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Fót egy újabb méltó szoborral gazdagodott március 15-én.
Bartos Sándor polgármester és gróf Károlyi László 

felavatták gróf Apponyi Franciska, carrarai márványból 
készült életnagyságú szobrát, melynek alkotója Orbán Előd 

szobrászművész.
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Fóti
Hírnök

Gondolatok a dicsőséGes tavaszi Hadjárat kapcsán

Mint minden évben, április 8-án ismét megérkeztek a Huszárok Fótra, ugyan úgy, ahogy 
az 1849-ben is ezen a napon történt. A Damjanics vezette honvéd csapatok űzték maguk 
előtt a labancokat, s csatáról csatára szorították őket egyre nyugatabbra, (végül egész 

Magyaroszágról hazakergették őket). Az isaszegi győzelem után tovább menekültek a császárhű 
erők a huszáraink elől Vác irányába, ott zajlott a következő küzdelem a Gombás patak hídja körül. 
A honvéd csapatból Gödöllő elhagyása után azonban kivált egy kisebb törzs, amely Budapest felé 
indult megtévesztő szándékkal, mert akkor még Buda osztrák kézen volt. Ez, a főseregről levált 
egység előbb Mogyoródot, majd Fótot érintette, innét azonban már nem a főváros, hanem Dunakeszi 
felé haladt tovább. Átkeltek a Dunán, s a Szentendrei-szigeten haladtak észak felé, majd Vácnál, 
visszatérve a Duna bal partjára csatlakoztak - még éppen időben - a többi csapattesthez, hogy ismét 
csapást mérjenek az osztrákokra. Így került fel Fót is a szabadságharc térképére, azon túl, hogy gróf 
Károlyi István egy egész huszárezredet állított ki a magyar szabadság védelmére a saját pénzéből. 
Ebben a Károlyi huszárzredben több mint 100 fóti férfi harcolt Károlyi István és fia mellett. Ezt a 
hagyományt élesztették föl - immár 28 éve - hagyományőrző lovasok. A Fótot érintő csapat kapitánya, 
Ferenczi János egy valakitől elhangzott cinikus kérdésre: „Miért éri meg ez maguknak?”, a következő 
gondolatokat vetette papírra. Megszívlelendő olvasmány minden MAGYAR számára. (a szerk.)

Tollat ragadtam, habár nem kenyerem az írás, de úgy érzem, 
vannak bennem felgyűlt gondolatok, melyeket szeretnék 
megosztani másokkal is. Méghozzá a hagyományőrzéssel, 
pontosabban a lovas hagyományőrzéssel és ünnepeinkkel 
kapcsolatban.
Mindenki hoz magával az ősei által egy bizonyos geneti-
kai adottságot, ami később úgy tudja befolyásolni az életét, 
hogy ő azt nem sejti, dolgokat tesz maga körül, mert azt 
érzi, hogy ez neki természetes, veleszületett vagy akár belső 
kényszer veszi rá. Hát így vagyok én a lóval. 

Nagyapámtól örököltem ezt a vénát, úgy, hogy őt magát nem 
is ismertem. Teszek olyan dolgokat, amire mindig azt mond-
ta anyám vagy mondták nagybátyáim „fiam, te tisztára nagy-
apád vagy!” Négy-öt éves koromban, abban a kis határ menti 
településen, - ahol születtem - a legnagyobb ünnep augusztus 
20-a volt. Ekkor a földműves gazdák lovaikat díszes hintóba 
fogva a kocsma, a kultúrház, és a templom közt hajtották lo-
vaikat kicsinosítva a fogatokat, feldíszítve, ruhájuk falusiasan, 
de szépen kifényesítve. Le és felvágtában hajtottak, vitték az 
embereket és minden olyan meseszerűen szép volt. Az addig 
iga elé fogott lovak megtáltosodtak, ragyogtak a paták és a 
szerszámok. Szálltak a lószerszámra kötött színes krepp papír 
csíkok. Ezt tette a hétköznapokból kitörni vágyó, ünnepét 
méltón megtartani akaró egyszerű magyar ember, aki öröm-
mel mutatta meg féktelen jókedvét, értékeit, díszes fogatát, 
viseletét, hagyományát, amely boldog érzéssel töltötte el. Én 
a mai napig ezt keresem.

Teltek múltak az évek. Elvetődtem Vácra, ahol mindig 
megcsodáltam a város elején álló emlékművet. Mikor elol-

vastam a rajta lévő szöveget, kiderült, hogy 
az emlékmű az 1849-es tavaszi hadjárat 
váci dicsőséges győzelme miatt áll ott. De 
nem csak itt van ilyen, hanem Isaszegen, 
Tápióbicskén, sőt a tavaszi hadjárat többi 
híres csatájának helyszínén is. A „meg-
babonázott” kisfiú már felnőtt, és elég 
erősnek érezte magát arra, hogy hasonló 
gondolkozású bajtársaival megidézze a 
múltat és büszkén elevenítse fel a régmúlt 
idők nemzeti értékekkel újra nagyszerű, de 
sokáig meg nem tartott ünnepsorozatát, a 
Tavaszi Hadjáratot. Tettük ezt 1988-ban 
először önzetlenül, majd azóta minden 

évben. A kezdeti nyolc főből a létszám több százra is felduz-
zadt, pláne egy-egy híresebb csata helyszínén. 

De a lényeg, hogy a hadjárat dagad és a megérintett tele-
pülések száma is nő, így egyre több fiatalhoz jut el, és érint 
meg a hagyományőrzők lelkes serege. És itt térnék ki a lé-
nyegre, hogy szerintem igen is fontos, hogy a fiatalok lás-
sák a régi idők dicső katonáit, huszárait. Jelenlétük, csatáik 
felérnek egy-egy élő történelemórával, ahol sokkal színe-
sebben látják és élik meg a régi idők eseményeit. A jövőt 
tekintve talán őket is megérinti az a belső érzés, hang, tudat, 
amely egy életen át elkíséri őket, de mindig észben fogják 
tartani, hogy milyen büszke, katonás nép is a magyar és 
hogy büszkének kell lennünk a múltunkra és méltón tisz-
teljük a nemzeti ünnepünket. 

Minden bántás és sértés nélkül kérdezem egy-egy telepü-
lés vezetőjétől, kultúrfelelősétől, hogy hogyan látják a ha-
zafias nevelés jelenlegi helyzetét. Lehet, hogy az én esetem 
kirívó, de tudom, hogy igen sok fiatal azért van a soraink 
közt, mert látott már minket, hagyományőrzőket valahol és 
követni akarták a példánkat. Megérezték a belőlünk áradó 
tiszta nemzeti érzést és követni valónak látták.

Kérem, tegyék tehetővé a hagyományok ápolásának folya-
matosságához szükséges segítség megadását, hiszen mi jó 
úton járunk, és ha ez a fajta viselkedés fontossá válik, akkor 
ez szerintem minden befektetett pénzt megér. 

Ferenczi János 
hagyományőr őrnagy 

tavaszi viráGvásár a piacon!
Legyen Ön is a város kertésze! Mi adjuk, Ön elülteti!

Jöjjön el Ön is 2016. április 30-án (szombaton) 8.00 és 13.00 óra között a Kertbarát Kör által szervezett palánta-piacra. 
A Bársony Fót keretében az Önkormányzat mindenki ad néhány virágpalántát, aki vállalja, hogy azt a háza elé kiülteti és 
gondozza. Ha együtt csináljuk, együtt óvjuk, Fót szép lesz! 
Ezen a napon a szervezők legfőbb célja, hogy lendületet adjunk Fót tavaszi virágosításhoz. Ennek érdekében hívjuk a 
környék virág- és zöldség termesztőit, hozzák ki az eladó palántáikat, s bízunk benne, hogy városunk lakossága él a lehető-
séggel, s minél több virág díszíti majd a kertjeinket, és közterületeinket. Emellett bemutatkozik az ismételten megalakuló 
Kertbarát Kör is. 
A piacot a már megszokott helyszínen, a Czuczor utca felől és a Shell kút felől megközelíthető téren tartjuk. Újdonság, 
hogy a piac kiszolgáló épülete is nyitva lesz. A Fóti Rendőrőrs is ebbe az épületbe költözött, ez azonban nem akadályozza 
az épület eredeti, piaci kiszolgáló feladatát.

Fót Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Fóti Lakosok!

Tudjuk, hogy évtizedes elmaradá-
sunk van köztereink, útjaink, park-
jaink csinosításában, és tudjuk, hogy 
ezen változtatnunk kell. Az elmúlt 
hónapokban a képviselő-testület 
tagjai, a hivatal dolgozói, a Fóti Köz-
szolgáltató Kft. szakemberei ezért 
egy csapatként, lelkesen és felelős-
ségük tudatában dolgoztak, hogy 
elindulhasson az átfogó program, 
mely hosszú időre meghatározhatja 
városunk arculatát, barátságosabbá, 
kényelmesebbé, szebbé teheti útjain-
kat, parkjainkat. Szándékaink szerint 
egyre több zöldfelületet alakítunk ki, 

szaporodnak a parkok, játszóterek, idővel Fótot igazi kert-
várossá fogjuk alakítani!

A program, amelyet elindítottunk, a Bársony Fót nevet viseli. 
A fótiak többsége ismeri a régi sorolót: „Selyem Palota, Bár-
sony Fót, Gidres Gödrös Mogyoród, Gyümölcstermő Szent 
Szada, Kenyértelen Veresegyház, Tejfölös Csomád”. A soroló 
a települések egykori jellemzőit mutatják. Úgy érezzük, hogy 
városunk adottságai, a benne rejlő lehetőségek ma is bősége-
sek, Fót ismét méltó lehet régi rangjára, megbecsültségére. A 
program megalkotásával arra vállalkozunk, hogy visszaadjuk 
a városnak azt a megjelenést, amit a bársony jelző is jelentett: 
a minőséget, az értéket, a tartást.

Minden település környezetvédelmi és környezetépítő 
programjának középpontjában a lakossága áll. A közterü-
leteknek a polgárok is tulajdonosai, ezért azok fenntartása, 

fejlesztése az önkormányzat és a lakosok közös felelőssége és 
feladata. Az összefogásunkon múlik tehát, hogy városunk 
ismét Bársony Fót legyen. 

