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Fóti
Hírnök

Új épületbe költözött a Fóti RendőRőRs!
A korábbi, erre a célra bérelt a Károlyi István Gyermekköz-
pont bejáratánál található épület egészségtelen körülményei 
miatt keresett új helyszínt a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
a Fóti Őrs számára. Igen alkalmasnak tűnt a városban a ter-
vezett termelői piac kiszolgáló helyisége céljából nemrégen 
épített szép és minden tekintetben megfelelő, a Vörösmarty 
és a Czuczor Gergely utca találkozásánál lévő, üresen álló 
ház. Sikerült az egyeztetés, az épületet Fót Város Önkor-
mányzata bérbe adta a Kapitányságnak. A Fóti Őrs be is 
költözött, berendezkedett, s június 21-én megtörtént a hi-
vatalos átadás is ünnepélyes keretek között.

Az eseményen jelen volt Tuzson Bence, körzetünk országy-
gyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati kommunikációért felelős államtitkára, dr. Mihály 
István dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya, 
Beluzsárné Belicza Andrea r. százados, a Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitányság sajtószóvivője, s természetesen Tóth Csa-
ba ezredes, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője, vala-
mint Bartos Sándor, Fót város polgármestere.

Elsőként Bartos Sándor méltatta a város és a rendőrőrs jó 
kapcsolatát, a kölcsönös együttműködést, a javuló közbiz-

tonságot. Kifejezte reményét, miszerint az új, jobb és kor-
szerűbb feltételektől a rendőrség lakosság szempontjából 
fontos további közérzett javító lépéseit várja.
Tuzson Bence országgyűlési képviselőnk kiemelte a rendőr-
ség országosan is meghatározó szerepét. Nem titkolta, hogy 
a jelenlegi nemzetközi környezetben, Magyarország akara-
tától függetlenül, ki vagyunk téve a migrációs hullámnak, 
mely elsősorban délről ostromolja még mindig a határain-
kat. Ebben a rendkívüli helyzetben különösen fontos szere-
pe van a magyar lakosság közbiztonságának és közérzetének 
biztosításában a rendőreinknek. Azt is megemlítette, hogy 
Fót, mint a kísérő nélküli migráns fiatalok befogadó állo-
mása, különösen veszélyeztetett, s a rendőrség szerepe ezért 
is felértékelődik a városban. 
Dr. Mihály István rendőr főkapitány reményét fejezete ki, hogy 
mind az új épület, mind a személyi állomány megnyugtató 
módon szolgál Fóton a jövőben is, a lakosság megelégedésére.

A szalagátvágást, a jelképes kulcsátadást követően belülről is 
megszemlélték az épületet a vendégekkel együtt, ahol már 
Novák Gábor Zsolt r. alezredes, őrsparancsnok mutatta 
meg, melyik helyiségben milyen feladatokat végeznek.

Windhager Károly

Bartos Sándor polgármester köszöntő beszéde Tóth Csaba rendőrkapitány fóti képviselőkkel

Tuzson Bence a rendőrség szerepét értékeli Bartos Sándor átadja a jelképes kulcsot Novák Gábor 
Zsolt őrsparancsnoknak

néhány hónapRa elháRultak a Fellegek a Fóti híRnök 
megjelenése előtt

Kedves Olvasóink!

Bizonyára fájlalták, hogy a júniusi újságunk nem jelent meg 
a szokott időben. Ennek oka, hogy 2015-ben az Önkor-
mányzattal mindössze egy évre kötött, újságkiadásra vonat-
kozó szerződésünk februárban lejárt. Akkor az önkormány-
zat változatlan feltételekkel az átmeneti időre, azaz május 
17-ig új szerződést kötött velünk, hogy az újságkiadás addig 
is rendben megtörténjen, amíg egy közbeszerzési eljárás le-
zajlik az újságkiadás szolgáltatásra. Így a március – április 
- május hónapban az újság még rendben megjelenhetett. 

