, mint 50 évig folytatta a református egyházban 
sokrétű zenei munkásságát. A Fót történetéhez kapcsolódó 
események: 

• Fóton lett bevezetve először az új énekeskönyv 1949-
ben. Ő tanította meg a gyülekezetet a ritmikus éneklésre oly-
annyira, hogy éveken keresztül a rádió is adta a gyülekezet 
énekét.

• Gárdonyi Zoltán és Kalocsay Ferenc a Dunamelléki 
Egyházkerület Zenei Bizottság elnöke és titkára találták ki, 
hogy legyen református kántorképzés, ami itt Fóton 1958-
ban indult  el, együtt az evangélikusokkal, a Mandák Villában. 
Többek közt karvezetés, szolfézs, gyülekezeti ének, harmóni-
um- és orgona-tanítás volt a 100 napos, bentlakásos tanfolya-
mon. 

• Az országos versenyeket nyert Fóti Dalkör bevonásával 
alakította meg a Vegyeskart, mely a Kántuson kívül az egye-
düli volt az országban. A magas színvonalon énekelt művek-
kel hazai és külföldi szolgálatok sokaságáról az énekkar  nem-
zetközi szinten is ismerté vált.

• Gárdonyi Zoltán zeneszerző 21 művet írt a Kalocsay 
Ferenc vezette fóti kórusnak, valamint Bárdos Lajos utolsó 
kórusművét is „Tiszta Patakod Partjainál”  a fóti kórusnak 
írta, Gárdonyi Zoltán 80. születésnapjára ajánlva. A zenei ős-
bemutatók is Fóton zajlottak. A kórus ma Gárdonyi Zoltán 
nevét viseli.

• Fót legnagyobb orgonájának építésében oroszlánrészt 
vállalt, sokat dolgozott külföldön is érte, pl. saját kezűleg ké-

szítette az orgonát díszítő motívumokat, és  intézett minden 
ügyet. Így lett a régi egy manuálos orgonából 3 manuálos 28 
regiszteres, csuszkaládás, 3 nyelvsípot tartalmazó hangszer 
Fóton. 

Mindezekről és sok más fóti történetről részletesebben ol-
vasható a www.fotiref.hu-n  

A templomi ünnepségen Sebestyén Győző lelkipásztor 
köszöntője után, Bódiss Tamás zsinati énekügyi előadó Dr. 
Szabó István püspök úr köszöntő levelét olvasta fel, majd 
Elek Mihályné tolmácsolásában a „Csodákra emlékezni jó” 
c. vers hangzott el. A HANGICSÁLÓ gyermekek, a HÁLA 
énekkaros kismamák kórusa, a hangszeres kisegyüttesek, és a 
Gárdonyi Zoltán Vegyes Kar énekét Németh Pál, és Godán 
Sándor vezényletével hallottuk. Az ünnepelt kántor-karnagy 
lánya, Kalocsay Márta fóti orgonaművész előadásában J.S.Ba-
ch: D-dúr preludium és fúgája csendült fel templomunkban, 
édesapja köszöntésére.

Az ünnepi zenés istentisztelet után a Mandák villában 
folytatódott a program. A finom ebéd után Berkesi Sándor 
Liszt-díjas karnagy köszöntötte az ünnepeltet a régi tanítvá-
nyokkal, énekkarosokkal együtt emlékezve az 50 éve megala-
kult kántorképzőre. A vidám hangulatú, és nagyon sok emlé-
ket felelevenítő találkozón valóban minden szó és dal szívhez 
szólt, mert szívből szólt.

További beszámolók, fotók az országos találkozóról a 
www.reformatus.hu-n találhatók.

Nagy Edit

Kalocsai Ferenc, díszpolgárunkat 90. születésnapján Bar-
tos Sándor polgármester és Bese Lászlóné anyakönyvve-
zető otthonában köszöntötte föl, átadva egyúttal Orbán 
Viktor miniszterelnök írásos üdvözletét.
A jó hangulatú beszélgetésen az Ünnepelt szívesen beszélt 
hányatott ifjúsága éveiről, hálát adva érte, hogy a Jóisten 
Fótra vezette, s itt igen tartalmas és hasznos évtizedeket 
élhetett, s ma is megbecsült polgára városunknak.

