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100 éves a 
Magyarországi 

Kertbarát 
Mozgalom

100 éve 
született 
Lisai Elek 

János, a Fóti 
Kertbarát Kör 
megalapítója

Képeinken a Cselényi Kórus, 
Gellai Istvánné Katica és Lisai Elek 

Erzsébet, valamint a Kertbarát 
Körök 100. évfordulójára Fóton 

készült plakát látható.
 Kapcsolódó írásunkat lásd a 15. oldalon
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Fóti
Hírnök

Dicsőséges Tavaszi HaDjáraT 28. alkalommal

Az idén sem csalódtunk, április 8-án reggel, úgy ahogy az 167 évvel ezelőtt is történt, megjelentek a huszárok Fóton, átvo-
nulóban Vác felé. A rendkívüli látványosság az Óvodakertbe csalta az óvodásokat és a kisiskolások egy részét. Az esemény 
a szokásos módon kezdődött, Ferenczi János huszárkapitány „beadta a jelentést” Bartos Sándor polgármesternek, aki enge-
délyt adott a bemutató megtartására. Újdonság volt, hogy fellépett és kedves műsort adott a Somlyó Apraja táncegyüttes, 
akiket Lengyel Melinda művészeti vezető irányított, és Pénzesné Kiss Veronika kísért hegedűn. 
A koszorúzás alatt Kónya Márton népdalénekest hallgathattuk, aki korabeli katonanótákat adott elő.
A sokaság nagy örömére a huszárkapitány utasított két önként jelentkező vitézt, hogy mutassanak be egy párbaj, ami egy-egy 
csata során rendszeresen előfordult annak idején. Közvetlen közelből láthattuk, hogy harcoltak a huszárok karddal, lóháton.
Az Óvodakert után átvonultak a huszárok és a gyerekek egy jó része követte őket a Károlyi Kastélyhoz, hogy az épület falán 
található Károlyi István domborművet is megkoszorúzzák, arra tekintettel, hogy Károlyi István a család vagyonából egy 
egész huszárezredet hozott létre és vezetett harcba a magyar szabadság kivívása érdekében. Itt az ezredalapító gróf déduno-
kája, gróf Károlyi László adta meg az engedélyt a koszorúzásra.
Az ünnepélyes pillanatokat követően még volt egy kevés idő arra is, hogy a gyerekek ismerkedhessenek a huszárokkal, 
fegyverekkel, lovakkal, mielőtt a bandérium tovább indult volna a váci csatába. 

az ÖnkormányzaT 3000 virágpalánTáT oszToTT ki

Az újjáalakuló Kertbarát Kör szervezett palántavásárt a piac 
területére, április 30-ára. Felkarolta a kezdeményezést az 
Önkormányzat, amelynek a Bársony Fót programja jelen-
tős részben a város szépítéséről, kellemessé tételéről szól, így 
egybevágnak a célok. Meg is hirdették, hogy ingyen oszta-
nak virágpalántát, ha azokat úgy ültetik el a fótiak, hogy az 
a várost szépíti, és persze a későbbiekben is gondját viselik 
majd a virágoknak. 
A virágokat dr. Vargha Nóra, Bíró Zoltán és Gellai István 
képviselők osztották. Egyúttal népszerűsítették a Környe-
zetvédelmi Lakossági Fórumot is, amelyet május 18-án tar-
tanak 17 órai kezdettel a Művelődési Házban. 
Jelen volt Forgács László kertészeti ágazat vezető, tőle és 
Gellai Istvántól szaktanácsot is lehetett kérni, nemcsak a 
virágpalántákkal kapcsolatban.

A palánták kapósak voltak, nyilatkozott Gellai István:
„3000 virágpalántát hoztunk ki, és a frissebbek már reg-
gel 8-kor jöttek is érte boldogan. Folyamatosan érkeztek 
az emberek, mindenki kapott 10-10 db-ot. Választhattak is 
fajták és színek szerint. 10 órára már alig maradt palántánk. 
Ez azt jelenti, hogy már 300 ember, illetve család vállalta, 
hogy részt vesz a város díszítésében, virágosításában. Na-
gyon örülünk nekik.”

Az április végi fagy bizony elvitte azokat a palántákat, amiket 
az óvatlan gazdák a szokatlanul langyos tavaszi időtől elcsá-
bulva már kiültettek, ezek az ajándékba kapott palánták is 
hozzájárulhatnak a tönkre mentek pótlásához. Főszerkesz-
tőnk bejárta a környéket, s már a Czuczor utcában látta, 
hogy az éppen kiosztott önkormányzati palánták itt-ott már 
földben is voltak, a járdát és az úttestet elválasztó szegélyen. 
Az alkalomra kitelepült néhány árus is, tőlük is lehetett vá-
sárolni virág és zöldség palántát.

Működött a piac kiszolgáló épülete, azaz nyitva volt az ajtó 
a piac felől, így szükség esetén oda be lehetett menni, habár 
a Czuczor utca felől szigorú tábla hirdette, hogy a Rendőr-
őrs ide tette székhelyét.

Dr. Vargha Nóra osztja a virágot

A virág mellé Gellai István szaktanácsot is ad

Bíró Zoltán Itt egyebet is lehetett kapni
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ÚTfejleszTések fóTon

A következő négy év Fóton az infrastruktúra fejlesztésének időszaka lesz! - tudtuk meg Németh József alpolgármester úrtól.
Köztudott, hogy Fótnak jelentős lemaradása van az utak-, járdák építése és felújítása terén. Az Önkormányzat Képvise-
lő-testülete döntött arról, hogy a ciklus végéig ezen jelentősen változtatni fog.
Alpolgármester úr kérdésünkre elmondta, hogy elkészült az útépítések ütemezése, évekre lebontva. Az aszfalttal ellátott 
utak aránya körzetenként nagyon eltérő. A program lényege, hogy ezek az aránytalanságok a ciklus végéig a minimálisra 
csökkenjenek. Jelenleg szilárd útburkolattal nem rendelkező utak hossza körzetenként az alábbi: I. körzet: 1.060 m, II. 
körzet: 1.604 m, III. körzet: 1.113 m, IV. körzet: 3.732 m, V. körzet: 2.762 m, VI. körzet: 1.039 m, VII. körzet: 120 m, 
VIII. körzet: 1.344 m. Összesen: 12.774 m
Ebben az évben még nincs lehetőség az aránytalanságok felszámolásának megkezdésére, ugyanis azokat az utakat kell 
megépíteni, melyekre engedélyes tervek léteznek. Ennek megfelelően 2016. és 2019. között az alábbi utak készülnek el 
komplex módon, vagyis járdával és csapadékvíz elvezetéssel.

2016-ban
III. körzet: Beniczky köz 156 m
VII. körzet: Madách u. vége 120 m
VIII. körzet: Kund Pál u. 400 m, Tóth Árpád u. déli szakasz 472 m
Összesen: 1.148 m

2017-ben
IV. körzet: Batthyányi u. 358 m, Bem u. 320 m, Kiss J. u. 
180 m, Nagyváradi u. 121 m, Sipos P. tér északi oldala 98 
m, Táncsics köz 160 m, Vas Gereben u. 380 m
V. körzet: Illyés Gy. u. 260 m, Veres P. u. 239 m, Szent 
István u. 225 m
Összesen: 2.341 m

2018-ban
I. körzet: Széchenyi köz 70 m
II. körzet: Bajcsy-Zsilinszky u. 565 m
IV. körzet: Mindszenty u. 372 m, Ybl Miklós u. 501 m

V. körzet: Árpád fejedelem u. 322 m, Bethlen G. u. 160 m, 
Etelköz u. 226 m, Emese köz 47 m
VI. körzet: Agárdy G. u. 260 m
VIII. körzet: Kazinczy u. 472 m
Összesen: 2.995 m

2019-ben
I. körzet: Bartók B. u. 466 m, Vörösmarty u. 180 m
II. körzet: Áchim A. u. 278 m, Mária u. 212 m
III. körzet: Tóth Kázmér u. 110 m, Zugló IV. u. 175m, 
Zugló V. u, 73 m
IV. körzet: Kopolya u. 180 m, Sopronok u. 216 m, Szán-
tóföld u. 120 m
V. körzet: Muharay E. u. 218 m, Tátra u. 200 m, Szent 
László u. 230 m
VI. körzet: Kalász u. felső szakasza 135 m, Móricz Zsig-
mond köz 104 m
Összesen: 2.897 m

Mint látható, az ütemtervben nem szerepelnek az új szennyvízcsatornák megépítését követő útépítések, felújítások. 2016-ban 
elkészül 4 utca szennyvízcsatornájának terve. Ezek az utcák: Munkácsy M. utca, Széchenyi utca, Agárdy G. utca, Károlyi I. utca. 
Legkésőbb 2017-ben megtörténik a szennyvízcsatornák megépítése, majd ezt követően az utak teljes körű felújítása, megépítése.
Az alábbi kimutatásból az látható, hogy az elmaradó összesen 3.549 m hosszúságú új út másfél éven belül megépíthető 
lesz, a 2020. és 2021. évek folyamán. 