Az újságkiadásra vonatkozó közbeszerzési pályázati kiírásra 
április 21-ig kellett beadni az új ajánlatokat. A 12 meghí-
vott, ill. jelentkezett cégből végül kettő adott be pályázatot. 
Mi és egy Budapest XI. kerületi vállalkozás. A pályázatbon-
tásnál észleltük, hogy csak a mi pályázatunk felelt meg a 
kiírásnak, így reméltük, hogy megkapjuk a Fóti Hírnök ki-
adásának jogát, ami a kiírás szerint már 4 évre vonatkozott 
volna. Sokáig hiába vártuk a pályázati eredmény kihirdeté-
sét, mivel az ajánlati kötöttséget a közbeszerzési bonyolítást 
végző ügyvédi iroda a rendes határidőn túl, 60 nappal meg-
hosszabbította. Végül június 7-én kaptunk értesítést arról, 
hogy a mi pályázatunkat is érvénytelennek minősítették. 
Ennek a döntésnek az az indoka, hogy arra a kérdésre, hogy 
mekkora havi díjért vállaljuk a kiadást, mi csak az összeget 
írtuk be, s nem tettük mögé, hogy per hó. Hiába volt két 
másik írásos dokumentum is, ami egyértelműen igazolta, 
hogy a havi díjat adtunk meg, az ún. felolvasólapon csak 
a kérésre adott válaszunk szerepel, s ott hiányzott a per hó 
megjegyzés. Ilyen bürokratikus ok miatt utasítottak minket 
el, s hirdették eredménytelennek az eljárást. 

Úgy nézett ki, hogy Fót lakossága újság nélkül marad, 
ameddig az új közbeszerzési eljárás lezajlik és az eredményes 
is lesz, ami 3-4 hónapba is beletelhetne. Közben azonban 
a Közbeszerzési Döntőbizottsági határozatokat böngészve 
Kiadónk fölfedezett egy kitételt, mely szerint a képvise-

lő-testület még februárban 
úgy döntött, hogy az át-
meneti szerződésünk, vagy 
május 17-ig érvényes, vagy 
a lezajló eredményes köz-
beszerzési pályázat útján a 
nyertes pályázóval megkötött 
új szerződés aláírásáig. En-
nek a döntésnek a második 
része feledésbe merült, amíg 
erre föl nem hívtuk a figyel-
met. Erre hivatkozva adtunk 
be írásban javaslatot az ön-
kormányzat számára. Indokoltuk, hogy az önkormányzat 
kötelező tájékoztatási feladatát is úgy tudják teljesíteni az 
elkövetkező hónapokban a legegyszerűbben, ha a februá-
ri határozat második mondatrészét figyelembe véve a ki-
adónkkal kötött szerződést folyamatosnak tekintik, egészen 
addig, amíg az új közbeszerzési eljárás során valamelyik pá-
lyázó céggel új szerződést nem kötnek. Az Önkormányzat 
jogászai megvizsgálták javaslatunkat, s el is fogadták azt, de 
továbbküldték véleményeztetésre a közbeszerzést bonyolító 
ügyvédei irodának. Amikor onnét megjött az egyetértő vá-
lasz, akkor írta alá Bartos Sándor polgármester az újságkia-
dás folyamatosságát biztosító iratot. Ez adja a jogi alapot a 
most kézben tartott Fóti Hírnöknek.

Amint megjelenik Fót Város Önkormányzatának új közbe-
szerzési pályázati kiírása a Fóti Hírnök kiadására, természe-
tesen ismét megpályázzuk, s reméljük, hogy ismét a legjobb 
ajánlatot tudjuk benyújtani. Ügyelni fogunk rá, hogy a havi 
díj kérdésénél a szám mögött a /hó megjelölés is ott legyen.
Bízunk benne, hogy a nyár folyamán már nem lesz több 
zökkenő a Fóti Hírnök megjelentetésében, s a lakosság 
minden fontos tájékoztatást rendben megkap lapunk által.
Kiadónk munkatársai nevében minden Kedves Olvasónk-
nak kellemes nyári időtöltést kívánunk!

Windhager Károly főszerkesztő

Önkéntes tűzoltó egyesület alakult Fóton

Az elmúlt hónapokban több helyi, és környező településeken élő, a lakosság biztonságát fontosnak tartó magánsze-
mély összefogásával önkéntes mentő, vízimentő és tűzoltó egyesület alakult Fóton. Bár Egyesületünk székhelyének 
Fótot választottuk - erre utal a mentőcsoport elnevezése is -, tevékenységünket a környező településeken, valamint 
szükség esetén Magyarország és az Európai Unió teljes területén is ellátjuk. Az idei év első felében a régóta a mentés-
ben részt vevő személyek mellett, több új tagunk is elvégezte a tűzoltó alaptanfolyamot, így létszámunk egyre bővül.
Vízimentő tevékenységünket esősorban a Dunára, mentő és tűzoltó tevékenységünket pedig a környező települések 
lakosságának biztonságára tekintettel kívánjuk ellátni.