A Bársony Fót Program megalkotásával a képviselő-testület 
a településkép jövőjéről fogalmazta meg hosszú távú fejlesz-
tési elképzeléseit. A munka megkezdődött, az első lépéseket 
megtettük. Megteremtettük a jogi és gazdasági feltételeket. A 
2016. évi költségvetésben komoly pénzösszeget rendeltünk 
kifejezetten a zöldfelületi feladatok elvégzéséhez, területren-
dezéshez, virágosításhoz, a város takarításához és rendben 
tartásához, padok, szemetesek kihelyezéséhez, információs 
táblák felállításához. Ebből az összegből készíttetjük el töb-
bek között a városi fakatasztert, ami a parkosítás egyik alap-
feltétele, a forgalomtechnikai felmérést, és a következő évre 
szükséges tervezéseket is. További pénzösszegeket szántunk a 
régi és újonnan létrehozott parkok, virágszigetek fenntartásá-
hoz, locsolásához, padkarendezéshez, takarításhoz szükséges 
eszközök, gépek, járművek beszerzéséhez.

Munkatársaink március eleje óta, egyeztetett ütemterv sze-
rint gazt irtanak, takarítanak, csapadékvíz-árkokat tisztíta-
nak, előkészítik a régi parkokban és a 21 új virágszigetben a 
tavaszi ültetést, járdákat, padkákat javítanak.

A Fóti Hírnökben, a városi televízióban, a készülő információs 
táblákon rendszeresen tájékoztatni fogjuk Önöket a Bársony 
Fót Program időszerű részleteiről. Kérjük, írják meg, mondják 
el észrevételeiket, hogy a várost közösen alakíthassuk át!

Bartos Sándor polgármester
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a márciusi forradalom 
ünnepén

Fóton mindig kiemelt ünnepnek számított a március 15-i 
forradalom napja, amelyet az 1848/49-es szabadságharc 
kezdetének is tekintünk. A hazánk önállóságáért indított 
harcban Fót igen tekintélyes erőkkel vett részt. Gróf Ká-
rolyi István egy teljes huszárezredet állított ki a maga költ-
ségén, mely végig küzdötte a csatákat, s a grófi családon 
túl, több mint 100 fóti férfi fegyverrel a kézben harcolt a 
hazáért és szabadságért.

Éppen ezért hagyomány már, hogy a forradalom előestéjén 
a Károlyi kastély előtt gyülekezünk fáklyákkal. Itt Gróf úr 
buzdító gondolatokkal  indítja útjára a menetet a temető 
felé, ahol beszédek hangzanak el, s ünnepélyesen megkoszo-
rúzzuk Sipos Pál, az egyik fóti honvéd sírját.
Így történt ez az idén is. Hangulatos sötétben, az imbolygó 
fáklyák fényében lelkesítette a szokatlanul nagy létszámú 
tömeget László gróf, majd megindult a sokaság, hosszú tö-
mött sorban, huszárok felvezetésével a református temető-
be. Sipos Pál sírjánál Cseri-Matus Csilla igazgató asszony 
mondta el a szabadságharc lényegét és fóti vonatkozásait 
kifejtő beszédét, majd megtörténtek a koszorúzások.
Másnap, március 15-én ugyan az esős, hűvös időjárás nem 
kedvezett a szabadtéri eseménynek, mégis mindenki öröm-
mel és kíváncsian várta, mikor hullik le a lepel Gróf Ap-
ponyi Franciska carrarai márványból faragott remekmívű 
szobráról, melyet Orbán Előd alkotott. Az eső miatt ezen 
a helyszínen csak Bartos Sándor tartotta meg alkalomhoz 
illő, ünnepi beszédét, s a Károlyi család, az önkormányzat 
és a közös koszorúját helyezték el Károlyi István és Apponyi 
Franciska szobránál. A szobrot megáldották a református, 
az evangélikus és a katolikus egyház nevében.
Az ünnepi műsor már a Vörösmarty Mihály Művelődési 
Ház dísztermében zajlott. Itt mondta el Apponyi Francis-
kát méltató gondolatait gróf Károlyi Lászlóné, Erzsébet asz-
szony. Beszéde magán hordozta azt az értéket is, amikor egy 
nő beszél egy másik nőről, s ráadásul egy elhunyt, mindenki 
által nagyra becsült családtagról. Erzsébet asszony hatalmas 
tapsot kapott a jelenlévőktől.
A műsor szép és hangulatos volt, de hátra volt még a kitün-
tetések átadása, mely a szokott ünnepélyes módon zajlott. 
A kitüntetéseket Bartos Sándor polgármester és Németh 
József alpolgármester adták át. 
Az eseményről képsorozatunkkal igyekszünk számot adni.
Kitüntetettjeinket következő lapszámunkban mutatjuk be.

Cseri-Matus Csilla

Az Apponyi Franciska szobor avatásán

Orbán Előd szobrászművész

Az Apponyi Franciska Óvoda műsora

Kitüntetettjeink

Kancz Kristóf 
szavaló

Gombos Laura 
kitüntetett

Gróf Károlyi Lászlóné Áldást kérő lelkészeink
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H i r d e t m é n Y
az óvodai felvételekről a 2016/2017. nevelési évre

Fót Város Önkormányzata által fenntartott óvodák:

Apponyi Franciska Óvoda 
székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről:

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év 
augusztus 31-éig tartó időszak (Nkt. 4. § 19. pont).
Az Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három 
éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében fo-
lyik (20/2012. (VIII. 31.) Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma rendelete - továbbiakban Rendelet - 12. §).
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda fel-
veheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételé-

től számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai fel-
vételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bekezdés).
A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása 
a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Az 
óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 
49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, át-
vételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, 
fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férő-
helyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. 

A jelentkezés/beiratkozás időpontja az óvodákba és a bölcsődébe: 2016. május 9 -11. 8-17 óra
A beiratkozás helye: intézményvezetői iroda.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkor-
mányzat által közzétett közleményben vagy hirdetmény-
ben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beirat-
kozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában 

óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2) bekezdés).
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődé-
sének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésé-
re, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat 
óvodát (Nkt. 72. §. (2) bekezdés).

A beiratkozáskor be kell mutatni

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya) (Rendelet 20. 
§ (3) bekezdés), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai 
beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén 
(Nkt. 92. § (1) – (2) bekezdés).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha 
az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyer-
mekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda 
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvé-
telre (Nkt. 49. § (2) bekezdés).

Az első óvodai foglakozási nap / A 2016/2017. nevelési év első napja: 2015. szeptember 1.

AZ APPONYI FRANCISKA ÓVODA KÖRZETE FÓTI BOGLÁRKA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
KÖRZETE

I. András u. Hétmérföldes köz Sárkányfű u. és köz
III. Béla király utca Honvéd utca Sátorfák u.
I.II.III.IV. Zugló Homok dűlő Semmelweis u.
48-as Ifjúság u. Hunyadi u. Sikátorpuszta
Achim u. Ibolyás u. Sinka J. u.
Ady Endre u. Igazmondó u. Somlyó dűlő
Akácos Imre király utca Sopronok utca 
Akácos dűlő Istvánhegyi dűlő Sport u.
Alsó Mély köz Ivó út Szabó Pál u.
Arany J. u. János vitéz  u. Szabólegény u.
Aranyhal u. Jedlik Ányos utca Szántó u.
Aranykapu u. Jegenye u. Szántóföld utca
Árnyas utca Jókai u. Százszorszép u.
Árnyék dűlő József Attila u. Szeberényi u.
Babarózsa köz Kandó Kálmán u. Széchenyi u
Apponyi Franciska u. Károlyi István u. Széchenyi köz
Bagoly dűlő Keleti Márton u. Szedres u.
Bagoly köz Kemény u. Szélső utca
Bajcsy-Zsilinszky. u. Kerekerdő u. Szent Imre u.
Barackos dűlő, Kikelet u. Szérűskert u.
Barackos utca Kincskereső u. Szilvás u.
Barázda köz, Baráz. d. Kiss József u. Szilvia utca
Barczag u. Klára u. Szőlőkalja u.
Baross G. u. Kodály Zoltán u. Tanács József u.
Bartók Béla köz Kopolya utca Táltos u.
Bartók Béla u. Kossuth köz Táncsics M. u. és köz
Batthyány u. Kossuth L. u. Temesvári u.
Bem u. Kökény utca Tessedik u.
Beniczky köz Kölcsey u. Titok köz
Beniczky u. Kőrösfő utca Tompa M. u.
Berda József  u. Kun László utca Tóth K. u.
Betyáros dűlő Kurta  u. Többsincs utca
Bóbita u. Lepke utca Törpe köz
Bocskai u. Liget u. Tücsök köz 
Borsószem köz Luthár köz Tündér u.
Bucka dűlő Malom u. Üveghegy u.
Budai Nagy Antal u. Margaréta dűlő Ybl Miklós utca
Bűbáj u. Mária u. Vadas dűlő
Cefre u. Mátyás király u. Vadvirág u. 
Czuczor Gergely u. Mazsola köz Varázsló u.
Cser u. Meggyes  u. Vas Gereben u.
Cseresznyés dűlő Meredek utca Vásár tér
Cseresznyés köz Mézeskalács u. Vasútsor u.
Cseresznyés u. Mihály D. u. Virág u.
Csillagszem köz Mindszenty József  Visszhang tanya
Csipkerózsika u. Moha utca Wass Albert u.
Csodaszarvas u. Molnár A. u. Vörösmarty tér
Deák Ferenc u. Munkácsy Mihály u. Vörösmarty u.
Diótörő u. Nagy Lajos király utca Zsák dűlő
Dózsa György út Nagyváradi u. Zsigmond király utca
Erdei sétány Napfény utca
Erzsébet királyné út Nefelejcs u.
Balavásár u. Nyárfa utca
Eötvös u. Sipos Pál tér
Eper u. Ólomkatona köz
Erkel tér Orgona köz
Fácános Orgona u.
Fáy tér Öreghegyi
Ferenczy István u. Őzgida u.
Fenyő sor Pálya dűlő
Fenyő u. Pataksor u.
Fruzsina u. Panoráma u.
Futrinka u. Páfrány utca
Garabonciás u. Petőfi S.u.
Garay út Pici köz
Győrffy u. Pitypang köz
Gyümölcsös u. Pitypang dűlő
Hargita út Présház sor, Présház k.
Határ u. Puskin u.
Határ út Sárgarigó köz

A Fóti Apponyi Franciska Óvoda
felvételt hirdet a következő 

álláshelyekre:
• óvoda pedagógus / végzettség: 

szakirányú oklevél/
• óvoda titkár / végzettség: érettségi/

A fényképes önéletrajzokat, az 
apponyiovi@digikabel.hu várjuk,

2016. április 29-ig.