I. körzet: Bartók B. köz 350 m, Pataksor u. 150 m
II. körzet: Hunyadi u. 312 m, Wass A. u. 237 m
III. körzet: Sport u. 258 m, Zugló I. u. 91 m, Klára u. 250 m
IV. körzet: Jedlik Á. u. 450 m, Vasútsor u. 276 m
V. körzet: Bükk u. 220 m, Körösfő u. 350 m, Honfoglalás sétány 65 m

VI. körzet: Csillagdomb u. 270 m, Zöldmező u. 140 m, 
Hargita u. északi vége, 80 m, Németh K. köz 50 m
VII. körzet: 0 m
VIII. körzet: 0 m
Összesen:3.549 m

Fenti ütemezéstől eltérő önerős útépítésre természetesen van lehetőség, az érvényben lévő önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, a műszaki tartalom önkormányzattal történő egyeztetését követően.
Külön gondot jelent az üdülőövezet infrastruktúrájának fejlesztése. Először a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését kell meg-
oldanunk pályázati források bevonásával, azt követően tervezhetjük be az utak megépítését. Nagyságrendileg több mint 10 
km út megépítéséről van szó. Az alpolgármester úr azt is elmondta, hogy ebben a ciklusban jelentős összeget fordítanak 
járdaépítésre, felújításra. Elkészült a ciklusra vonatkozó járdaépítési koncepció, az ütemezés kidolgozása folyamatban van. 

Járdaépítés a Németh 
Kálmán úton

Javában folyik a 
ravatalozó átépítése

A Bársony Fót projektben folytatódnak a városszépítési, 
városfejlesztési munkák. Elkészültek a fagyosszentek elmúl-
tával beültetésre kerülő virágszigetek és azok környezete. 
Folyamatban van a nem szilárd burkolatú utak simítózása. 
Öröm végighaladni kocsival például a tópartra vezető Hársfa 
úton az egykori Tó Vendéglőhöz, de más utakon is normál 
sebességgel lehet már hajtani. Folyik a ravatalozó átépítése. 
Jó ütemben halad az ÖMW kút előtti veszélyes kereszteződé-
sen a lámpás csomópont kiépítése. Itt körforgalmat szeretett 
volna az Önkormányzat készíttetni, de a közútkezelő, illetve 
az engedélyező hatóság (NIF) szerint ahhoz nincs elegendő, 
hely ezért „csak” lámpás csomópont lesz, de ez is sokat köny-
nyíthet az ottani közlekedési nehézségeken.

pályázaTi felHÍvás
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátására.

Feladatkör: A Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői felada-
tainak ellátása, a Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevétele-
inek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása 
és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási és 
költségvetési tervek elkészítése.
Képesítési és egyébfeltételek: büntetlen előélet; felsőfokú 
végzettség, vezetői tapasztalat – legalább 1-3 év.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a városüzemeltetési 
vagy műszaki feladatokat ellátó intézménynél, gazdasági 
társaságnál szerzett vezetői gyakorlat; és a fóti helyismeret.
Elvárt kompetenciák:
• önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; 
• nagyfokú terhelhetőség;
• kiváló problémamegoldó és szervezési készség
• jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség;
• kiváló vezetői képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• a pályázó munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelései 
(FIGYELEM: a pályázati anyag terjedelme max. 20 oldal, a 
mellékletekkel együtt!).

• iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata;
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, vagy a megkérését igazoló dokumentum;
• nyilatkozat arról, hogy a Ptk. 3:115 §-ban szabályozott 
összeférhetetlenségi tilalom nem áll fenn;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik.
A megbízás időtartama: Határozott idejű, az ügyvezetői fel-
adatkör ellátására vonatkozó, kettő évre szóló, a pályázati 
felhívás mellékletében olvasható munkaszerződés alapján, 
három hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázat elbírálásának határideje:2016. június 22.
A pályázati kiírás megtalálható Fót Város Önkormányzatá-
nak Hivatalos honlapján és a Hivatal hirdetőtábláján 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ: a www.
fot.hu honlapon található. A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Bartos Sándor polgármester nyújt, 
a 06/27-535-365/102

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
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TájékozTaTás iparűzési aDóalanyok részére

A 2015. évi helyi iparűzési adó bevallási határideje 2016. 
május 31. Kérjük a nyomtatványokat kitöltve és aláírva hatá-
ridőben benyújtani szíveskedjenek a helyi Adóhatóság részére. 
Amennyiben különbözetfizetési kötelezettség áll fenn, 
úgy azt a bevallás határidejével egy időben a 11784009-
15731096-03540000 számú iparűzési adó számlára 
kell befizetni/átutalni. Állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó évi mértéke az iparűzési adóról 
szóló többször módosított 31/1997. (XII.12.) számú Ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. §-a értelmé-
ben az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység (építőipari, egyéb) esetén az adóátalány naptári 
naponként 5.000 Ft.
Az Ör. rendelet az iparűzési adó megfizetése és bevallása 
alól mentességre, illetve kedvezményre a 2015. adóévre 
nem ad lehetőséget.
A 2016. adóévtől (bevallási határideje 2017. május 31.) az 
Ör. alapján adómentes az a háziorvos védőnő vállalkozás, 
amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továb-
biakban: Hatv.) alapján számolt vállalkozási szintű adóalapja 
az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. A Hatv. 
alapján háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó aki/
amely – gazdálkodó szervezetként, vagy egyéni vállalkozó-
ként- külön jogszabály alapján háziorvos, házi gyermekor-
vosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez 
és nettó árbevételének 80%-a e tevékenység (tevékenységek) 
végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénz-

tárral kötött finanszírozási szerződés alapján az egészségbiz-
tosítási Alapból származik. Az ebben érintett adózók a 2015. 
évi bevallás alapján a 2016. második félévi és 2017. első félévi 
előleg megállapításánál ezt vegyék figyelembe.
 A Hatv. 39.§ (2) bekezdés értelmében, ha vállalkozó több 
önkormányzat területén végez állandó jellegű iparűzési te-
vékenységet, akkor az adóalapját meg kell osztani a szék-
hely, illetve a telephely(ek) szerinti önkormányzatok között. 
A fenti törvény melléklete alapján nem lehet azt a megosz-
tási módszert alkalmazni, amelyik az adókötelezettséggel 
érintett település esetén nulla forint adóalapot eredményez.
Tájékoztatjuk, hogy bevallási nyomtatványainkat letölthe-
tik az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.fot.hu) 
vagy kérhetnek személyesen az ügyfélszolgálaton, illetve az 
adóhatóságtól ügyfélfogadási időben (Fót, Vörösmarty tér 
1.). A kitöltött bevallásaikat elküldhetik postai úton, faxon, 
illetve leadhatják ügyfélfogadási időben személyesen is.
2016. április 25.

Dr. Finta Béla s.k jegyző

kÖrnyezeTvéDelmi program és kÖrnyezeTvéDelmi 
inTézkeDési Terv

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy Fót Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2016. február 24-én tar-
tott rendes testületi ülésén elfogadta a 2015-2020 évre vo-
natkozó Környezetvédelmi Programját, és az ezen alapuló 
2016 évi Környezetvédelmi Intézkedési tervét. 

A Környezetvédelmi Program az alábbiakat öleli fel:
• környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befo-
lyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést, 
• a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt 
környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapoto-
kat, a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb 
intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, illetve az 
előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 
feladatokat), 
• azok megvalósításának ütemezését, a kitűzött célok meg-
valósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, 
• az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök al-
kalmazásának várható költségigényét, a tervezett források 
megjelölésével, 
• a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, 
valamint a légszennyezéssel, a zaj és rezgés elleni védelemmel, 
• a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére 
kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zaj-
térképek alapján készítendő intézkedési tervekkel,
• a zöldfelület-gazdálkodással, a települési környezet és a 

közterületek tisztaságával,
• az ivóvízellátással, 
• a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
• a kommunális szennyvízkezeléssel, 
• a településihulladék-gazdálkodással, 
• az energiagazdálkodással, 
• a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
• a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárí-
tásával és a környezetkárosodás csökkentésével, 
• a területhasználattal, 
• a földtani képződmények védelmével, 
• a talaj, illetve termőföld védelmével, 
• a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 
• a rekultivációval és rehabilitációval, 
• a természet- és tájvédelemmel, 
• az épített környezet védelmével, 
• az ár- és belvízgazdálkodással, 
• az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, 
• az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 
• a környezeti neveléssel, 
• tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 
kapcsolatos feladatokat és előírásokat tartalmazza és foglalja 
össze a településre vonatkozóan. 

A települési környezetvédelmi program összhangban van a 
regionális és megyei környezetvédelmi programmal.
A környezetvédelmi intézkedési terv a környezetvédelmi 

program céljainak eléréséhez szükséges feladatokat tartal-
mazza. A Környezetvédelmi Intézkedési Tervbe több pon-
ton is integrálásra került, a „Bársony Fót” Önkormányzati 
Képviselői kezdeményezés. A kezdeményezés részeként, 
ez év tavaszával, egy „tavaszi nagytakarítás” veszi kezdetét, 
amellyel a közterületek szinte új arculatot kapnak (szemét-
szedés, kaszálás, virágosítás, fásítás). 