Somlyó Mentőcsoport ÖMVTE Duna Menti [dunamenti.omvte@gmail.com]
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a nyáR megéRkezett, de a munkálatok nem álltak meg! 

Elkészült a lámpás csomópont az OMV benzinkútnál. 
Nem biztos, hogy mindenki örül neki, mert a reggeli idő-
szakban, amikor a Csomád, Őrbottyán, Veresegyház, Vác-
rátót irányából Budapest felé tömegben jönnek a munkába 
igyekvők, majd délután visszafelé a haza tartók, bizony a 
lámpa hatalmas sort tud megfogni. Volt már eset, amikor 
a Kossuth Lajos utcai lámpa hiába váltott zöldre, mert a 
teljes Dózsa György út tele volt kocsikkal és nem volt lehe-
tőség kihajtani. Mindezek ellenére, akik keresztezni akarják 
a fő utat, vagy éppen a benzinkúttól akarnak kikanyarodni, 
azoknak sokkal előnyösebb lehetőséget biztosít a lámpa, és 
akkor még nem említettük a biztonságot. Mindent össze-
vetve jelentős előrelépést jelent közlekedési helyzetünkben. 

Jó ütemben készül a Vörösmarty úti temetőhöz tartozó rava-
talozó épülete, valamint a parkolóhely. Hamarosan méltó mó-
don vehetünk ott majd búcsút szeretteinktől, ismerőseinktől.

A Bársony Fót projekt leglátványosabb elemei kétség kívül 
a város számos pontján létesített virágszigetek. Jó ránézni 
ezekre az élénk virágos kertecskékre, ágyásokra, amelyek ma 
már ápolt, gondozott, otthonos érzést keltenek az előttük 
elhaladókban. A gondos locsolásnak, ápolásnak köszönhe-
tően bízunk benne, hogy késő őszig, díszítik majd városun-
kat. Időközben felkerültek a főbb csomópontok környékén 
a villanyoszlopokra a piros futómuskátlik is. Az Óvodakert 
virágdíszét lásd a címoldalon!

Májusra a földutak is járhatókká váltak a Kft gréderezésé-
nek köszönhetően. Megjavult többek közt a Somlyó tó felé 

vezető út, valamint folytatása a Szérűskert felé, hasonlóan 
gond nélkül járhatóvá vált a Kurjancsra vezető, fő útról le-
ágazó földút, de nem soroljuk föl az összeset, ki merre szo-
kott járni földutakon, tapasztalhatja.

A Vörösmarty utca kifelé vezető szakaszán vízelvezető árkot 
készített a közútkezelő, ennek is örülünk.

WK

lakossági FóRum a köRnyezetvédelemRől

Május 19-ére hívtak össze lakossági fórumot Fót környe-
zetvédelmi tevékenységének ismertetésére és a lakossági 
észrevételek megismerésére. A fórumra ez alkalommal sem 
jöttek el sokan, azonban, akik jelen voltak igen sok kérdést 
és véleményt fogalmaztak meg.
Elsőként Bartos Sándor polgármester ismertette a fórum 
célját és a helyi környezetvédelmi feladatokat, melyet a he-
lyi környezetvédelmi rendeletben fogalmazott meg a képvi-
selő-testület, melyhez intézkedési terv is készült. Egy érde-
kes számadat a Fót határában illegálisan lerakott szeméttel 
kapcsolatban. A közterület-felügyelők május közepéig 137 
feljelentést tettek ilyen ügyben. A beazonosított elkövetőkre 
összesen 164.000 Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabtak 
ki, valamint kötelezték az elkövetőket a lerakott hulladék 
eltakarítására. Ennek 14 személy nem tett eleget, így ezekre 
további 900.000 Ft bírságot szabtak ki.
Meghívott szakértőként tartott előadást, a Zöld Híd ré-
széről Oroszi Péter, a cég logisztikai vezetője, valamint Ba-
ranyai Zsolt, a Duna-Ipoly Nemzeti Park osztályvezetője. 
Osztályvezető úr ismertette, hogy a Somlyón található szá-
razgyepek pusztulásának megállítására, illetve helyreállításá-
ra nyert pályázat alapján milyen tevékenységeket terveznek 
illetve kezdtek el. Céljuk, hogy visszaszorítsák a terjeszkedő 
invazív növényfajokat, szabályozni kívánják a Somlyó ha-
gyományos ösvényeit, felújítják a tanösvényt, hogy az ott 
honos növény és állatfajok élettere megmeneküljön, mi-
közben továbbra is kedvelt kirándulóhely maradjon a fóti 
lakosok és más természetkedvelő kirándulók számára.
A képviselő-testületből dr. Varga Nóra részben lakossági 
felvetésekre válaszolva ismertette az elindított Bársony Fót 
programot, melynek többek közt célja a város zöldfelületei-

nek hosszú távú megőrzése és bővítése, melyre létrehozták a 
Zöldfelületi és Településképi Rehabilitációs Stratégiát.