Agárdy Gábor köz
Agárdy Gábor utca
Alagi  u.
Árpád fejedelem u.
Attila u.
Balassa u
Bánya u.
Béke u.
Bethlen u.
Bokor köz
Bokor u.
Boróka u.
Bölcsőde u.
Bükk u.
Csaba u.
Emese köz
Erdőkalja u.
Etelköz u.
Fenyő u.
Alberti Béla u.
Géza fejedelem u.
Hegyalja u.
Hétvezér u.
Honfoglalás sétány
Hóvirág u.
Ibolya u.
Illyés Gy. u.
Imreháza  u.
Juhász Gyula u.
Kalász u.
Kazinczy u.
Késmárk u.
Keszihegyi u.
Kilátó u.
Kinizsi u.
Eőri Barna u.
Kosztolányi u.
Lehel u.
Kund Pál u.
Madách u.
Magvető u.
Március 15. u.
Móricz Zsigmond u.
Mozdony u.
Muharay E.u.
Németh Kálmán út
Nyírfa u.
Óvoda u.
Repkény u.
Rét u.
Sarló u.
Somlói u.
Sugár u.
Szabó Dezső út
Szent Benedek park
Szent István u.
Szent László u.
Tarló u.
Tátra u.
Tóth Árpád u.
Tölgy u.
Törökszegfű u.
Tulipán u.
Ugar u.
Nagy László u.
Veres P. u.
Móricz Zsigmond köz
Závodszky Elek u.
Zöldmező u.

Hirdetés

fót város ÖnkormánYzata a 112/2016. (iii.30) Határozatával dÖntÖtt 
az óvodai kÖrzetekről, a kÖrzetek az alábbiak szerint változtak:
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Forgács Lászlótól, Fóti Közszolgáltató Kft 
kertészeti ágazatvezetőjétől tudakoltuk, hogy 

indult el a Bársony Fót program megvalósítása

A takarítással kezdtünk, ahogy azt az újság márci-
usi számában megjelent ütemtervben felvázoltuk. 
Most (április 5-én) éppen az öregfalunál tartunk. 
A takarítás során az egyik csapatunk összeszedi a 
szemetet, majd jön a másik csapat, amely növénye-
gészségügyi szempontból teszi meg a szükséges be-
avatkozásokat. Eddig összeszedtünk a főútvonalak 

mentén 86 m3 szemetet, ami 13 tonna. Mire befejezzük ezt 
a munkát, minden bizonnyal elérjük a 100 m3 mennyiséget.
Ezzel párhuzamosan folynak a virágszigetek előkészítő és járu-
lékos munkái: talajmunkák, a környék megszépítése, ha van a 
közelben buszmegálló, akkor annak a rendbetétele. Mindeh-
hez a szakemberek, szerszámok, anyagok a rendelkezésünkre 
állnak, de ahhoz, hogy a feladatainkat maradéktalanul el tud-
juk végezni, tervezzük még két tehergépkocsi, egy utcaseprő 

gép, egy locsolóautó, és motoros fűkasza beszerzését. 
Egy-egy virágsziget 20-40 m2, amibe legalább 10 m2 virág-
szőnyeg kerül. A virágszigetek egyenletesen oszlanak el a város-
ban. Elkészült már a Kazinczy utca - Németh Kálmán út sarka, 
a Petőfi szobor melletti terület, a Németh Kálmán út – Eőry 
Barna utca sarka, a Bundiner Cukrászdával szemben korábban 
- helytelenül - parkolónak használt terület. Az előkészített hely-
színek ma még üresek, mert jöhetnek még hideg, akár fagyos 
éjszakák, ezért a virágokat majd csak május 10-től ültetjük ki.
Összesen 24.000 palántát fogunk kiültetni, ennek csak kis 
részét állítjuk mi elő. Elsősorban évelőket szaporítunk és fa-
csemetéket nevelünk, az egynyáriakat vásároljuk.
Beszélgetésünk közben érkezett egy gépkocsival egy fóti il-
lető, aki rendbe teszi a háza előtti területet, s ehhez kért 
faaprítékot talajtakaráshoz. Ha ezzel hozzájárul Fót szépí-
téséhez, akkor természetesen mindenkinek szívesen adunk 
mulcsanyagot. Az apríték fokozatosan gyűlik, hiszen amikor 
a városban gallyazunk, fát vágunk, a hulladékot elhozzuk, le-
daráljuk, s talajtakarásra szánjuk.

meGHívó
százéves a maGYar kertbarát mozGalom

A jeles évforduló megünneplése alakalmából hagyománytisztelő műsoros estet 
tartunk a Vörösmarty Művelődési Ház nagytermében.

Időpont: 2016. április 29. 17.00-21.00

A rendezvényen jelen lesz a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, Dr. Szent-Miklóssy Ferenc és a 
környező települések kertbarát köreinek képviselői. Ezen a napon kerül bejelentésre az újonnan alakult fóti Kertbarát Kör, 
mely hagyománytiszteletből Lisai Elek János néven fog tevékenykedni.

Köszöntőt mond:
Schmatz Béla költő és festőművész

A műsorban fellépnek:
Újpesti Boglárka Citerazenekar Bodnár Ferenc vezetésével,

Fóti Cselényi Népdalkör,
Semes-Bogya Eszter a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és 

Ispotályos Lovagrend Tisztje, fafaragó és dalénekes,
Le Thung ének-gitár, vietnámi festőművész,

Koncz László dalénekes.
A rendezvény idején és a következő héten a Művelődési 

Ház Szalkay termében korabeli fotók kiállítása tekinthető 
meg a Kertbarát Kör névadójának életéből.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a 06-20/319 - 3329-es telefonszámon a szervezőnél!

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az újonnan alakult Kertbarát Kör szervezésében, az Önkormányzat támogatásával

2016. április 30-án (szombaton)
8.00-13.00-ig

a Shell-kút mögötti területen
(termelői piacnál)

palántavásárt tartunk
zöldség-, és virágpalánta árusítás,
palánta, mag, növény csere-bere.

Javaslatunkra az Önkormányzat virágpalántát ajándékoz mindenkinek, aki vállalja, hogy 
azt a háza elé kiülteti!

A palánta-árusítóknak ezen a napon nem kell helypénzt fizetni.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a

Kertbarát Kör

Érdeklődni lehet:
Gellai Katica 06 20 319 3329

kÖrnYezetvédelmi pálYázat felső-taGozatos és kÖzépiskolás diákok számára
kiíró: fót város ÖnkormánYzata

A pályázat célja:
Fót Város Képviselő-testülete a 76/2016.(II.24.) KT hatá-
rozatával elfogadta a 2015-2020. évekre szóló Környezet-
védelmi Programját és az Intézkedési tervét.  A 2016. évi 
Intézkedési Tervben kiemelt szerepet kapott a környezet-
védelem népszerűsítése, elsősorban a fiatal korosztály köré-
ben. Az energiatakarékosság és az újrahasznosítás fontossá-
gára oly módon is szeretnék az ifjúság figyelmét felkelteni, 
hogy a felső tagozatos általános iskolás és a középiskolás 
korú diákok számára pályázat kerül kiírásra. 
A pályázat témája:
 5-10 fős csoport készítsen közösen hulladékból, csomago-
ló anyagból (PET palack, italos doboz, fém doboz, karton, 
hullámpapír, stb.) használati tárgyat illetve művészi tárgyat.
A pályázati kiírás feltételei:
I. használati tárgy készítése pl. játék, viselet, ékszer, stb.
1. kategória: kis méretű  kb. 2 cm – 20 cm 
2. kategória: nagy méretű kb. 20 cm – 150 cm
A bírálat szempontjai: a tárgy az elnevezésével szinkronban 
legyen, használható, működő tárgy legyen, továbbá az ötle-
tesség, a kreativitás, az esztétikum
II. művészi tárgy készítése
Műfaj: térplasztika (szobor is)
Mérete: kb. 50 cm x  50 cm x  100 cm  és  70 cm x 70 cm  150 cm között
Műfaj: kollázs (síkban)
Mérete: kb. 50 cm x  50 cm és 100 cm x 100 cm között
A bírálat szempontjai: az alkotás a címével szinkronban 
legyen, üzenetet fejezzen ki, továbbá az esztétikusság, a  
szín-forma összhangja, a kreativitás 
Pályázók köre:
- fóti székhelyű általános iskolák, felső tagozatos tanulóinak 