Ezzel együtt viszont szükségessé válik az Önök közreműkö-
dése, segítsége, hogy ezek az eredmények megmaradjanak. 
A legfontosabb Önökre háruló feladatokat a helyi telepü-
lési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkor-
mányzati rendelet tartalmazza.
10. § (4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a 
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed; ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott terü-
letrész mellett az útszegélyig még üres füves rész vagy virágos 
sáv illetve fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozó-
nak kell tekinteni (a továbbiakban: járda).
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása, a gyalogos for-
galomra szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az ingatlan 
tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és 

vendéglátóipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más el-
árusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell 
tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti (üzemi) 
tevékenységből származik-e.
(6) A tulajdonos kötelessége a (4) bekezdés szerinti járdán növő 
gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók 
elleni növényvédelem), a közterületre kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyesése, hogy a gyalogos közlekedést és a forgalombiz-
tonsághoz szükséges kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 
m-en belül 50 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva.
12. § (1) A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, fo-
lyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terje-
dően – az ingatlan tulajdonosának kötelessége. A burkolt árok 
tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott hordalék 
elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Kft. gondoskodik.
(2) Járműbehajtók átereszeinek tisztántartása minden esetben 
az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

Köszönjük, hogy a rendelet betartásával Önök is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Városunk szép, tiszta és 

otthonos lehessen.
Kigyósi Katalin környezet- és természetvédelmi ügyintéző

lakossági felHÍvás
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során 
fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező 
tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen 
erős szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fő oka 
az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri 
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-
delet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesz-
téssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék sza-
badtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény 
egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett 
-megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott 
település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de 
égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott 
helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok 
esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, elő-
zetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irá-
nyított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és 
a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartal-
mazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfe-
lelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk 
tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél 
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül 
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, 
vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszo-

nyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, 
továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szin-
ten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti ha-
tóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett 
területen akkor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a kijelölt tűz-
rakhelyeket is - . ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő 
vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevé-
kenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi ható-
ság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos továb-
bi információkén keresse fel a katasztrófavédelem oldalait 
(http:www.katasztrofavedelem.hu, vagy a NEBIH Erdésze-
ti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 

Ügyfélfogadás:
Adócsoport:   Ügyfélszolgálat:
H: 13-17   H: 8-12 és 13-17
Sz: 8-12 és 13-16  K, Sz, Cs: 8-12 és 13-16
P: 8-12   P: 8-12

TEN-LINE  TEFLON®-bevonó,
Szinterező és Kereskedelmi Kft.
2146 Mogyoród, Kerektó u. 4.

 
Mogyoródi telephelyünkre

betanított munkára
munkatársakat keresünk.
Jelentkezni személyesen, 

vagy telefonon.

Tel: 28/ 440 440
Mobil: 30/ 817 2170
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Helyi buszjáraT válTozások

Tisztelt Fóti Lakosok!
Mint Önök előtt is ismeretes a Fót Város Önkormányzata és az Auchan Magyarország Kft. Fóti Áruháza között létrejött 
Együttműködési Megállapodás keretében az Áruház ingyenes buszjáratot biztosít Fót területén a település lakói számára. 
A jogszabályi változások eredményeként az Áruház vállalta, hogy 2016. április 24. napjától a vasárnapi napokon is 8 db 
buszjáratot indít az alábbi – korábban hétfő-szombat napokra vonatkozó – menetrend szerint.

Kárpáti Gábor s.k. Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fót    Helyi járat menetrend Hétfőtől-Vasárnapig

Auchan 00 perc 6:45 8:15 10:15 13:00 14:45 16:45 18:15 20:00
Sikátorpuszta 04 perc 6:49 8:19 10:19 13:04 14:49 16:49 18:19 20:04
Sikátorpuszta bejárati út 08 perc 6:53 8:23 10:23 13:08 14:53 16:53 18:23 20:08
Fótliget 10 perc 6:55 8:25 10:25 13:10 14:55 16:55 18:25 20:10
Fót, Istvánhegy (Vízmű) 11 perc 6:56 8:26 10:26 13:11 14:56 16:56 18:26 20:11
Vörösmarty MGTSZ 13 perc 6:58 8:28 10:28 13:13 14:58 16:58 18:28 20:13
Vörösmarty tér (Gyermekváros) 15 perc 7:00 8:30 10:30 13:15 15:00 17:00 18:30 20:15
Vörösmarty tér   16 perc 7:01 8:31 10:31 13:16 15:01 17:01 18:31 20:16
Vörösmarty utca 18 perc 7:03 8:33 10:33 13:18 15:03 17:03 18:33 20:18
Temető 19 perc 7:04 8:34 10:34 13:19 15:04 17:04 18:34 20:19
Tanács József utca 21 perc 7:06 8:36 10:36 13:21 15:06 17:06 18:36 20:21
Vásártér (Iskola) 23 perc 7:08 8:38 10:38 13:23 15:08 17:08 18:38 20:23
Autóbusz állomás 26 perc 7:11 8:41 10:41 13:26 15:11 17:11 18:41 20:26
Attila utca 28 perc 7:13 8:43 10:43 13:28 15:13 17:13 18:43 20:28
Csaba utca 29 perc 7:14 8:44 10:44 13:29 15:14 17:14 18:44 20:29
Hargita utca 30 perc 7:15 8:45 10:45 13:30 15:15 17:15 18:45 20:30
Sportpálya 31 perc 7:16 8:46 10:46 13:31 15:16 17:16 18:46 20:31
Petőfi szobor 32 perc 7:17 8:47 10:47 13:32 15:17 17:17 18:47 20:32
Kazinczy utca 33 perc 7:18 8:48 10:48 13:33 15:18 17:18 18:48 20:33
Alagi u.-Németh K. út 34  perc 7:19 8:49 10:49 13:34 15:19 17:19 18:49 20:34
Alagi u.-Somlói u. 35  perc 7:20 8:50 10:50 13:35 15:20 17:20 18:50 20:35
Balassa u. 37  perc 7:22 8:52 10:52 13:37 15:22 17:22 18:52 20:37
Béke u.-Somlói u. 39  perc 7:24 8:54 10:54 13:39 15:24 17:24 18:54 20:39
Béke u.-Németh K. u. 41  perc 7:26 8:56 10:56 13:41 15:26 17:26 18:56 20:41
Rév u.-Béke u. 43  perc 7:28 8:58 10:58 13:43 15:28 17:28 18:58 20:43
Szent Imre u.-Batthyány u. 44  perc 7:29 8:59 10:59 13:44 15:29 17:29 18:59 20:44
József A. u.-Szent Imre u. 45  perc 7:30 9:00 11:00 13:45 15:30 17:30 19:00 20:45
József A. u.-Ybl Miklós u. 46  perc 7:31 9:01 11:01 13:46 15:31 17:31 19:01 20:46
József A. u. 47  perc 7:32 9:02 11:02 13:47 15:32 17:32 19:02 20:47
Győrffy V. Á. 48  perc 7:33 9:03 11:03 13:48 15:33 17:33 19:03 20:48
Dózsa Gy. u. 1. 50  perc 7:35 9:05 11:05 13:50 15:35 17:35 19:05 20:50
Dózsa Gy. u. 52  perc 7:37 9:07 11:07 13:52 15:37 17:37 19:07 20:52
Tessedik u. 53  perc 7:38 9:08 11:08 13:53 15:38 17:38 19:08 20:53
Vásártér (Iskola) 55  perc 7:40 9:10 11:10 13:55 15:40 17:40 19:10 20:55
Kodály Z. u. 57  perc 7:42 9:12 11:12 13:57 15:42 17:42 19:12 20:57
Temető 59  perc 7:44 9:14 11:14 13:59 15:44 17:44 19:14 20:59
Tanács J. u. 60  perc 7:45 9:15 11:15 14:00 15:45 17:45 19:15 21:00
Vörösmarty tér (templon) 61  perc 7:46 9:16 11:16 14:01 15:46 17:46 19:16 21:01
Gyermekváros 62  perc 7:47 9:17 11:17 14:02 15:47 17:47 19:17 21:02
Vörösmarty MGTSZ 63  perc 7:48 9:18 11:18 14:03 15:48 17:48 19:18 21:03
Fót Istvánhegy (Vízmű) 65  perc 7:50 9:20 11:20 14:05 15:50 17:50 19:20 21:05
Fótliget 67  perc 7:52 9:22 11:22 14:07 15:52 17:52 19:22 21:07
Sikátorpuszta bejárati út 69  perc 7:54 9:24 11:24 14:09 15:54 17:54 19:24 21:09
Auchan 75  perc 8:00 9:30 11:30 14:15 16:00 18:00 19:30 21:15

Össz idő:  1 ó. 15 p.