WK

a zÖld Híd Régió nonpRoFit kFt eléRHetőségei

Cím: Gödöllő, Dózsa György út 69.
Levelezési cím: 2100, Gödöllő, Pf:75.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Telefon: 06-40/201026

Személyes ügyfélfogadás
Fót, Vörösmarty Mihály tér 1.(Polgármesteri Hivatal)

Az ügyfélfogadás időpontja: minden hónap 2. hétfőjén 
13:00-17:00 óra között.

Ügyfélszolgálati asszisztens: Farkas Ilona

Veresegyház, Fő út 35. Fsz.7. (Az önkormányzat mellett)
Az ügyfélfogadás időpontja:

szerda: 8:00 - 20:00-ig., péntek: 8:00 - 12:00-ig.

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány
közleménye

Az alapítvány kuratóriuma az első félévi kulturális 
pályázat sikerére való tekintettel legutóbbi ülésén 

úgy döntött, hogy ebben az évben még egy pályáza-
tot ír ki, melynek leadási határideje előre láthatólag

2016. augusztus 31.
A pályázati feltételek az önkormányzat honlapján 

(www.fot.hu) július hó folyamán lesznek elérhetőek. 

Bertók István 
a kuratórium elnöke

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

§Otthoni pénzkereset!
CD-lemezek csomagolása stb.

érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 500 Ft/min+Áfa, 

06-209104517)

Az egyik megszívlelendő lakossági vélemény

Baranyai Zsolt a Somlyó szárazgyepeiről beszél
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2015. évi záRszámadás

A májusi testületi ülésen a képvi-
selő-testület elfogadta a 2015.évi 
zárszámadási rendeletet, amely az 
elmúlt év pénzügyi, gazdasági ese-
ményeit mutatja a számokon ke-
resztül. Ez az első olyan év, illetve 
évnek a zárása, amelyet teljes egé-
szében a jelenleg regnáló képvise-
lő-testület tervezett meg, vezényelt 
le és hajtott végre.
A 2014. évi önkormányzati válasz-
táson a KT tagjainak több mint 
a fele új képviselőként vállalta a 
tisztséget. Hatalmas feladat állt 

előttük, hiszen át kellett tekinteni a meglévő dokumentu-
mokat, megismerni a közigazgatási rendszer működését. Új 
szemléletmód jelent meg az önkormányzati munkában. Ez 
alapján a Gazdasági Program ciklusra és cikluson túl muta-
tó megtervezése, a Település Rendezési terv újragondolása, 
a már meglévő tervek, koncepciók, önkormányzati rendszer 
működésének átvizsgálása, ahol szükségesnek látszott aktu-
alizálása, vagy új alapokra helyezése. A közös elgondolások 
érvényre juttatása érdekében egy-egy témakörben munkacso-
portok jöttek létre, munkájuk eredménye a 2016-os és az azt 
követő években mutatkozik meg. 
Ezzel párhuzamosan a Hivatal munkáját az új jegyző áttekin-
tette, átszervezte, újraszabályozta a hatékonyság érdekében. 
Az önkormányzat működésében is történtek változások: 
létrejött a fejlesztési tanácsnoki pozíció, a Pénzügyi Fejlesz-
tési Bizottság jogi, ügyrendi feladatokat is kapott, az Emberi 
Erőforrás Bizottság szakmai feladatai átruházott hatáskörrel 
bővültek. Elmondhatjuk tehát, hogy a 2015. év a megala-
pozott tervezés, a hosszú távú gondolkodás feltételeinek 
megteremtésének az éve volt. Az előbbiekben felsoroltak 
nem olvashatók ki a zárszámadási rendelet számaiból, de az 
önkormányzat működését befolyásolták.
A 2015. évi bevételei közül néhány jelentősebb tételt 
emeljünk ki:
Az önkormányzat általános feladatainak, köznevelési, szo-
ciális és gyermekjóléti és kulturális feladatainak ellátására 