5-10 fős csoportja
- fóti székhelyű középiskolás tanulóknak 5-10 fős csoportja 
Nevezési  lap benyújtása:
Határidő: 2016. április 28.
A Nevezési lapot személyesen vagy postai úton és elektroni-
kusan kérjük benyújtani. Postacím: Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatal, Iktató Iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
E-mail cím: kultur@fot.hu
A Nevezési lapon az alábbi adatokat kérjük szerepeltetni:
- a pályamunka címe, rövid leírása (funkció, méret, anyag), 
lehet több pályamunkával pályázni!
- a segítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe
- a pályázó csoport vagy csoportok neve
Pályázati munkák  benyújtása:
A pályázati munkák beérkezésének határideje: 2016. szep-
tember 12. hétfő 18 óráig  A benyújtás helyszíne: Kisalagi 
Közösségi Ház (2151 Fót, Béke u. 33.)
A benyújtott pályázati munkákhoz az alábbiakat kérjük csatolni:
- az iskola neve, címe
- a segítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe
- a pályázó csoportneve, tagok névsora, évfolyama
- a pályamunka címe, rövid leírása (funkció, méret, anyag)
Az összes pályamunkát a Kisalagi Közösségi Házban állítjuk 
ki, ahol a szakmai zsűri értékeli a benyújtott használati és 
művészi tárgyakat. A kiállítás megtekinthető 2016. szep-
tember 14-től szeptember 23-ig nyitva tartási időben.
A Környezetvédelmi pályázat eredményhirdetésére a Fóti 
Szüret kiemelt városi rendezvényén kerül sor 2016. szeptem-
ber 18-án. Értékes díjak kerülnek kiosztásra. További informá-
ció: Fóti KÖH, Molnár Krisztina közművelődési és esélyegyen-
lőségi referens T: 06 70 4594 258, e-mail: kultur@fot.hu
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tájékoztatás
támoGatási pálYázati leHetőséGek fóti szervezetek és 

természetes személYek számára, 2016-ban

Tisztelt fóti lakosok!
A korábbi évekhez hasonlóan, mondhatni hagyományosan ismét kiírásra kerül az a két önkormányzati pályázat, amely váro-
sunk kulturális és sportéletét, az ennek körében létrejött lakossági szerveződések működését kívánja segíteni. A következő ol-
dalakon olvashatják a pályázati feltételeket és a részletes tájékoztatót, és megtalálhatják a pályázatokhoz szükséges adatlapokat.

Fót Város képviselő-testülete az idén minden eddiginél több erőforrást szán a városban működő civil szervezetek, lakossági 
kezdeményezések támogatására. Tavalyi elhatározásunknak megfelelően ebben az évben is emeltünk a két civil alap, a 
sport- és a kulturális pályázati alap összegét, mindkettőt 500.000,- Ft-tal. Egyidejűleg két, korábban rendszeresen ezekből 
az alapokból támogatott, nagyhírű és magas minőségű rendezvényt, az egész tanéven átívelő Suliolimpiát, valamint a 
6-700 nevező futóval büszkélkedő Fóti Futit is kiemelt városi rendezvénnyé tettük, immáron ezen rendezvények költsége 
sem a sport alapból lesz fedezve.

A lehetőség mindenki számára nyitott, éljenek vele bátran! Ha tavaly nem sikerült, talán majd idén fog. Aki idén nem nyer, 
jövőre biztosan sikeresebb lesz! Reméljük, idén is tovább bővülhet a támogatottak köre!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság

Fontos elemek a pályázatban

A pályázati kiírások, amelyek az újság szomszédos oldalain találhatók, tartalmilag és formailag csaknem megegyeznek 
a 2015. évi kiírásokkal, az eltérés ebben az évben könnyítést jelent. A benyújtási határidő viszonylag rövid, de 
csatlakozik hozzá a korábbiaktól eltérően hiánypótlási lehetőség póthatáridővel. Okulva a korábbi évek tapasztalataiból, 
a következőkben felhívjuk a figyelmet néhány lényeges pontra és néhány olyan típushibára, amelyet a korábbi pályázók 
jelentős része elkövetett.

1. Kérünk mindenkit, hogy első lépésként alaposan tanulmányozza át a pályázati kiírást és ezt a tájékoztatót, 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 elektronikus formában lehetőség van, postai úton illetve személyesen 
leadva a megadott címen, vagy elküldve a megadott elektronikus levelezési címre. Felhívjuk azonban a figyelmét min-
denkinek, 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. Tavaly is okozott némi problémát, ezért ismét hangsúlyozzuk: egy érdekkörbe tartozó pályázók közül a két pályázatra 
együttesen is csak egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ez két fontos kizárási feltételt takar:
• korábban előfordult, 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 
igazságosnak azt, hogy a civil pályázati alapokban rendelkezésre álló összegek jelentős része csupán néhány érdekcsoport-
nak vagy néhány személynek állnának rendelkezésre vagy teremtenének lehetőséget kibontakozásra, ezért tettünk ilyen 
korlátozást 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 te-
kintjük. Egy érdekkörből pedig csak egy személy vagy szervezet pályázatát fogadjuk el. Több pályázat esetén vala-
mennyit érvénytelennek tekintjük!
• a fenti érdekköri tiltás nem csak az egyik vagy a másik pályázat esetében áll fenn, hanem mindkét pályázatra együttesen, 
vagyis ha egy pályázó az egyik típusú támogatásra pályázott, akkor sem ő maga, sem az érdekkörébe tartozó más 
pályázó nem adhat be pályázatot a másik támogatásra sem!

4. Változatlanul feltétel, hogy csak az nyerhet el támogatást, aki a korábban ugyanilyen vagy hasonló, az önkormány-
zattól kapott (nem szociális) támogatással annak határidejében és hibátlanul pontosan elszámolt. Úgy gondoljuk, 
hogy a közös pénzünkből csak olyan személyeknek vagy szervezeteknek adunk támogatást, aki a korábban már neki adott 
közös pénzzel megfelelően tudott bánni, és tartotta magát az előírt szabályokhoz.

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

6. A tavalyi pályázatoktól eltérően ebben az évben lehetőség van hiánypótlásra. A határidő elteltéig minden pályázónak 
magától van lehetősége hiánypótlásra (ha például maga észleli, hogy kimaradt egy dokumentum, vagy nem teljes körű 
a beadott anyag), erre az önkormányzat a beadási határidő elteltéig senkit nem fog sem figyelmeztetni, sem felhívni.

A határidő elteltét követően azonban a pályázatok elbírálására hatáskörrel bíró bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Em-
beri Erőforrás Bizottság a beérkezett pályázatokat felbontja, megvizsgálja, hogy azok valamennyi tartalmi és formai 
követelménynek megfelelnek-e. A hiányos vagy pontatlan pályázatok esetében a Bizottság a pályázót hiánypótlásra szó-
lítja fel, amelynek teljesítésére a kézhez vételtől számított 15 nap áll rendelkezésre. Ez alatt az idő alatt a pályázónak 
lehetősége van a hiányosságokat pótolni. 

Figyelem! Új pályázat a hiánypótlás ideje alatt már nem adható be, illetve a hiánypótlási határidő alatt valamennyi 
hiányt teljes körűen pótolni kell! A határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy annak letelte után hiány többé nem pó-
tolható, a hiányos pályázat ezt követően érvénytelenné válik.

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.

Tipikus, a pályázók nagy része által elkövetett, vagy lehetséges hibák

1. Az érvényes pályázathoz ki kell tölteni egyrészt a pályázati adatlapon a pályázó személyére vonatkozó minden egyes sort! 
Jellemzően 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 érvénytelenségét vonják maguk után!

2. Az adatlap mellett egy darab, két részből álló nyilatkozat is része lett a pályázati csomagnak: ebben a pályázó nyilat-
kozik egyrészt a korábban már kapott önkormányzati támogatásokról, másrészt arról, hogy egy érdekkörből csak egy pá-
lyázat 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 lakcímkártya helyett kizárólag az annak pótlására, vagy az azon lévő adatok hiteles tanúsítá-
sára kiadott hatósági dokumentum fogadható el, például névjegykártya nem!
• ugyancsak természetes személyeknél a szakmai önéletrajzot, a referenciát és/vagy az elnyert elismerések illetve elért 
eredmények listáját mind külön-külön lapon kell benyújtani!
• természetes személyeknél olyan pályázatok esetében, ahol speciális szakképesítésre van szükség (például pedagó-
giai, 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 adatokkal van kitöltve, és az a pá-
lyázat is, amelyiken nem szerepel keltezés, illetve amelyiket a pályázó nem írta alá!

4. A pályázatok tartalmi elemei közül részletesebb kifejtést igényel a támogatásokhoz tartozó költségterv vagy költ-
ség-kimutatás. Ebben kell pontosan feltüntetni valamennyi költséget, az önkormányzat ez alapján fogja tudni a támogatás 
összegét megállapítani.

kulturális tevékenYséGek támoGatásának pálYázati feltételei

1. A pályázati eljárás célja: Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 466/2015.(XI. 18.) KT határozatával 
Kulturális és Közművelődési Pályázati Alapot hozott 
létre. A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális, közművelődési tevékenységé-
nek, ezen keresztül a város szellemi és kulturális életének, az 
itt lakók művelődésének támogatása rendezvények, progra-
mok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csopor-
tos teljesítmények elérésének anyagi ösztönzésével.
A pályázati eljárás kiírója és értékelője: Fót Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Emberi 

erőforrás Bizottsága
A pályázatokat elbírálja: Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):
- fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,
- fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hely-
lyel rendelkező természetes személyek.
2. Pályázni lehet különösen az alábbiakra:
- olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatása, 
amelynek célja
* a város kulturális, művészeti, közművelődési vagy tudo-
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tájékoztatás
mányos életének színesítése, vagy a város lakói számára 
ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság 
biztosítása,
* kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, isme-
retterjesztés, képzés, oktatás;
- olyan eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, amely-
nek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb 
körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszá-
mot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, tudomány 
közvetítésére,
- kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó 
személyek vagy szervezetek támogatása, akik eddigi ered-
ményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredmé-
nyekkel Fót város jó hírét és ismertségét növelik. A támoga-
tás 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: 2016. április 30. 
16.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat le-
het elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvény-
telennek kell tekinteni.
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2016. június havi tes-
tületi 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 vonatko-
zóan 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   tar-
talmazza   a   pályázat   tárgyának megvalósításával kapcso-
latos, 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 Önkor-
mányzata által nyújtott támogatás, amellyel nem határidő-
ben 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 aláírásmintáját.
* egyházi szervezet esetén
- 90 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerin-
ti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazo-

ló dokumentumot.
* természetes személy esetén
- lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatválto-
zás esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási 
helyet tanúsító hatósági igazolást,
- szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referen-
ciát (díjak, elismerések, kitüntetések)
- szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szüksé-
ges 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 fel-
sorolt 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 má-
solatnak 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 egyszer van lehetőség hiány-
pótlásra. A pályázatok bontása során az értékelést végző bi-
zottság megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmi-
lag a pályázati kiírásnak megfelel-e. Amennyiben nem, úgy 
a pályázót - a felhívás kézhezvételétől számított 15 napos 
határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával - hiány-
pótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvé-
nyes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül 
teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyi-
ben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn be-
lül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.
Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére kiírt 
kulturális és sport pályázatokra összesen csak egyetlen 
pályázó, csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó, 
vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó által több pályá-
zat benyújtása esetén a pályázó valamennyi benyújtott pá-
lyázatát érvénytelennek kell tekinteni.
Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot, amelynek be-
nyújtója 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 automa-
tikusan 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 3.000.000 Ft, azaz bruttó három-
millió forint.
A pályázati keretből egy pályázó a költség-terve vagy költ-
ségkimutatása szerinti költségek 70 %-áig, de legfeljebb 
350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint összeg erejé-
ig részesülhet önkormányzati támogatásban.
Pályázati előfinanszírozás:
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejár-
tát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett 
megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a 
támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben fog-
laltak 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 eset-
ben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfoga-
dott 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 Szerző-
dést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak 

a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza.
A Támogatott részére támogatás csak akkor nyújtható, ha a Tá-
mogatott által korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata ál-
tal nyújtott támogatással határidőben, megfelelően elszámolt.