DE:
Indulási időpontok : 6:45 8:15 10:15

Érkezési időpontok: 8:00 9:30 11:30

DU:
Indulási időpontok: 13:00 14:45 16:45 18:15 20:00

Érkezési időpontok: 14:15 16:00 18:00 19:30 21:15

fáy anDrás iskola

Élet a honfoglalás korában – a 3.b osztály erdei iskolája
2016. április 6-án, reggel 9 órakor a 3. b osztály tanulói 
megkezdték honfoglalás kori kalandjaikat egy erdei iskolai 
project keretén belül. A 3 naposra tervezett program célja 
az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a honfoglalás 
kori mesterségekkel, megtapasztalják, milyen volt akkori-
ban élni, valamint minél több és érdekesebb információval 
gazdagodjanak az egyes tantárgyakon belül is. 
A foglalkozások helyszínét az iskola mögött található lovarda 
(Angyalföldi Lóbarátok Szérűskertje SE.), azon belül Halász 
Dóri néni biztosította számunkra. A gyerekek első nap mega-
lapították a törzseket és letették a törzsi esküt, megkötötték a 
„vérszerződést”, ezután fogtak csak hozzá a jurta-modell épí-
téséhez, ami agyagból, fából és fonalból készült. A foglalko-
zások alatt megszakítás nélkül folyt a lovaglás, természetesen 
szőrén ülték meg a gyerekek a lovakat. Aki nem lovagolt, az 
sem maradt munka nélkül: lócsutakolás, trágyahordás, taka-
rítás várt rájuk. A tanulók saját maguk készítették elő a va-
csorát, megpucolták, megmosták és felvágták a zöldségeket, 
hogy aztán egy fenséges, bográcsban főtt paprikás krumpli 
felett beszélgethessünk őseinkről. Az éjszakát, a hűvös esték 
miatt nem sátorban, hanem a tanteremben töltöttük. 
Másnap reggel gilisztagyűjtéssel indult a nap: az a törzs kapta 
a legtöbb pontot, aki a legtöbb gilisztát tudta összegyűjteni 
egy befőttesüvegben. Miután a gyerekek kellőképpen beme-
legedtek a reggeli testmozgástól, megsétáltathatták Matyit, a 
pónilovat, folytatódott tovább a lovaglás és a lovak lepucolása 
is. Aki végzett a feladattal, az korabeli táskát varrt magának, 
díszítésül pedig tarsolylemezt készítettek. Este tábortüzet 
raktunk és szalonnát, hagymát, krumplit, pirítóst sütöttünk. 
Vidám, kacagós hangulatban telt el az este, mire feleszmél-
tünk, sötétségbe borult a világ körülöttünk, csak néha-néha 
reppent el a fejünk fölött egy-egy denevér. Elindultunk vissza 
az iskolába, de az alvás még váratott magára: megkezdődött 
az Éjszakai Csodaszarvas Futam: az ifjú régészeknek „honfog-
lalás kori” kártyákat kellett megtalálniuk, és kizárólag elem-
lámpát használhattak a sötétben. A gyerekek elfáradtak és 
este 11-kor már mindenki az igazak álmát aludta. Szükségük 
is volt rá, mert elérkezett a 3. nap…
A táskákba illő agyagtáblát gyúrtak és formáztak a gyerekek, 
hogy aztán rovásírással belevéssék a nevüket, a saját maguk 
által kifaragott „fa tollal”. Természetesen a lovaglás az utolsó 
napon se maradhatott el. Búcsúzásképp a gyerekek almával 
és répával etették meg a pacikat, akik hálásan fogadták a 
finom falatokat. A gyerekek minden percét élvezték az erdei 
iskolának, volt, aki haza se akart menni. Jóleső fáradtság 
vett erőt mindenkin, mire a szülők értük jöttek. 
Csodálatos környezetben telt el a 3 nap, a gyerekek bepil-
lantást nyerhettek a vidéki élet szépségeibe és az ősmagya-
rok korának kulisszatitkaiba is. 
Köszönjük a felejthetetlen élményeket!

Jakabné Kaudersz Orsolya és Matisz Mónika 3. b

Olvasás éjszakája 
2016. március 23. este fél 7. Izgatott gyerekzsivaj járja be az 
iskola folyosóit. Hátizsákos, pokrócot és hálózsákot cipelő 
gyerekek búcsúzkodnak a szüleiktől az aulában. Előkerülnek 
a ropogtatnivalók, az elemlámpák, csoportokba verődve talál-
gatják, vajon mi vár rájuk az este. Huszonhat, 3. és 4. évfolya-
mos tanuló élheti át elsőnek az iskola történetében az Olvasás 

Éjszakája nevezetű rendezvény minden csodás pillanatát. 
Legnagyobb örömünkre elfogadta meghívásunkat Seszták 
Szabolcs színművész. Az Ő hangján szólalnak meg az egyes 
meseszereplők a verseny első feladatában, az Ismerd fel a 
mesét!-ben. Vidám hangulatot teremt már a játék első per-
ceiben, de Szabolcs emellett arra is odafigyel, hogy jó taná-
csokkal lássa el az ifjúságot. Vetélkedővel folytatódik az este, 
a pontozás szünetében pedig a gyerekek Meseactivity-ben 
mérhetik össze tudásukat. Csak úgy repkednek a viccesebb-
nél viccesebb megoldások, a gyerekek egymást túlkiabálva 
próbálják megfejteni a feladványokat. 
Aztán csörög a telefon, és a nap fénypontjaként megérkezik a 
vacsora: a Mohó Kandúr Ételbár futárja több doboznyi, frissen 
sült pizzát cipel a terembe, illatuk belengi az egész emeletet. A 
gyerekek üdvrivalgással fogadják, és innentől kezdve húsz percen 
át csak az elégedett csámcsogásukat halljuk. Hogy vacsora után 
se unatkozzunk, a csapatoknak Rajzfilmslágereket kell felismer-
niük. Az Aranyhaj zenéjét együtt éneklik, a Riszálom úgyis, úgy-
is-ra már elszabadul a buli, mindenki hangosan énekel és táncol. 
Lassan elérkezik az idő, hogy beköltözzünk a tornaterembe és 
berendezkedjünk az alváshoz. Na de a matracokat nem osz-
togatják csak úgy, meg kell értük dolgozni! A teljesen elsötétí-
tett aulában elrejtünk több tucat mesekártyákat, aki megtalál 
egyet, az biztosítja maga számára a matracot, a plusz kártya 
pedig pluszpontot jelent a csapatának. Elő az elemlámpákkal! 
Hosszú percekig rohangálnak az apró fénypontok a falakon, 
földön, színpadon, izgatott kiáltás hallatszik, ha valaki rátalál 
egy elrejtett kártyára. Szerencsére mindenkinek sikerül kár-
tyát szereznie. Fogjuk a rengeteg csomagot, és felvonulunk 
a tornaterembe. A gyerekek zsákjaiból előkerülnek a színes 
takarók, mókás kispárnák, alvókák, pizsamák. És természe-
tesen előkerülnek a kedvenc könyvek is, hiszen azért Olvasás 
éjszakája, mert ezen a napon megengedett, hogy a gyerekek 
addig legyenek fent, és olvasgassanak, míg el nem nyomja 
őket az álom. Éjfélkor lámpaoltás, vannak, akik már Álom-
manó birodalmában járnak, de vannak, akik még sutyorog-
nak, olvasgatnak, ezért nekik külön kis kuckót rendezünk be, 
hogy ne zavarják azokat, akik aludni szeretnének. A legkitar-
tóbbak éjjel 3kor térnek nyugovóra, így eljött az idő, hogy mi 
is pihenjünk egy kicsit. Reggel fél6-6 körül kel a kis csapat. 
Álmos arcok néznek vissza ránk a hálózsákokból, kócos fe-
jek bukkannak elő a takarók alól. A reggeli lekváros kenyér 
majszolása közben még játszunk egy kicsit, majd eredmény-
hirdetés következik, és az emléklapok, nyereménykönyvek 
kiosztása. A gyerekektől csupa pozitív visszajelzést kaptunk, 
jól érezték magukat, élvezték az estét, a játékokat. 
A rendezvény célja, hogy a gyerekekkel megszerettessük az 
olvasást, a könyveket. A mai, modern világban a nyomta-
tott könyvek szerepét egyre inkább átveszi a technológia. Ez 
a rendezvény egy kezdeményezés is arra, hogy az ifjúságot 
még inkább meggyőzzük arról, hogy OLVASNI JÓ! 
Köszönettel: Jakabné Kaudersz Orsolya és Matisz Mónika 3. b
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a mi sulink, aHova szÍvesen járunk!

Az április a mindennapi tanulás mellett a tanórán kívüli fog-
lalkozások, műsorok növekvő számával is jelezte a tavaszt. 
Tavaly – egy pályázat kapcsán – iskolánk megállapodást kö-
tött a Kerekasztal Színházi Nevelési Központtal.  A pályázat 
sikeres volt, így 3.b osztályunk részt vehetett a Kerekasztal 
Szélben szállók című előadásán. A társulat a maga nemében 
egyedülálló: a színház és a pedagógia iránt elkötelezett tagjai 
a közönség bevonásával, a gyerekek aktivitására és kreativi-
tására építve alkotják meg a produkciót. Harmadikosaink 
nagy lelkesedéssel vettek részt a közös alkotási folyamatban.

A 6.b osztályosok az Országos Széchenyi Könyvtárban jár-
tak. Igen érdekesnek találták a látogatást. Megismerhették 
hazánk legnagyobb könyvtára életét, működését a „a pin-
cétől a padlásig”. A legnagyobb élményt a gyűjteményben 
látható Corvinák jelentették a gyerekeknek.