„szívhez szól a dal, ha szívből szól!”
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IX. FótI-FutI
Gyönyörű futóidőben, közel 550 versenyzővel rajtolt el 4 
távon a verseny. Évről évre egyre többen neveznek be a 
hosszabb távokra is, híre megy a kellemes, változatos és 
kihívásokkal teli útvonalaknak.

Nagy sikernek könyveljük el, hogy ennyi fóti gyermeket 
tudunk megmozgatni és ezáltal az egészséges, mozgás-
gazdag életre nevelni. Örülünk, mert azt látjuk, hogy 
a gyerekeken keresztül a szülők is versenybe szállnak, 
együtt futnak a családok. 

Az Impulzus Egyesület egyik célja, hogy rendezvénye-
inkkel mozgósítsuk a fóti iskolákat és egy egészséges 
versengést hozzunk létre közöttük. Reméljük, az idei 
győztes Németh Kálmán iskola jövőre méltó kihívóra 
talál az iskolák közötti versenyszámokban. 

Köszönjük támogatóinknak azt a segítséget, amellyel ez a 
verseny évről-évre létrejöhet: 

Nor-Color, Veresegyház és vidéke Takarékszövet-
kezet, MultiCash, Viva Natura Kft.,Tesco, Optoker 
Kft, Fóti Önkormányzat, BK Filmstúdió Kft., Ver-
di-Com Kft.,Solar Trade Kft, Hazai Pálinka.hu, Du-
na-Kút Kft, Gazdabolt, Ambrosia Cukrászda, Anda 
Present Kft, Botos Vendéglő, Napsugár Egészség-
bolt, Oxigén étterem és szabadidő klub, Fóti If-
júsági Szabadidő szövetség, Gladiátor Edzőterem, 
Grafibit.hu, Koncz János, Liszkai Hentes, reFót, 
Fiatalok Fótért, Fóti Szabad Waldorf  Iskola, Fóti 
Polgárőrség, Urbán Zsombor, Chameleonsport.
hu, Fóti rendőrörs, Csabi629.hu légifotózás és az 
önkéntesek.

Károlyi Lajos 
Impulzus Sport, Szabadidő és Kulturális Egyesület

Eredmények a Városünnep 
Főzőversenyén

Vegyes kategória: 
1. Minden Nyulak Urai (kecske)
2. Gourmand Kft. (báránypaprikás)
3. Fóti Öregfiúk (pacal)

Gulyás kategória: 
1. Bátyúi csapat (kárpátaljai bográcsgulyás)
2. Batsányi-Cserhát Művészkör (gulyás)
3. Fót Város Önkormányzat/Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatal (marha gulyás)

Szárnyas kategória:
1. Fóti Sport Egyesület Atlétikai Szakosztály (Som-
ló-hegyi csirkepaprikás)
2. Fóti Roma Nemzetiségi önkormányzat (szárnyas-má-
jas romatészta)

Nemzetközi kategória:
1. Balavásár csapata (mics)
2. K&H Bank csapata (chillis bab)
3. Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége (citro-
mos csirke)

Sertés kategória:
1. Fóti Zenebarátok EgyBesülete (sült össze-vissza)
2. Fóti Városszépítők egyesülete (grill variációk)
3. Minden Nyulak Urai (sertésgulyás)

Vadétel kategória:
1. Fóti Polgárőr Egyesület (vadragu leves)
2. Fóti Mezőőrök  (szarvasmáj)
3. Minden Nyulak Urai (vaddisznó)

Különdíj
Fóti Asszonykórus (paprikás krumpli)

Három bajnok

21 km-es táv győztese
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Még ennél is többen voltunk a május 30-i Városünnepen

A Népművészeti Középiskola végzőseinek vizsgaelőadását és vizsgakiállítását június 5-én a Budai 
Vigadóban tartották, ahol a fiatalok izgultak, a közönség viszont remekül szórakozott a látványos 
műsor alatt. Gratulálunk a résztvevőknek és tanáraiknak.