Fót, 2016. március 31.
Madaras Ádám s.k. a Jogi, Ügyrendi és Emberi erőforrás 

Bizottság elnöke

sporttevékenYséGek támoGatásának pálYázati feltételei

1. A pályázati eljárás célja: Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 466/2015.(XI.18.) KT-határozatával Sport 
Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja helyi civil szer-
vezetek, egyházak és magánszemélyek sport-tevékenységének, 
ezen keresztül a város sportéletének támogatása rendezvények, 
programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csa-
pateredmények elérésének anyagi ösztönzésével.
A pályázati eljárás kiírója és értékelője: Fót Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Emberi 
erőforrás Bizottsága
A pályázatokat 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 hely-
lyel 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, ismeretterjesztés, 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 jó hírét és ismertségét növelik, vagy 
példájukkal a város lakói számára a sportot vonzóvá teszik. A tá-
mogatás lehetséges céljai: általános edzések támogatása, konkrét 
versenyre való felkészülés támogatása, versenyen való részvétei 
(pl. nevezési díj, utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó 
kiemelkedő sporteredményének eléréséhez szükséges eszköz (pl. 
sporteszköz, sportruházat) beszerzésének támogatása.
3. A pályázatok benyújtása
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 30. 
16.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat le-
het elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvény-
telennek kell tekinteni.
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2016. június havi tes-
tületi 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 vonatko-
zóan 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 tartal-
mazza 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 Önkor-
mányzata által nyújtott támogatás amellyel nem határidő-
ben 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 szerin-
ti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazo-
ló dokumentumot,
* természetes személy esetén:
- lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatválto-
zás esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási 
helyet tanúsító hatósági igazolást,
- szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referen-
ciát (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 vonatko-
zóan, hogy korábban általa elnyert, Fót Város Önkormány-
zata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően 
elszámolt, vagy az elszámolásra határidő-módosítást kapott.
A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt fel-
sorolt 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 pá-
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lyázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel 
mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással 
ellátott másolat.
A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiány-
pótlásra. A pályázatok bontása során az értékelést végző bi-
zottság megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmi-
lag a pályázati kiírásnak megfelel-e. Amennyiben nem, úgy 
a pályázót - a felhívás kézhezvételétől számított 15 napos 
határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával hiány-
pótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvé-
nyes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül 
teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyi-
ben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn be-
lül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.
Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül, a helyi civil 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére kiírt 
kulturális és sport pályázatokra összesen, csak egy pá-
lyázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó vagy 
egy érdekkörbe tartozó több pályázó által több pályázat be-
nyújtása esetén a pályázó valamennyi benyújtott pályázatát 
érvénytelennek kell tekinteni. Érvénytelennek kell tekinte-
ni azt a pályázatot, amelynek benyújtója korábban elnyert, 
Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással hatá-
ridőben megfelelően nem számolt el, vagy az elszámolásra 
határidő-módosítást nem kapott.
A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automa-
tikusan 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 2.000.000 Ft, azaz bruttó kettőmil-
lió forint. A pályázati keretből egy pályázó a költség-terve 
vagy költségkimutatása szerinti költségek 70 %-áig, de leg-
feljebb 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeg 
erejéig részesülhet.
Pályázati előfinanszírozás:
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejár-
tát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett 
megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a 
támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben fog-
laltak 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 eset-
ben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfoga-
dott 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 Szerző-
dést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak 
a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza.
A Támogatott részére támogatás csak akkor nyújtható, ha a Tá-
mogatott által korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata ál-
tal nyújtott támogatással határidőben, megfelelően elszámolt.

Fót, 2016. március 31.
Madaras Ádám s.k. a Jogi, Ügyrendi és Emberi erőforrás 

Bizottság elnöke

A mellékelt adatlap- és nyilatkozat minták mindkét pályázathoz felhasználhatók

meGvalósul a jobbikos 
kezdeménYezés:

kiépül az inGYen Wifi a 
városkÖzpontban!

2016. március 30-i ülésén Fót Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete elfogadta Merkwart Kriszti-
án javaslatát az ingyenes WiFi kiépítéséről. 

Az ingyenes internetet előreláthatólag májustól hasz-
nálhatják majd a lakosok.

Jobbik reméli, hogy ettől a lépéstől javul a fótiak 
komfortérzete. A szolgáltatást az Óvodakert és kör-
nyékén körülbelül 200 méteres körzetben vehetik 
majd igénybe a lakosok.

Ahogy eddig, a jövőben is arra törekszünk, hogy olyan 
javaslatokat nyújtsunk be a város vezetéséhez, ami 
pozitív változást hozhat a lakosoknak, illetve minden 
ésszerű fejlesztési javaslatot támogatni fogunk, hogy 
Fót minél előbb behozza a környező településekhez 
képest felhalmozott lemaradását.

Jobbik Fóti Alapszervezete

NYILATKOZAT (természetes személytől - 2016. évi támogatás igénybevételéhez)

Alulírott................................................................................................... Fót Város Önkormányzata által a természetes
személyek 2016. évi kulturális és sport tevékenységének támogatására kiírt pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat 
teszem:

1. Nyilatkozom, hogy közös érdekkörömbe tartozó más személy vagy szervezet (beleértve, de nem 
kizárólagosan a közeli hozzátartozót, valamint kapcsolt vállalkozást) jelen kulturális és sport 
pályázatra támogatási igényt nem nyújt be.

2. Nyilatkozom, hogy az elmúlt kettő évben (2014-2015.) önkormányzati támogatást, ide nem értve a 
szociális támogatást:

a.) nem kaptam
b.) kaptam, mégpedig:
...............................................................................................célra, ............................................................... Ft összegben.
3. Nyilatkozom, hogy az elmúlt öt évben (2011-2015.) valamennyi Fót Város Önkormányzata
által nyújtott támogatásból a támogatási szerződésben meghatározott célt valósítottam meg,
és támogatási összeggel határidőben, illetve az előírásoknak megfelelően elszámoltam,
egyben nyilatkozom, hogy az elmúlt öt évben (2011-2015.) nem volt olyan támogatási
szerződés, amely alapján a támogatás egészben vagy részben történő visszafizetésére
kötelezett Fót Város Önkormányzata.

Kelt Fót, 2016 
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú: Név: 2. Tanú: Név:

Aláírás: Aláírás:

Lakcím: Lakcím:

Személyi igazolvány száma:                                                                Személyi igazolvány száma

NYILATKOZAT (civil szervezettől, egyháztól - 2016. évi támogatás igénybevételéhez)

Alulírott......................................................................... , a ...............................................................képviseletében Fót 
Város Önkormányzata által a helyi civil szervezetek, egyházak 2016. évi kulturális és sport tevékenységének 
támogatására kiírt pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszem:
1. Nyilatkozom, hogy közös érdekkörömbe tartozó más személy vagy szervezet (beleértve, de nem kizárólagosan a közeli 

hozzátartozót, valamint kapcsolt vállalkozást) jelen kulturális és sport pályázatra támogatási igényt nem nyújt be.
2. Nyilatkozom, hogy az elmúlt kettő évben (2014-2015.) önkormányzati támogatást, ide nem értve a szociális

támogatást:
a.) nem kaptam
b.) kaptam, mégpedig:
...............................................................................................célra, ............................................................... Ft összegben.

3. Nyilatkozom, hogy az elmúlt öt évben (2011-2015.) valamennyi Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásból 
a támogatási szerződésben meghatározott célt valósítottam meg, és támogatási összeggel határidőben, illetve az 
előírásoknak megfelelően elszámoltam, egyben nyilatkozom, hogy az elmúlt öt évben (2011-2015.) nem volt olyan 
támogatási szerződés, amely alapján a támogatás egészben vagy részben történő visszafizetésére kötelezett Fót Város
Önkormányzata.

Kelt Fót, 2016 .......................................................................

(a szervezet elnevezése) (szervezet képviselőjének 
aláírása

Melléklet a pályázati felhíváshoz:
PÁLYÁZATI ADATLAP

fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek 
és magánszemélyek 2016. 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:
• Táj száma:
• Adószáma:
• Bankszámlaszáma:
• Pályázó tevékenységi köre:
• Pályázat tárgyának rövid leírása:

(rendezvény, program bemutatása, költségvetési 
tervezete)
• Igényelt pályázati összeg:

Kelt: Fót, 2016 ...............................
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KÖRNYEZETVÉDELMI LAKOSSÁGI FÓRuM

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tisztelettel meghívjuk Önöket Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. május 18. napján 17.00 órakor (szerda) tartandó Környezetvédelmi Lakossági fórumára.
A Lakossági fórum helye: Művelődési Ház Muharay terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Bartos Sándor s.k. polgármester

                        tuzson bence a csok-ról

Március 22-én ismét fórumot tartott Tuzson Bence államtitkár, körzetünk 
országgyűlési képviselője Fóton, ez alkalommal a Fáy András Általános 
Iskola épületében, a családteremtési támogatás rendszeréről, a legújabb, 
könnyített feltételekről.
A rendezvényt követően levelet kaptunk képviselő úrtól, melyet főszerkesztőnknek címzett, de valójá-
ban minden fóti lakoshoz szól, ezért leközöljük lapunkban.