A 2013-ban Újpesten megnyílt Tarzan Park egy újszerű 
játszóeszközökkel felszerelt óriási játszótér. Az üzemelte-
tők felajánlották az ingyenes látogatás lehetőségét. Számos 

osztályunk élt ezzel. Az 1. és a 4. b osztályosok a Fővárosi 
Nagycirkusz vendégei voltak, ahol az Atlantisz gyermekei 
című előadást tekinthették meg.

A Fox Nemzetközi Angol Nyelvi Versenyen a legjobb ered-
ményt a 7-8. osztályosok versenyében érték el tanulóink. 
A 801 induló közül az előkelő 28. helyen Bagu Ádám, a 
36. helyen Nagy Szabolcs végzett. Gratulálunk mindkét 
versenyzőnek, valamint az őket felkészítő pedagógusoknak!
A felhőtlen szórakozás mellett arra is vállalkoztak tanulóink, 
hogy maguk is szórakoztassanak. A Zeneiskola Zene és Tánc 
címmel szervezett előadást a Művelődési Házban. A zeneis-
kolások mellett a Fóti Asszonykórus és a környékbeli iskolák 
tanulói is szerepeltek. Iskolánkat a 4. b-sek képviselték, akik 
reneszánsz táncot mutattak be. A gyönyörű, korabeli jelme-
zeket Kalmár Julika néni varrta, aki nyugdíjba vonulása óta is 
részt vesz iskolánk életében, a táncot Kónya Zsuzsanna taní-
totta be. A zenét a Zeneiskola növendékei szolgáltatták.

Április 19-én került sor az idei jótékonysági estre. A zsú-
folásig megtelt tornateremben 16, főként zenés-táncos 
produkciót mutattak be az alsós osztályok, énekkarosok, 
táncosok, valamint a Pedagógus Női Kar. A másfél órás 
műsort a fellépők közös éneklése zárta. Egy üdítő, vidám 
este részesei lehettek mindazok, akik ellátogattak. Erre, az 
évek óta megrendezésre kerülő estre izgatottan készülnek az 
osztályok. A nézőtéren pedig a szülőkön kívül jelen vannak 
iskolánk jelenlegi és már nyugdíjba vonult pedagógusai, 
„öreg-diákok”, akik örülnek egymásnak, a viszontlátásnak. 
Ekkor fogalmazódik meg az emberben, hogy az iskolának a 
tanítás, nevelés mellett közösségépítő, hagyományőrző sze-
repe van. Köszönjük szépen az élményt a szervezőknek, a 
szereplőknek, és minden résztvevőnek!

Németh Kálmán Ált. Isk. és AMI SzMK
Hirdetés

„a kÖlTészeT a lélek ünnepe. a szabaDság 
végTelenje. csoDa és TiTok.”

Simai Mihály

A hosszú tél rövid napjai után mindenki örömmel várja a 
tavaszt. Boldogan figyelgetjük a természet változását, meg-
újhodását. Élvezzük a tavaszi nap első melegebb sugarait. És 
szeretettel készülődünk tavaszi ünnepeinkre is.
Ebben az évben már 12. alkalommal rendeztük meg Fót 
város kiemelt kulturális eseményét: a József Attila Szava-
lóversenyt. Ez a szavalóverseny minden évben a Költészet 
Napjához, József Attila születésnapjához kapcsolódik.
Az eseménynek – mint mindig - a fóti Vörösmarty Művelő-
dési Ház adott otthont. A szépen berendezett, tavaszi hangu-
latot árasztó nagyterem ez alkalommal is zsúfolásig megtelt. 
A versenyre 42 szavaló érkezett. Örömünkre szolgált, hogy 
nem csak városunk iskoláiból, hanem a környező települé-
sekről is érkeztek versenyzők. A háromtagú zsűri tagjai közt 
Kulcsár Lajos színművészt, Szűcs Mária nyugdíjas könyvtár-
vezetőt és, Kulcsárné Jankovich Mariann művelődésszervezőt 
köszönthettük. Köszönjük színvonalas munkájukat, hiszen 
évek óta számíthatunk rájuk. Azt az igén is elmondhatjuk, 
hogy nem volt könnyű dolguk. A verseny színvonala ki-
emelkedő volt. Olyan színvonalú szavalatokat is hallhattunk, 
amilyeneket eddig csak nagy színészeinktől szoktunk meg. 
Bizony nem egyszer előfordult, hogy némelyik előadás köny-
nyet csalt a jelenlevők szemébe. Elgondolkodtunk, honnan 
ez az erő, élettapasztalat, amelyből ezek a gyerekek meríte-
nek? Mint megtudtuk, a válasz sokszínű: fiatalon megélt 
tragédiák, kedvenc színészek verselésének tanulmányozása az 
interneten, a vers szeretete, stb. áll a háttérben.

De szólni kell azokról a pedagógusokról is, akik fáradságot 
nem kímélve külön is foglalkoztak ezekkel a tehetséges gye-
rekekkel. Köszönjük Nekik, hogy munkájukkal hozzájárultak 
ehhez az értékes és színvonalas délelőtthöz. Köszönet a Fóti 
Garay János Általános Iskola dráma szakköröseinek is, akik két 
rövid és humoros komédiával szórakoztatták a résztvevőket.
Köszönet illeti Fót Város Képviselőtestületét, Önkormány-
zatát is, akik hosszú évek óta biztosítják a verseny magas 
színvonalú megrendezésének anyagi feltételeit.
Befejezésül álljon itt a híres írónő ma is aktuális gondolata:
„A költészet az irodalom lelke, a legmagasabb rendű kon-
centrációja mindannak a nagyszerű dolognak, ami csak a 
világban és az emberben létezik. A lélek egyetlen tápláléka.” 
Ljudmila Ulickaja

Domokos Istvánné, tanár
Fóti Garay János Általános Iskola

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

+36 28/441 002
jankovicsné@upcmail.hu
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nevelés-oktatás
Hálával a mÚlTérT, HiTTel a jÖvőbe

Ez a rövid gondolat formálta iskolánk jubileumi évét és 
munkálta diákjaink és tanáraink együttműködését. Hiszen 
ebben az évben több, mint 40 eseményt szerveztünk meg és 
fogunk még megrendezni közösen, amelyeknek célja a fenti 
gondolatba tömörítve jelenik meg. Az emlékezés hálára int 
minket, a jövőt eltakaró fellegek pedig hitünket növelik.
Szokták mondani, hogy a sport összehozza az embereket, na 
de, hogy ennyire! Április 15-én került megrendezésre a 25 
órás labdajáték rendezvénye. Péntek reggel 7 órakor röpült 
át először a labda a röplabda háló felett, és szombat reggel 
8 órakor esett az utolsó kosárlabda a kosárba. Mostani és 
régi diákjaink, tanáraink, szülők, lelkészek, és nagyon sokan 
azok közül, akik ehhez a közösséghez tartoznak, vagy valaha 
is tartoztak, 25 órán keresztül, 5 féle labdajátékot játszva 
élték át azt az összetartást, ami iskolánkat jellemzi már a 
kezdetek óta. Tanítási időben az osztályok tesiórákon röpiz-
tek, majd délután jöhetett a tollas, foci, floorball és végül a 
kosárlabda. Az éppen nem játszó résztvevők ugráló kötél és 
rocky bemutatót, illetve a Street Workout Show-t nézhették 
meg. A futni vágyók pedig a 25 km-es futáson próbálhatták 
meg erejüket. A 25 óra leteltével a már fáradt felnőtt és 
gimis, és az újonnan érkezett, friss általános iskolás csapat 
közösen fogyaszthatta el a jól megérdemelt tortákat. 
Jubileumi programjaink mind egy eseményben csúcsosod-
tak ki, az április 22-én megrendezett jubileumi napban. En-
nek a napnak a délelőttjét egy reggeli torna nyitotta, majd 
az események párhuzamosan folytak tovább. Az alsósok a 
tanítónők által szervezett akadályversenyen vehettek részt, 
a felsősök és a gimisek pedig játszhattak élőcsocsót, röpit, 
focit, kosarat, és a gimis DÖK által szervezett élő társas já-

tékot. Az épületben néptánc, sakk, és egy aláírható szalag 
várta a résztvevőket. A mozgalmas programok után kéz-
műveskedésre is volt lehetőségünk. Iskolánk 2x1,5 méter 
méretben megrajzolt címerét több, mint 80 részre vágtuk 
szét, majd a részekre apró papírgalacsinokat ragasztottunk. 
Az így elkészült kép iskolánk főépületében lesz kiállítva ha-
marosan. A nap egyik fénypontja az időkapszula elhelyezése 
volt. A kapszula 25 évig lesz a föld alatt, benne rajzainkkal, 
képeinkkel, emlékeinkkel, és a már korábban említett aláírt 
szalaggal. 16 órakor kezdődött a Vörösmarty Művelődési 
Házban a gálaműsorunk, ahol beszédekkel, kisfilmmel, 
énekkel, verssel és tánccal emlékeztünk meg iskolánk el-
múlt két és fél évtizedéről. Találkozhattunk régi tanáraink-
kal, barátainkkal, hogy sűrű nevetések közt idézhessük fel 
az együtt töltött éveket.
A programok sora természetesen még nem ért véget, hiszen 
előttünk van még pár hónap. Mire ez a cikk megjelenik, javá-
ban folynak már az írásbeli érettségi vizsgák. Ezt követően a 
12-esek elbúcsúznak az iskolától, és elkezdik életük egy újabb 
szakaszát. Az iskola tanárai is búcsúznak tőlük, de nem fé-
lelemmel, vagy szomorúsággal, hiszen tudják, hogy mennyi 
mindenre megtanították immár felnőtté vált tanítványaikat.
Visszanézünk hálával, előre nézünk hittel, a tanév napjai 
pedig szépen tovatűnnek. Évek múltán reméljük, hogy a 
helyünket egy olyan csapat veszi át, akik megőrzik és to-
vábbadják értékeinket. Akik 2041. április 22-én, egy újabb 
jubileumi ünnepség keretein belül emelik majd ki a kapszu-
lánkat és áhítattal nézik azt a dobozt, ami talán régi már, de 
a meg nem fakuló emlékeinket hordozza a belsejében.

Arany Kincső

Eredményhirdetés

Táncoktatás

Az idődoboz elhelyezése

Alapítók, ha találkoznak…

Fellépő diákok

Arany Sándor műsorvezetőAz áldáskérést az iskola 
egykori tanítványa 

mondta

Cseri-Matus Csilla
igazgató asszony

Az iskola kórusa

Tamási László, az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke
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nevelés-oktatás
népművészeTi iskola

Jótékony célú rendezvény
A Népművészeti Iskola jótékony célú ünnepi rendezvényén jól szórakozhattunk. Hallhattunk magas színvonalú hangszeres 
és ének előadásokat láttunk szellemes és vidám színpadi előadásokat, táncokat. Ez alkalommal a fiatalok által kitalált és 
elkészített ruhabemutatókról készült képeket mutatunk be a teljesség igénye nélkül, továbbá egy nem szokványos táncje-
lenetet, ízelítőül a fergeteges jókedvről.

megHÍVÓ
vizsgaelőadásra és kiállításra

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a Fóti Népművészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium végzős tanulóinak táncos 
vizsgaelőadásán és népi iparművészeti 

szokások vizsgakiállításán.

Helyszín: Fóti Vörösmarty mihály 
művelődési Ház

Időpont: 2016. június 2.
kiállítás megnyitó: 13.30

vizsgaelőadás: 14 óra

Ne hagyja ki ezt a kiváló alkalmat! Tekintse meg 
előadásunkat, kiállításunkat! A diákjaink és 

tanáraik nevében sok szeretettel várjuk Önöket!

Kaudersné Madarász Zsuzsanna igazgató

ballagás a népművészeTi iskolában

megalakul a fóTi kerTbaráT kÖr

Gellai Istvánné Katica kezdeményezte a régebben virágzó, de a rendszerváltás környékén elhalt Kertbarát Kör újjáalakítá-
sát. A megalakítás azért is időszerű, mert éppen 100 éve jött létre Magyarországon az első Kertbarát Kör, Diósgyőrben, ezt 
tekintjük a Magyar Kertbarát Szövetség megalakulási időpontjának. Érdekes egybeesés, hogy éppen 100 éve született Lisai 
Elek János, aki annak idején megalakította a Fóti Kertbarát Kört. Ezeket a hagyományokat szeretnék Katica és támogatói 
feleleveníteni. A mozgalom célkitűzése azonban szélesebb, a még fellelhető fóti népi, paraszti hagyományokat, tárgyakat is 
össze kívánják gyűjteni, megőrizni és továbbadni az utókornak.
A jeles eseményre rangos vendégek érkeztek. Velünk ünnepelt dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetségének elnöke, Nagy Kálmán alelnök, aki egyben a Pest Megyei Kertbarát Szövetség elnöke, és több 
Pest megyei települési kertbarát kör küldöttsége. Az elhangzott beszédek mind üdvözölték a Fóti Kör újraélesztését, fel-
ajánlották tapasztalataikat, hoztak kisebb ajándékokat, virágot, s szívesen nyújtottak baráti jobbot, örömmel köszöntötték 
Fótot a közös célokért küzdő szövetségben. Ha már Lisai Elek János érdemeit felszínre hozta ez a kezdeményezés, magától 
adódik, hogy a szervezők meghívták díszvendégnek az egykori elnök lányát, Lisai Elek Erzsébetet, aki büszkén és híven őrzi 
édesapja emlékét, tárgyait.Természetesen volt lelket vidító műsor, zene, ének, vers. A háziasszonyi feladatot Gellai Katica 
látta el, s egyben ő mondta a Körrel kapcsolatos ünnepi beszédet. A rendezvényről készült képeket lásd újságunk címlapján.
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„Mert mibennünk zeng a lélek 
Minket illet ez az élet!” 
(Nagy László: Táncbeli tánc-szók) 
 

 

 
„Zeng a lélek, zeng a szó, 

Zeng a szerelemajtó” 
(Magyar népdal) 

 

 
 
 

 
 

XI. NYÁRKÖSZÖNTŐ 
NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

FÓT, 2016. június 11., szombat, 13-24h 
 

Kézműves foglalkozások és 
mesterségek bemutatója: 
 Kádár, bútorfestő, nyeregkészítő 
 Bőrözés, fafaragás  
 Kosár és peddignád fonás  
 Nemezelés, gyöngyfűzés  
 Íjazás, logikai játékok  
 Szalvétatechnika 
 Népi hímzés  
 Gyermekjátszótér kicsiknek 
 és még sok minden más  
 

Fellépő együttesek és előadók, 
többek között: 

Fóti Boglárka Gyermek Táncegyüttes  
"Lámpás" Zoli saját vers  
Kerecsen Táncegyüttes, Veresegyház  
Regenyés együttes  
Csikófark Táncegyüttes, Dunakeszi  
Sírítő Táncegyüttes  
Jakab Csongor és ONI tanítványai  
Bori és Bandája 
és sokan mások 

 

Kirakodóvásár 
 

Bartók Táncegyüttes 
valamint 

István Ildikó és barátai 
és a Csillagkövetők táncegyüttes 

Sepsiszentgyörgyről (Háromszék) 
 

Magyar és moldvai csángó táncház  
 
 www.zengalelek.hu 
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Szeretettel várjuk 
2016. június 3-án (pénteken) 18oo órára 

a Vörösmarty Művelődési Ház Muharay termébe  
(Fót, Vörösmarty tér 3.) 

a trianoni diktátum évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésünkre. 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából  
köszöntőt mond:  

Bartos Sándor polgármester 

ÖRÖKSÉGÜNK  
emlékműsor 

(zenés, irodalmi összeállítás)  
 

közreműködnek: 
 

Udvarhelyi Boglárka 
Szabó Gyula Győző 

                                          Smál- Szilaj Gábor 
 

A trianoni diktátum aláírására 1920. június 4-én,   
magyar idő szerint 1632-kor került sor. 

2016. június 4 - én 1632-kor egyszerre kondulnak meg Fót 
harangjai. 
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A NémeTH KálmáN
emléKHáz HÍreI

Nyári nyitva tartás:
Március 1-től október 31-ig,

naponta: 10.00-18.00-ig,
Szünnap: hétfő, vasárnap

Múzeumpedagógiai programok:

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

Április 27-én, Németh Kálmán szobrászművész 
halálának évfordulóján, reá és feleségére emlé-

keztek a Temetőben  az őket tisztelő fótiak. 

Nevezési lap a főzőversenyre
2016. május 28. – Fóti Tó és környéke

A csapat (család, baráti kör) neve:

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:

Kategóriák (a választott aláhúzandó):
- bogrács étel

- grill étel
- reform étel

A készíteni kívánt étel neve: 

A jelentkezők a főzőhelyeket reggel 8-tól 9 óráig 
foglalhatják el. Tűzgyújtás: 9 órakor.

A zsűrinek 12,30 órától 13-ig kell leadni 1 adag ételt. 
A tálalást, és a díszítést a zsűri külön pontozza.

Fát minden résztvevő számára ingyenesen 
biztosítunk. 

A kipakolás után a gépjárművel kötelezően ki 
kell állni a rendezvény helyszínéről.

A versenyre nevezési díj nincs!
A jelentkezési lapot a fotimuvhaz@gmail.com 

e-mail címre kérjük 2016. május 9-ig eljuttatni, 
vagy a Vörösmarty Művelődési Házban leadni!

A Városi Könyvtár hírei
Május 20. 18.00: Író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel
Május 28. 10.00 - 18.00:  Gyermeknap a Fóti-tónál       
Június 21 - július 30: Könyvtárunk leltár miatt zárva tart!