Tisztelt Windhager Károly!
Remélem, hogy a Családi Otthonteremtési Programmal kapcsolatban nem csak az általános tudnivalókról 
tudtam tájékoztatni Önt, hanem egyedi kérdéseire is válasszal tudtam szolgálni.
A fórumot megelőzően kapott kérdéseket és javaslatokat köszönöm. Megtárgyalta a kormány a Családi Ott-
honteremtési Kedvezmény szabályozásával és részletkérdéseivel kapcsolatos kérdéseket. Az elfogadott módosítások 
megjelentek a Magyar Közlönyben. Két új jogszabály készült, amelyek segítségével átláthatóbbá, egyszerűbbé, 
kezelhetőbbé vált a szabályozás, valamint a kormány új döntéssel bővítette, kiszélesítette a lehetőségek körét. 

Kérem, kísérje figyelemmel a híradásokat, és a választókörzetemben szerveződő lakossági fórumokat, ahol tájékozódhat a jogsza-
bályok megjelenéséről, melyek reményeim szerint az Önök részére is még kedvezőbb lehetőségeket tartalmaznak majd.
Amennyiben további kérdése van, küldje el a kerdesek.csok@gmail.com e-mail címre, igyekszem minél előbb megválaszolni azokat.
Üdvözlettel:

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Hallasd a HanGod! – kÖzleménY

A Jobbik Ifjúsági Tagozat kampányt indít Hallasd a hangod! – Hangozzon el a Te véleményed is 
az Országgyűlésben! címmel. A célunk az, hogy bevonjuk az oktatási helyzet legnagyobb kárval-
lottjait, a diákokat is a jelenlegi vitákba, mert úgy érezzük, hogy a köznevelésben részt vevő közel 1,3 
millió fiatal szavai, észrevételei nem találnak meghallgatásra.
Kampányunk egyrészt interneten keresztül fog zajlani, erre egy külön oldal áll rendelkezésre a  www.
jobbikit.hu/hallasdahangod címen. Emellett tagjaink, aktivistáink segítségével százezernél is több 
szórólapot fogunk eljuttatni a fiataloknak az ország minden részén, több száz településen. A hon-
lapon és a szórólapokon lehetőséget biztosítunk a diákoknak arra, hogy az észrevételeiket, problé-
máikat megosszák velünk. A Jobbik országgyűlési képviselői pedig vállalják, hogy ezek közül minél 
többet tolmácsolnak a kormánypárt felé az Országgyűlésben.
A Valódi Nemzeti Konzultáció részeként meghirdetett Hallasd a hangod! kampány azért is fontos, 
mert a fiatalok között legnépszerűbb pártként elengedhetetlennek tartjuk, hogy a fiatalok véleménye 
is megjelenjen a jelenlegi vitákban. Szeretnénk, ha ők is éreznék, hogy fontos a véleményük, és van, 
aki meghallgatja őket. Biztatunk tehát minden diákot, hogy mondja el véleményét, akár a honlapon 

keresztül, akár tagjaink által osztott szórólapokon keresztül.
A Jobbik reméli, hogy a több ezer fóti fiatal is elmondja a véleményét az országos döntéshozóknak, és így hatással lesznek 
az országos közélet alakításában.

Merkwart Krisztián Jobbik Fóti Ifjúsági Tagozatának elnöke, önkormányzati képviselő

HelYesbítés

Lapunkban tévesen számoltunk be a februári képviselő-testületi ülésen zajlott 2016. évi költségvetés szavazásáról. A szava-
zati eredmény nem 10 igen és 1 tartózkodás, hanem 10 IGEN és 1 NEM volt. A NEM-mel szavazó Merkwart Krisztián 
képviselő úrtól elnézést kérünk.

渀礀椀琀瘀愀 琀愀爀琀猀
挀猀جئ琀爀琀欀ⴀ瀀渀琀攀欀

㔀⸀　　 ⴀ ㈀　⸀　　
猀稀漀洀戀愀琀

　㠀⸀㌀　 ⴀ ㈀⸀㌀　

䬀愀洀愀爀猀 䜀礀爀最礀
琀攀爀洀攀氀儁椀 戀漀爀欀椀洀爀猀攀

䐀樀渀礀攀爀琀攀猀
昀攀栀爀 猀 瘀爀猀 戀漀爀漀欀

愀 瀀愀氀攀琀琀渀

倀爀猀栀稀 戀爀氀猀攀
洀愀砀⸀ ㌀　 昀椀最

渀礀椀琀猀㨀 ㈀　㘀⸀ 　㐀⸀㔀⸀

㈀㐀㘀 洀漀最礀漀爀搀Ⰰ
瀀椀渀挀攀猀漀爀 ⴀ 猀漀洀氀椀 切琀
琀攀氀⸀ 　㘀ⴀ㌀　ⴀ㤀㔀㈀ⴀ㘀㤀㜀㜀
    　㘀ⴀ㈀　ⴀ㌀㌀㤀ⴀ　㔀
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nevelés-oktatás
anGol nYelvi dráma-nap 

a fáY andrás általános iskolában

Ebben a tanévben is az egyik legfontosabb rendezvénye az an-
gol nyelvi munkaközösségnek a Dráma-nap megrendezése volt. 
Nyolc évvel ezelőtt indult útjára hagyományteremtő szándék-
kal ez a program, bízva abban, hogy a résztvevő gyerekek olyan 
élményekkel gazdagodnak a felkészülés hónapjai alatt, amelyek 
révén nyitottabbá válnak a színházi előadások befogadására és 
lendületet kap az angol nyelvtanulásuk is. A terv megvalósult és 
minden évben a gyerekek egyik kedvenc iskolai rendezvényévé 
vált  angol nyelvi előadások színpadra állítása.
Dalokat, mondókákat, meserészleteket, jeleneteket mutat-
tunk be angol nyelven a közönségünknek: kicsiknek, na-
gyoknak, szülőknek, családtagoknak, érdeklődőknek. Eb-
ben a tanévben is hetekig tartottak a próbák, készültek a 
jelmezek és a díszletek, az egész iskola megmozdult, hogy a 
rendezvény összeálljon egy egységes egésszé.
Nagy lendülettel vetettük bele magunkat a munkába, a gye-
rekek rendkívül lelkesek és motiváltak voltak idén is. A rajz-

tanár Timi néni díszleteket festett, a Nelli néni dekorált, Ági 
néni konferált, Erika néni plakátot gyártott, Pozbai Laci bá-
csi a hangosítással ügyeskedett, Ákos bácsi fotózott, egyszóval 
mindenki lázasan dolgozott, hogy sikeres legyen a délután.
A próbafolyamat során lelkes tanárok és szülők segítették a 
felkészülést, a vezető pedagógus munkáját és mentorálták a 
csoportokat. Több hónapos előkészület, próbafolyamat előzte 
meg a bemutatót, amelynek során a diákok bepillantást nyer-
hettek és részesévé válhattak egy előadás színpadra állításának 
kulisszatitkaiba. Fantasztikus produkciókat láthattunk a közel 
70 perces előadás alatt. A műsort a 6. b osztályos tagozatos 
csoport ’Mind Your English’ produkciója kezdte, akik vicces 
formában mutatták be nekünk a nyelvtanulás nehézségeit. 
Megelevenedett a Hófehérke és a hét törpe meséje, a híres an-
golszász ünnepek, mint a Hálaadás vagy a Halloween ünnepe, 
valamint angol nyelvű dal-, és mondókacsokrok a kisebbek 
előadásában. A zenés produkciókat is kiemelnénk, hiszen a 
felsős osztályok örömmel készültek, táncoltak a mai ismert an-
gol nyelvű slágerekre. Nagy tapsot kaptak a közönségtől Avicii, 
Bruno Mars, a Boogie és a Hair című musical híres dalai is. 
Egy kisiskolás diáknak igazi erőpróba kiállni egy színpad-
ra, mikrofonba beszélni, angolul szöveget mondani vagy 
énekelni, odafigyelni megannyi apró részletre, de minden-
ki ügyesen megoldotta a feladatot. Ezúton is köszönjük 
a szülőknek, az angoltanároknak, a segítő kollégáknak, a 
technikai személyzetnek és nem utolsó sorban a fellépő gye-
rekeknek a sok-sok segítséget és a nagy összefogást, aminek 
eredményeképpen ez a rendezvény létrejöhetett.
Találkozzunk jövőre is!

Angol nyelvi munkaközösség, Fáy András Általános Iskola

fóti GaraY jános általános iskola

Bőség? Éhség? – beszámoló a Pénz7 iskolai eseményeiről
2016-ban második alkalommal került sor a Pénz7 fantázianevű programsorozatra, melyhez a Fóti Garay János Általános 
Iskola is csatlakozott. A program keretében speciális tanórákat tartottak kollégáink, a 4.c osztályban Bódisné Danyi Mag-
dolna tanítónő, a 4.b osztályban Dögeiné Andrási Edit tanítónő, a 7.a osztályban pedig Kovács Margit tanárnő vezeté-
sével. Az idei programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, s alapos, a hétköznapi életben is 
hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről. Ehhez nyújtanak segítséget ezek a rendhagyó 
tanórák. Az idei év fő témája a megtakarítás és a pénzügyi tervezés volt. S most röviden a tapasztalatokról.