Köszönjük a Városi Szavalóversenyen a Garay János Ál-
talános Iskola előadását, melyet Domokos Éva tanárnő 
rendezett. A részt vevő diákok: Jakab Nóra, Papp Szilvia, 
Garamvölgyi Zoé, Nagy Liliána, Tar Petra, Nagy Mar-
cell, Bődi Anna, Jakab Lili, Sajtos Kamilla, Szendi Szon-
ja, Verók Vivien, Szente Nóra Titanilla és Türner Tímea, 
Tóthné Rick Katalin tanárnő.
Köszönjük, hogy emelték a műsor hangulatát gitárjá-
tékukkal a  Városi Zeneiskola növendékei: Parádi Bar-
nabás, Bakodi Blanka, Kurucz Benedek és Bódis Áron, 
illetve Steimetzné Pénzes Csilla gitártanárnő és  Gellén 
István gitártanár, akik segítették őket a felkészülésben.     
Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtárosok

fóTon a vállalkozások az uniós TámogaTások fő 
keDvezményezeTTjei

A Pest megyei települések többségéhez hasonlóan Fóton is a mikro-, kis- és közepes vállal-
kozások nyújtották be százalékarányosan a legtöbb pályázatot uniós támogatásra. A 
kormány a jövőben is elkötelezett a fóti vállalkozások színvonalas munkájának támo-

gatásban – válaszolta lapunk megkeresésére Tuzson Bence, a Pest megyei ötös választókerület 
országgyűlési képviselője.

Tuzson Bence kérdésünkre elmondta: a térség országgyűlési 
képviselőjeként nagy örömére szolgál, hogy a fóti vállalkozá-
sok hatékonyan tudnak élni az európai uniós támogatások 
adta lehetőségekkel. Ezt méltán szemlélteti, hogy a 2010 óta 
benyújtott uniós támogatási kérelmek több mint 79 százalé-
kát helyi vállalkozások nyújtották be, ebből a mikro- kis- és 
közepes vállalkozások aránya meghaladja a 74 százalékot.

A település vállalatai és nonprofit szervezetei a Fidesz-KD-
NP kormányzat elmúlt hat évében összességében 1,7 mil-
liárd forintot meghaladó támogatásban részesült, amelynek 
köszönhetően a vállalati fejlesztéseken túl számos, a helyiek 
életét, mindennapjait befolyásoló, fontos beruházás való-
sulhatott meg – mondta az államtitkár.

A 2010–2013-as európai uniós fejlesztési időszak forrásai-
ból valósulhatott meg a fóti Boglárka Bölcsőde és az Appo-
nyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhely-
bővítése, továbbá a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, 
valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lo-

vasterápia Központ energetikai 
korszerűsítése. Ez utóbbi két 
intézkedés abból a szempont-
ból is jelentős, mivel általuk az 
épületek működtetésre, ener-
giaellátására fordított költségei 
jelentős mértékben csökken-
hetnek, az így megtakarított 
források pedig az intézmények 
munkájának színvonalát, haté-
konyságát is növelhetik közve-
tetten – mutatott rá Tuzson Bence.

A térség országgyűlési képviselője azt is elmondta, a sikere-
sen pályázó fóti vállalkozások telephelyfejlesztésre, gyárcsar-
nok-építésre és irodabővítésre, alapinfrastruktúra- és szolgál-
tatásfejlesztésre, valamint informatikai fejlesztésekre igényeltek 
támogatást. A Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. pedig 
képzéseket valósíthatott meg az elnyert pályázati összegből.

Hozzátette: a kormány továbbra is kiemelt célként kezeli a 
magyar, így a térségben működő vállalkozások infrastruk-
turális fejlesztését és kapacitás-bővítését, amely intézkedé-
sek elősegíthetik e cégek jövőbeli sikerességét. Számítunk 
ugyanakkor arra, hogy a Pest megyei vállalkozások aktív 
szerepet vállalnak majd a kormány nagyszabású otthont-
eremtési programjában, amelynek elsődleges célja – amel-
lett, hogy minél több magyar családot szeretne rövid időn 
belül saját lakáshoz juttatni – az, hogy lendületet adjon a 
hazai építőiparnak, ezáltal fokozza a gazdasági növekedést. 

A térség vállalkozásainak támogatásához jelentős lökést adhat, 
ha 2020-ban Pest megyét sikerül leválasztani Budapestről, ma 
ugyanis az ország egyetlen fejlett régiójaként ki van zárva az 
uniós forrásokból – jelentette ki az országgyűlési képviselő.

Beérkezett és támogatott pályázatok (2010-2013)

A támogatott és leszerződött projektek adatai nem tartalmazzák a támogató döntés és a szerződéskötés után visszavont és 
visszalépett projektek adatait.

Operatív program 
2010-2013 

Kifizetéssel rendelkező 
pályázatok 

FÓT 

KEOP      65 374 994 Ft 

KMOP 1 461 180 180 Ft 

TÁMOP    143 669 627 Ft 

Összesen: 1 670 224 801 Ft 

 

 

Leszerződött és kifizetett összeg megoszlása operatív 
programonként

       FÓT      országos (helységenkénti) átlag
Beérkezett pályázatok száma   70 db     27 db
Igényelt támogatási összeg         2 419 497 691 Ft         3 201 326 138 Ft
Támogatott pályázatok száma   39 db     16 db
Megítélt támogatási összeg         1 360 425 614 Ft         2 373 885 904 Ft
Leszerződött pályázatok száma   44 db     16,7 db
Szerződéssel lekötött összeg         1 401 563 749 Ft         2 015 377 157 Ft
Megkezdett kifizetések száma (pályázat)  55 db     20,1 db
Kifizetett támogatási összeg         1 670 224 801 Ft         2 566 049 347 Ft
Megvalósult projektek száma   53 db     17 db
megvalósult projekteknek kifizetett összeg       1 740 761 069 Ft         1 244 618 006 Ft
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10 éves a fóTi-fuTi

2016. május végén a 10. Fóti-Futi amatőr terepfutóversenyt 
rendezte meg az Impulzus Sport, Szabadidő és Kulturális 
Egyesület. Kezdetektől az volt a célunk, hogy népszerűsít-
sük ezt a szabadidősportot, elsősorban a fóti gyermekek kö-
rében, így kinevelve egy új kört, akiknek már természetes a 
rendszeres mozgás, az egészséges életmódra törekvés. 
Köszönjük azon pedagógusok segítségét, akik évről évre 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy tanulóik közül minél többen 
vegyenek részt a versenyen, így az iskolák közötti versenye-
ken is. Sikernek érezzük, hogy az évek során már nem csak 
a gyermekek, de szüleik, testvéreik, egyéb családtagjaik is 
beneveznek és lefutják velük a különböző távokat. 

Emellett az országos futótársadalom körében is neve van az 
eseménynek. Szívesen jönnek erre a gyönyörű terepen zajló, 
kihívásokkal teli versenyre. A létszám évről évre nő, 6-700 
körüli nevezőnek biztosítjuk a kellemes futás élményét. 
A versenyközpontban sporttal, egészséggel kapcsolatos in-
gyenes szolgáltatásokat nyújtunk, melyek nem jöhetnének 
létre rendszeres támogatóink nélkül. A fóti cégek és magán-
személyek mellett támogatónk Fót város Önkormányzata, 
amely kezdetektől hozzájárult a rendezvényhez az ingyenes 
helyszínnel, később pedig a sportpályázat útján. Az idén 
viszont – értékelve eddigi eredményeinket és az esemény 
pozitív hatását a városra - kiemelt támogatású városi ren-
dezvénynek nyilvánította a Fóti-Futit. 

Köszönjük támogatóink hozzájárulását a rendezvény sike-
res lebonyolításához. Az Egyesület tagjai és az önkéntesek 
mindent megtesznek, hogy ismét élményekben gazdag ver-
senyen vehessen részt minden benevezőnk. 
SZÉP AZ IDŐ, JÓ A TEREP, KÉSZÜLJETEK! Minden-
kit szeretettel várunk!

Károlyi Lajos az Impulzus Egyesület elnöke
www.fotifuti.hu, www.e-impulzus.hu

Az együtt-egymásért Fót- dunakeszi 
mozgáskorlátozott egyesület újra alakulása

Egyesületünk 2016. január 21-én alakult. Célunk, hogy 
a Fóton, illetve Dunakeszin élő mozgáskorlátozottaknak 
segítséget nyújtsunk, életüket szebbé, könnyebbé te-
gyük, a közösséget újjá élesztjük kulturális programok-
kal, kirándulások szervezésével. 
Egyesületünk tagjai sorába várunk szeretettel minden 
régi és új tagot, aki szeretne közénk tartozni.

érdeklődés és belépési lehetőség az egyesületbe:
Juhászné Pap laura (elnök ) 06-30/665-3519 

e-mail cím: fd.egyesulet@gmail.com 
facebook: Fót - dunakeszi mozgáskorlátozottak 

Csoportja 

Az Egyesület a Klubnapjait minden hónap 3. csütörtö-
kén 14 órától -17 óráig tartja a Fót - Kisalag Közösségi 
Házban (Fót Béke u 31).
Minden klubnap előtt 13-14 óráig tanácsadás nyújtást 
végzünk a mozgáskorlátozottakat érintő ügyekben, se-
gítséget adva az ügyintézésekhez. Ilyen például a fogya-
tékossági támogatás, a lakás akadálymentesítése, közle-
kedési kedvezmények igénybe vétele, stb. 
Várjuk szeretettel az érintetteket! 
Egységben az erő, együtt többre megyünk!

Juhászné Pap Laura elnök 

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év 
feletti felnőtteket keres, hogy - mint mentorok és 
oktatók - az olvasás elsajátításában segítsenek a 
helyi általános iskolás diákoknak.

Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen 

vegye a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb 

felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

karDvÍvó egyesüleT fóTon 
A két éve Fóton alakult Benkő Kardvívó Sport Egyesületben folyó munkáról kér-
deztük Fodor Katalint, az egyesület elnökét.
Valójában öt éves múltra tekint vissza a kardvívás oktatása az újpesti Benkő István 
Református Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol az igazgatónő kezdeménye-
zésére, Román János edző irányítása mellett indult a szakág oktatása. A gyerekek 
tehetségének kibontakoztatása és a versenyzési lehetőségek megteremtése szüksé-
gessé tette, hogy egyesületi keretek között működjünk. Az oktatási intézményben 
biztosítottak a tárgyi és személyi feltételek a 25-30 gyerek heti ötszöri edzésének 
megtartására. 
A jól felkészített gyerekek rendszeres versenyzési lehetőséghez jutnak. Az egyesület 
versenyzői több diákolimpiai helyezést értek el egyéniben és csapatban, valamint 
a Gerevich – Kovács - Kárpáti reménységek körversenyén és az országos bajnoksá-
gokon. Az egyesület legeredményesebb versenyzője a fóti Kohári Tamás meghívást 
kapott a korosztályos reménységek válogatottjába. Az országos ranglistán a negye-
dik helyen jegyzik. A sportág fejleszti a koncentrációs készséget és az önfegyelmet.
Ha valaki kedvet kapna a vívósport eme ágának elsajátítására, szeretettel várjuk 
jelentkezését a benkokse@gmail.com, vagy a 06-20-9426-825 telefonszámon.

-aE-

országos DÖnTőben is ereDményesek a vekTors 
kÖTélugró sporTegyesüleT lányai

Tatán az  Országos Kötélugró Diákolimpián a megyei ered-
ményeik alapján vívták ki a jogot az országos versenyen való 
részvételre, április 9-10-én.
Kelecsényi Natali (II. korcsoport - 32 induló): Szaba-
don választott gyakorlat - nehézség kategóriában: 10. 
helyezést ért el, 
Törő emese (IV. korcsoport - 29 induló): Szabadon válasz-
tott gyakorlat - kreativitás kategóriában: 4. helyezést ért el,
lazckovszki Naómi (III. korcsoport - 30 induló): Sza-
badon választott gyakorlat - kreativitás kategóriában: a 
teljes mezőnyt maga mögé utasítva 1. helyezést ért el, 
ezzel elnyerte 2016. legkreatívabb gyakorlata címet 
korcsoportjában.
Edzőjük: Berekszászi Ivett 

fóTi amaTőr HÖlgy a szupermaraTonon

Reméljük az idei Fóti-Futin is lesznek követői, akik kedvet kapnak ehhez a kitartást igénylő sporthoz. Valter Éva, egyetlen 
fóti amatőr indulóként vett részt és teljesítette a távot a BSI rendezésében 9. alkalommal megszervezett Spuri Balaton 
Szupermaratonon (BSZM), az idén márciusban. 

A 195 km-es távot a Balaton körül kellett lefutni 4 nap alatt, minden nap a maratoni távnál hosszabb, 43-53 km-t. A 
BSZM-re 269 egyéni induló vállalkozott, ebből 181 volt magyar állampolgár. A benevezőknek csak a kétharmada, 154 fő 
tudta teljesíteni vállalását, köztük a fóti lakótársunk. 

A fóti versenyző tavaly októberben futotta le először a maraton távot, s azóta készült, edzett, hogy tavasszal részt vehessen 
a szupermaratonon. 1500 km-t futot a télen Fót környékén. 
Valter Éva családanya és a fóti székhelyű Aquarius Élet-Mű-Hely Alapítvány önkénteseként, szakértőjeként, és Futó Nagy-
követeként tevékenykedik. A futáshoz a kedvét a 2014-es Fóti –Futi hozta meg, akkor kóstolt bele a futás ízébe. Azóta 
rendszeresen fut, fokozatosan növelve a távokat. Első félmaratonját is itt teljesítette, a 2015-ös Fóti-Futin.



afóti hírnök

www.decens.eu • folyóirataink 23

m
űvelődés

kö
zé

le
t

afóti hírnök

22 2016. május

fóTi sikerek a filmszemlén

A Gödöllőn és térségében meghirdetett KRESZemetelj 
te is! diák filmversenyre 29 érvényes nevezés érkezett. Az 
eredményhirdetés és a díjak átadása 2016. március 31-én 
történt a Gödöllői Városi Könyvtár Nagytermében, ahová a 
benevezettek tanáraikkal, szüleiteket, barátaikkal érkeztek, 
s közösen megtekintették a levetített díjazott alkotásokat. 
A rendezvény levezetője Ersók Nóra volt, aki egyben a szer-
vező bizottság tagja is. Nagy örömünkre rajta kívül több 
fóti fiatallal és tanáraikkal is találkozhattunk, akik kíváncsi-
an várták, vajon hogy értékelte munkájukat a szakértő zsű-
ri. Büszkék lehetünk a fóti fiúkra – lányokra több előkelő 
helyezést is sikerült megszerezniük.
A Fóti Ökumenikus általános Iskola és gimnázium 
„Animáció” és „Öko” szakkörének közös alkotása a 10-
14 éves korcsoportban 2. helyezést ért el. ugyancsak be-
került a legjobb 3 közé az Öko szakkör tevékenységét 
bemutató ún. Werkfilmjük is.
Különdíjas lett képregény kategóriában a Fáy András ál-
talános Iskolából Andronik Bíborka és elkán Partícia: A 
kisfiú hőstette c. műve, Jáger míra és győri Patrik: ro-
bopatrik munkába áll c. alkotása, továbbá Kárpáti ákos: 
Ötletház - ahol a kreatív ötletek rejtőznek c. műve.
A művészfilmek közt a Fóti Ökumenikus általános Is-
kola és gimnázium tanulója, laczkovszki áron: 30 m c. 
filmje lett különdíjas. 

fény és vÍz

A Filmszemle díjazásával 
közösen történt az általános 
iskolásoknak és középiskolá-
soknak kiírt Fény és Víz című 
fotópályázat eredményhirde-
tése is. Itt is akadt fóti díja-
zott, Kertész Ambrus, a Fóti 
Szabad Waldorf Iskola 10. 
évfolyamos tanulója. 
A képet kora hajnalban, el-
lenfényben készítette a Fóti 
Somlyón, ahová rendsze-
resen jár fényképezni egy 
kompakt Nikon géppel. A 
kép egy illó tölcsérpók har-
matcseppes hálóját mutatja. 

Prezenszki Zalán az ÖKU 5. osztályos 
tanulója így nyilatkozott a filmkészítés 

mikéntjéről:
„A filmünk 5 perces és arról szól, hogy 

megtanítjuk a szemetelő embereket, hogy 
ne szemeteljenek. A filmkészítés elég nehéz 

volt, de közben jól éreztük magunkat, 
sokat nevettünk. Az ötletünk az volt, 

hogy példamutatással, de ha kell, akkor 
rászólással is figyelmeztetjük a szemetelő 
osztálytársainkat. Sándor János tanár úr 

segített a technikai részletekben.”

művelőDés a kÖnyvTárban

zeneiskola HÍr
Szép sikert ért el két trombitás növen-
dékünk a Vecsési Zeneiskola által rende-
zett IV. Rézfúvós Mini-Kupán. Kovács 
György trombitaművész-tanár növen-
dékei, Tóth Gergő és Tóth Bence az I. 
kategóriában a szép teljesítményükért 
okleveles dicséretben részesültek. Gratu-
lálunk nekik, és köszönjük a felkészítő 
tanár munkáját!

Gedai György int.vez.h.

Ersók Nóra ismerteti az eredményeket

Vers és prózamondás 

Tóth Tamásné Rick Katalin tanárnő Versmondó fiatal

Kiállítás zenével énekkel a Népművészeti Iskola 
értékeiből

Az ÖKU 2. helyezett csapata

Kertész Ambrus Az illó tölcsérpók hálója



 

 

 

Fót Város Önkormányzatának kiemelt városi rendezvénye. 
Szerevező: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
2151 Fót Vörösmarty tér 3. Tel: 27/ 537 350 www.vmh.hu 
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kategóriák:  bogrács -, grill -, reform étel 
Nevezési díj nincs, a nevezési lap a művelődési házban,  
a könyvtárban a Facebookon és a www.vmh.hu oldalon is megtalálható. 
 
 
  

Amatőr terepfutó verseny! 
A szokásos 2, 5, 12 km mellett idén ismét Somlyó-félmaratonnal  
További információ: www.fotifuti.hu 
 

 

 

 

 

 
kézműves foglalkozások, népi játszótér, logikai játékok, fafaragás, agyagozás, arcfestés, 
rendőrautó bemutató, lufihajtogatás, gyöngyfűzés, könyvbörze, üvegfonás, sakkozás,            
kenuzás a tavon, kutyabemutató, Baba-Mama Klub, palacsinta a gyermekeknek 

 
a SZÍNPADON: tánc bemutatók és a 

 

               P a l i n t a  T á r s u l a t  interaktív  koncertje 
 

Sztárfellépő: 
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       Színpadzáró buli a 