Rendhagyó matematika órák a 4. c-ben
Az országos Pénz 7 program keretén belül rendhagyó ma-
tematika órákat tartottunk a 4.c osztályban. Téma a megta-
karítás és a pénzügyi tervezés volt. A tücsök és a hangya La 
Fontaine mesén keresztül csapatmunkában, alternatívákban 
gondolkodva, közösen mérlegelve dönthettek a gyerekek az 
érdekes feladatok megoldásáról, aminek során játékosan is-
merték fel a takarékosság jelentőségét. Az ezt követő dup-
la órán pedig megismerhették, hogyan takarékoskodjunk 
„bank” segítségével. A feladatvégzés, pénzzel való gazdálko-
dás közös tervezést és tudatos döntéseket igényelt a csapat-
tagoktól. Megtapasztalhatták döntéseik előnyeit, hátránya-
it, a közös felelősségvállalást. A hét állomáson hét érdekes 
feladat várta őket. A helyes megoldásokért „fabatkákat” 
gyűjthettek, amit az „osztálybankban” kamatoztathattak is. 

Az öt csapat „versenye” nagyon szorosan alakult. Ezek az 
órák több kompetencia fejlesztésére nyújtottak lehetőséget, 
a tanulóknak pedig élmény volt a munkafolyamat. Néhány 
tanulói vélemény ezekről az órákról: 

„A végén 106 fabatkánk lett, és másodikok lettünk. A ban-
ki kamat sokat segített.” (Jakab Lili) „Voltak nehezebb és 
könnyebb kérdések is. Csapatunk jól együttműködött. Mi 
lettünk az elsők a feladatvégzésben, és másodikok a gazdál-
kodásban. Sok új dolgot tanultam: gazdálkodni, félretenni.” 
(Szick Balázs). „A feladatokon sokat kellett gondolkodnunk. 
A játékos feladatok közben mindenki jól érezte magát.” (Ko-
vács Noémi) „Nagyon tetszett ez a nap, mert sokat tanultam 
arról, hogyan használjuk a pénzt.” (László Cintia) 

Bódisné Danyi Magdolna

Pénz7 a 4.b-ben
A Pénz7 program keretében a 4. b osztályban tartottam rend-
hagyó  pénzügyi tanórát. A mellékelt óraleírás, feladatlapok, 
szemléltető anyag nagyon nagy segítséget adtak az óra megtar-
tásához. A gyerekek nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal fog-
tak hozzá a feladatok megoldásához. Lelkesen, aktívan szóltak 
hozzá az óra témájához: mért fontos a pénz a mai világban, mi-
ért van szükség a takarékosságra és pénzügyi tervezésre a csalá-
don belül is, illetve ennek milyen formái és lehetőségei vannak.
Néhány gondolat, vélemény a tanulóktól:
„  ... nagyon érdekesek voltak a feladatok.”
„ ... az időkitöltő feladat tetszett a legjobban.”
„ ... tetszettek a verses meséhez készített rajzok.”
„ ... elgondolkodtam, hogy a zsebpénzemből mit tudok venni 
anyukámnak, testvéremnek úgy, hogy magamnak is jusson.”

Dögeiné Andrási Edit

Pénz7 a 7.a-ban

Az idei Pénz7 órákhoz javasolt feladatok a tavalyinál ren-
dezettebbek, a gyerekek számára könnyebben értelmezhe-
tők voltak. A hetedikesek nagy érdeklődéssel várták ezeket 
az órákat és élvezték a közös munkát. Életkorukból adó-
dóan már voltak előismereteik a témával kapcsolatban, de 
néhány pénzügyi összefüggést sikerült az órákon tisztázni. 
Néhány rövid vélemény: „Jó ötlet volt ezzel a témával fog-
lalkozni.”, „Tanultam pár új dolgot, érdekes volt ezekbe 
a dolgokba belegondolni.”, „Megértettem, miért kell vi-
gyáznunk a GDP-re.”, „Jó lett volna a bankok működésé-
ről többet hallani”.

Kovács Margit

az idén is „meGnYílt” a GaraY Galéria

Már több mint egy évtizedes hagyománya van iskolánkban ennek a ren-
dezvénynek. A Garay Galéria az évek során változó helyszíneken került 
megrendezésre, de a cél mindig az volt, hogy iskolánk tanulói megmu-
tathassák azokat a legszebb alkotásaikat, melyeket rajzórákon, technika 
órákon, napközis kézműveskedéseik során, vagy a különböző alkotókö-
rökben készítettek. Az alsós osztályok tablói az aulában láthatók, míg a 
felsősök kiállítása az emeletre felérve tekinthető meg. Sokféle technikával 
és sokféle anyagból készült, csodálatos alkotások láthatók mindkét he-
lyen. Érdemes alaposan szemügyre venni ezeket a fantáziadús és egyedi 
alkotásokat. Mindez persze nem csak a gyerekek dicséretét jelenti. Kö-
szönet minden olyan pedagógusnak - tanítónak, szakos tanárnak, szak-
körvezetőnek és napközis nevelőnek -, aki segített a gyerekeknek abban, 
hogy ez a látványos bemutatkozás az idén is létrejöhessen.

ÖRÖM BENÉZNI HOZZÁNK:

NÁLUNK EGÉSZ ÉVBEN VASÁRNAP IS VÁSÁROLHAT!

asia_nyitva_fóti_186x130.indd   1 10/03/16   17:36
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nevelés-oktatás
a mi sulink, aHova szívesen járunk!

A március az idén is a versenyek hónapja volt. Számos ta-
nulmányi és sportversenyen vettek részt tanítványaink, ahol 
igazán szép eredmények születtek…!
• Az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola tanulmányi 
versenyén a diákok helyesírásban, szövegértésben és mate-
matikában mérhették össze tudásukat. Helyesírásban Balázs 
Fruzsina (1.b) első, Kis Anna (3.b) első, Szabó Domini-
ka(4.b) ötödik helyezést ért el. Szövegértésben Bányai Zor-
ka (3.b) első helyezett lett. Matematikából Bulther Levente 
(5.osztály) negyedik lett. A közel 120 versenyzőt felvonulta-
tó versenyen iskolánk három első helyet szerzett! Gratulálunk 
a versenyzőknek, és felkészítő tanáraiknak!
• A Bendegúz NyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi 
Versenyen 21 tanulónk indult, 3 jutott el a megyei dön-
tőbe, ahol Balázs Fruzsina(1.b) negyedik, Bányai Zorka 
(3.b) hatodik helyezést ért el. 
• A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei forduló-
jában Szabó Adél az igen előkelő harmadik helyet szerezte 
meg. Két ponton múlt, hogy nem jutott az országos döntőbe.
• A Kőrösi Matematikaversenyen Mester Hanna (3.b) ha-
todik helyezést ért el.
• A Kárpátalján szervezett Geőcze Zoárd Matematika Em-
lékversenyen Bagu Ádám (8. osztály) első lett. Minden 
versenyzőnek gratulálunk!
Az említett versenyek mellett iskolánk diákjai részt vettek az El-
sősegélynyújtó Szimulációs Napon az AKG-ban, az iskolában 
pedig házi matematika versenyek, logikai versenyek zajlottak.

A tavasz beköszöntével megkezdődtek a fóti iskolák közötti 
sportversenyek is. Elsőként kötélmászásban és magasugrás-
ban mérték össze a diákok a tudásukat. 
• Kötélmászásban a csapatversenyben az 5-6. osztályos lányok, 
az 5-6. osztályos fiúk, és a 7-8. osztályos fiúk is az első helyen 
végeztek. Az egyéni versenyben Slahutka Dániel (7-8 osztályos 
verseny) szintén a dobogó legfelső fokára állhatott. 
• „A kötél királynője” versenyszámban Őszi Kata (5.b) má-
sodik lett, valamint a „gyorsasági” számban a harmadik 
helyen végzett. 
• Szaniszló Ádám (5-6. osztályos verseny) „A kötél kirá-
lya” versenyszámban a 2. helyen végzett. Kardos Levente 
ugyanebben a kategóriában a harmadik lett. 
• Magasugrásban Kamarás Bálint (5-6. osztályos fiú) a 
harmadik helyen végzett. Huller Dániel Gellért (7-8. 
osztályos fiú) első, Tar Gergő ugyanebben a kategóriában 
a második lett. Minden helyezettnek gratulálunk!
Huller Dániel Gellért a március 15-i városi ünnepségen 
Az Év Sportolója Díjat kapta, amihez szívből gratulálunk, 
és további sportsikereket kívánunk!

A versenyek mellett más események is zajlottak iskolánk fa-
lai között. A március 15-i ünnepséget az ötödikesek adták, 
nagy volt az izgalom, aztán nagy volt a siker is! 
Március 19-én szép számmal érkeztek az érdeklődők a ha-
gyományosan minden évben megrendezésre kerülő húsvé-
ti játszóházba. Pedagógusaink eszköztára kimeríthetetlen, 
idén is nagyon sok ötletes húsvéti dísszel térhettek haza a 
gyerekek, és szüleik. Köszönjük a lehetőséget! 

A tavaszi szünet előtti három tanítási nap az „egészségünk 
megóvása” jegyében telt. Izgalmas programok várták a 
gyerekeket mindennap. Reggeli torna, aszfaltrajzverseny, 
drogprevenciós előadás, tájfutó verseny, kerékpártúra, piz-
zasütés, atlétikai akadálypálya, teaház, rejtvényfejtő- és to-
tóverseny, egészségvédelmi kaszinó, fűszerfelismerés, angol 
kvíz, elsősegély bemutató színesítették a délutánokat. A leg-
nagyobb siker idén is a salátakészítő verseny volt.

Iskolánk udvarán, a korlát alá baleset-megelőzési céllal gu-
miburkolat került. További cél az udvari játékok felújítása, 
új játékok beszerzése lenne.

Németh Kálmán Általános Iskola és AMI SzMK

A Fóti Szabad Walforf Iskola szabad hetében akadtak diákok, akik a festést választották, s Fót régi házait és a 
Szeplőtelen fogantatás templomot örökítették meg.

változó idő

A levegő fülledt, és az arcokon várakozással teljes izgalom tük-
röződik, ahogy belépek az 1.a termébe. A vállalkozó kedvű kis 
alsósok az asztalokon lévő sakktáblák fölé hajolva taktikázzák 
ki a következő lépéseket. A 20 nebulónak azonban csak egy 
ellenfele van, Léhmann Zoltán kétszeres magyar ifjúsági sakk-
bajnok, aki szimultán partival izzasztja meg a diákokat. A két 
tagozaton először kerül megrendezésre a „Sakkoló Percek”, 
ahol a tanulók megmutathatják az órákon szerzett tudásukat a 
szüleiknek, és megmérkőzhetnek a bajnokkal is.
Izgalmakból a felső tagozatnak is kijutott. A nemzetközi 
„π” nap alkalmával mérhették össze tudásukat. Az órák 
közti szünetekben Paróczay Eszter tanárnő által szervezett 
vicces, gondolkodtató és kreatív programokon vehettek 
részt a diákok. Volt kókuszgolyó-gyúró verseny, külön-
böző matematikai és szógyűjtő feladatok, és geometriai 
formákkal kapcsolatos Activity is.
Az Iskolaszék és a pedagógusok közös szervezésében, idén is 
megrendezésre került a Tarka-barka vásár. A központi épü-
let aulájában az árusok asztalai sorakoztak. Voltak kézműves 
standok, növénytermesztők és élelmiszerárusok is. Bőven 
akadt vevőjük, hiszen idén is tömve volt az épület szülőkkel, 
nagyszülőkkel és gyerekekkel. A fiataloknak több helyszínen 
kézműves foglalkozást tartottak, ahol húsvéti dekorációs ter-
mékeket készíthettek, az udvaron pedig nyuszi simogató, és 
különböző népi játékok várták őket. A program végén a vá-
sárlók között felajánlott termékeket sorsoltak ki.
Mint minden jubileumi évben, idén sem maradhat el a 
sport. Április 15-16-án megrendezésre kerül a „25 órás 
labdajáték” programja: 5 különböző labdajáték, mindegyik 
5 órán keresztül, pihenés nélkül. Az eseményen iskolánk 
tanulói, tanárai és természetesen az öregdiákok fognak részt 
venni. A délelőtt és délután a kisebbeké, míg az éjszakai 
időszakban az idősebbek fognak játszani.
Iskolánk 25. évében a számtalan program szinte egyet-
len nagy eseményben csúcsosodik: a jubileumi napban. A 
szervező csoport nagy erőkkel készül az egész iskolát átfogó 
programra. Az április 22-én megrendezésre kerülő eseményre 
ugyanis nem csak a diákok és tanárok, hanem a szülők, lelké-
szek és a fenntartó egyesületünk tagjai is meghívást kapnak. 
A központi épület udvarán reggeli torna, élő társasjáték, foci, 
röpi, az épületben pedig sakk és kvízjátékok várják az érdek-
lődő és versenyezni vágyó kicsiket és nagyokat. A közösen 
elfogyasztott ebéd után, a délelőtti események lezárulnak. 
Délután, 16 órai kezdettel, a Művelődési házban tartjuk 
meg jubileumi gálaműsorunkat, ahova sok szeretettel 
meghívjuk városunk minden polgárát, akik osztozni 
szeretnének iskolánk örömében. Az eseményen iskolánk 
tanulói nyújtanak színvonalas előadást.
Jubileumi napunk egyik fénypontja egy időkapszula elhelye-
zése lesz. A kapszulába 25 év emlékeit fogjuk elhelyezni az 
utókor számára. Azokat az emlékeket, amiket napról napra, 
hónapról hónapra közösen éltünk át. Iskolánk a hit, remény 
és szeretet alapkövére építette fel a falait. Hisszük, hogy ha 
majd 25 év múlva kinyitják a kapszulát, az idő lesz az egyet-
len megfoghatatlan dolog, ami változott, az értékek, amiket 
mi is képviselünk megmaradtak.

Arany Kincső

A Muharai Színpad szervezésében Révész Melinda iránymutatása szerint flash mob, azaz villámcsődület bemutató történt az 
ÖKU Iskola udvarán. A dramatikus nevelés jegyében zajlott ez az ország településein, március 16-án, ugyan abban az órában.
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kreadance tánciskola sikerei 2016-ban!

Városunkban immáron 15 éve több műfajban is jeleskedő Kreadance Sport Egyesület a 
tavalyi év végén Világbajnokként győzelmi mámorban ünnepelt, a 2016-os évet pedig 
aranyesővel és különdíjakkal indította. 

Januári 30-án nagyszerű sikereket éltek át az Amita Dance 
Jam országos táncversenyen, ahol a Krea Kids gyermekcsa-
patuk 3 koreográfiáját jutalmazták arany minősítéssel.
Mini Surprise csapatuk ezüst  minősítést ért el.
A Junior hip hop csoportjuk szintén arany minősítést kapott.
„Az egyéni díjazottjaikra is méltán büszkék az edzők, hiszen 
a Krea Kids csapatukból 
• KALMÁR DORINA a „LEGTECHNIKÁSABB TÁNCOS”, 
• CSÚZI JUSZTINA a „LEGIGÉRETESEBB TÁNCOS” 
különdíját érdemelte ki. 
• Moderntánc koreográfiájuk a kategóriában elnyerte a leg-
jobb produkciónak járó Amita díjat.
• A szakmai zsűri KALMÁR ELEONÓRA és CSABA ÁR-
PÁD edzőket a „Legjobb koreográfus díjjal jutalmazta szak-
mai munkájukért.
A sikertörténet folytatódott. Veszprém városában is meg-
mérettették magukat a versenycsapataik, ahol a legújabb 
hip hop formáció, a UNITY is színpadra lépett és 
• a táncosok  arany minősítéssel térhettek haza életük első 
versenyéről. 
• A Kreadance S.E. moderntánc  triója, Kalmár Dorina, 
Csúzi Jusztina és Polacsek Petra  első helyezést ért el.
• Az egyesület edzői a „Legkreatívabb koreográfi” különdí-
ját kapták.
A Connector Táncfesztivál hétvégéjén egyesületük eredményei 
összesítve: 1 arany minősítés, 5 db I. helyezés, 2 db II. helyezés.

Lelkesedésük továbbra is töretlen, készülnek az újabb Eu-
rópa-bajnokságra és a Világversenyekre. A versenyzőknek 
és az edzőknek ezúton is szívből gratulálunk. Hatalmas az 
öröm és a köszönet ezekért a kimagasló eredményekért.
Köszönik a szülőknek a pótolhatatlan támogatást és segítséget.
Hajrá Kreadance, Fót város büszke rátok!

vektors kÖtéluGró se fóti lánYainak sikerei a pest meGYei diákolimpián

Kelecsényi Natali (II.kcs)  30 mp gyorsasági:   4.hely
   Szabadon választott:  2 hely
   Összetett:   3.hely
Karácsony Zsófia (III.kcs) 30 mp gyorsasági:   3.hely
   Szabadon választott:  4.hely
   Összetett:   4.hely
Laczkovszki Naómi (III.kcs) 30mp gyorsasági:   2.hely
   Szabadon választott:  2.hely
   Összetett:   2.hely
Botos Dorina (IV.kcs) 30mp gyorsasági:   2.hely
   Szabadon választott:  4.hely
   Összetett:   3.hely
Szabó Adél (IV.kcs) 30mp gyorsasági:   5.hely
   Szabadon választott 3.hely
   Összetett:   4.hely
Törő Emese (IV.kcs) 30mp gyorsasági:   3.hely
   Szabadon választott 1.hely
   Összetett:   2.hely
Vincze Rebeka (IV.cs) 30 mp gyorsasági:   4.hely
   Szabadon választott :  5.hely
   Összetett:   5. hely

Várják a jelentkezőket tánciskolájukba 5 éves kortól felnőtt korig
06-20-367-0402

www.kreadance.hu, kreadance2006@gmail.com

Az áprilisi országos bajnokságon Törő Emese, 
Laczkovszki Naómi, Botos Dorina, Kelecsényi 

Natali képviseli Fótot és Pest megyét

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton köszönjük meg volt barátoknak, munkatársaknak, isme-
rősöknek, mindazoknak, akik fiúnk, Izbéki Csaba (44 évesen 
hunyt el) temetésén jelen voltak és fájdalmunkban osztoztak.

Szülei és Testvérei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazok, akik Bohus Imre, 

nyugalmazott evangélikus lelkész elhunyta feletti fájdalmunkban 
osztoztak. 

a Bohus-család

TakaríTó munkaTársakaT 
keresünk! 

2016. május közepétől augusztus végéig 
a mogyoródi Aquaparkba állást kínálunk. 
A melegre való tekintettel, jó munkabírású, 
munkájára igényes jelentkezők előnyben.

Érdeklődni: Kluha Gabriella
T.: 0620-466 0896



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2016. április 27-én (szerda) 18oo órakor 
a fóti római katolikus temetőben 

(Fót, Vörösmarty út) 

csöndes, protokoll-mentes találkozó keretében 
halálának 37. évfordulóján 
egy szál virággal emlékezünk 

podolini Németh Kálmán szobrászművészre. 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház 
2151 Fót, Vörösmarty tér 3. 

06 70 331 58 06 
www.vmh.hu 

 

A NÉMETH KÁLMÁN

EMLÉKHÁZ HÍREI

Nyári nyitvatartás:
Március 1-től október 31-ig, naponta: 10.00-18.00-ig,

Szünnap: hétfő, vasárnap

Már lehet jelentkezni 
a NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN ALKOTÓTÁBORBA 

A tábort korosztályok szerint két turnusban tartjuk:
az I. turnus 1-6. osztályosoknak június 27-től július 1-ig,

a II. turnus 7-12. osztályosok részére július 4-től 8-ig.
A tábor helyszínei, programja hasonló lesz az előző évekéhez 

és egy tartalmas kirándulást is tervezünk 
Németh Kálmán nyomában Esztergomba, a Keresztény 

Múzeumba.
 

A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
újabb tagok jelentkezését várja!

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

MÚZEuMI ÓRÁK

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 a műveiben?

Miként lehet a művészet a hazaszeretetre nevelés egyik 
legfontosabb eszköze?

Műelemzések feladatlap segítségével.
 

Részletes tájékoztatást Kiss Eszter gyűjteménykezelő – 
múzeumpedagógus ad,

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