állami támogatásként 516.451 ezer Ft-t kapott. Saját bevé-
telként 2.570.113 ezer Ft-ot könyvelhettünk el. 2014. év-
ről áthozott pénzmaradvány értéke 1.270.934 ezer Ft volt.
A kiadások alakulása.
2015-ben is támogattuk azokat a szervezeteket, amelyekkel 
támogatási szerződésünk volt, kulturális és sport célú pá-
lyázati lehetőséggel segítettük a civil szervezeteket és egyhá-
zakat. Céljellegű támogatásra 99,8 millió Ft fordítottunk.
Szociális segítséget 37 millió Ft értékben, települési támo-
gatás formájában nyújtottunk.
A 2015 évre tervezett eszközbeszerzések 95 %-on teljesül-
tek, így a felújított Művelődési Ház, a Hivatal, az intézmé-
nyek és a Kft eszközbeszerzését rendeztük.

Felújítási munkálatokra 73 millió Ft-t fordítottunk. A 
betervezett fejlesztések közül teljesült a Baross-, a Géza 
Fejedelem- és az Öreghegyre vezető utca megépítése. Be-
fejeződött a Nagy László utcai járdaszakasz, a történelmi 
városközpontban a piac kiszolgáló épülete. Elkészült a 
térfigyelő kamerarendszer első üteme, az Eszei Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat új telephelyének kialakítása 
a Hargita utcában, készen van a Ferenczy utcai játszótér és 
biztonságos kerítése.
A megkezdett fejlesztések közül áthúzódott a 2016. évre a 
Somlói utca, és a Pipacs utcai átkelő és lámpa munkálatai.

A 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételi főössze-
ge 5.577.747 ezer Ft, költségvetési és finanszírozási kiadási 
főösszege 2.726.274 ezer Ft, a költségvetési és finanszírozási 
többlete (egyenlege) 2.851.473 ezer Ft, ez a maradvány be-
építésre került a 2016.évi költségvetés bevételei közé.

A könyvvizsgáló szakvéleménye alapján a 2015.évi költség-
vetés teljesítéséről szóló rendelet a jogszabályi előírásoknak 
megfelel, az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad. Az önkormányzat gazdálko-
dása stabil volt az év folyamán, az intézmények a feladatai-
kat megfelelő színvonalon, biztonságosan látták el. 

Lévai Sándorné 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke

káRpátaljai gyeRekek Fóton

Testvértelepülésünk, Bátyú 
középiskolája nyert pályázati 
összeget erre a kirándulásra 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától az anyaország 
megismerésére. 36 gyermek 
és 4 tanár érkezett a Németh 
Kálmán Iskola látogatásá-
ra, de megnézték Fótot és 
Budapestet is. Szállást Csil-
lebércen kaptak.
Érdekesség, hogy a Németh 
Kálmán Iskola is nyert pá-
lyázatot a bátyúiak megláto-
gatására, de ők majd a kö-
vetkező évben utazhatnak.

a jogi és kooRdinációs osztály Új vezetője dR. sugáR anita

Hajós nyelven azt mondhatnánk, hogy a Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal kapitánya a polgármester, az első tiszt 
a jegyző, a másodtiszt az aljegyző, a harmadik tiszt pedig a 
Jogi és Koordinációs Osztály vezetője. Egy ilyen rang vise-
lőjéről azt gondolhatnánk, hogy egy meglett, szikár, komor 
arcú férfiember az illető. A mi esetünkben azonban minden 
másképpen van. Itt a Jogi Osztály vezetőjét keresve egy ked-
ves, mosolygós, fiatal nőre találunk, dr. Sugár Anitára, aki 
azonban minden fiatalsága és derűje mellett a magabiztos-
ságot, határozottságot is árasztja magából.

Kedves Osztályvezető Asszony, hogyan, milyen tapaszta-
lattal került Ön Fótra?
11 éve dolgozom a közigazgatásban, ebből 9 éven át voltam 
a Szeged közelében fekvő, 3200 lelkes Üllés község jegyző-
je. Félévvel ezelőtt felkerültem Budapestre, s itt a közelben 
kerestem munkahelyet, természetesen ismét a közigazgatás-
ban. Éppen ekkortájt hirdették meg ezt a munkakört itt, 
Fóton, megpályáztam és elnyertem, április 1-jétől töltöm 
be az osztályvezetői helyet. A felvételemnél előnyt jelentett 
a hosszú jegyzői tapasztalat, a közigazgatás kellő ismerete és 
a jelentős vezetői gyakorlat. Igaz, hogy egy kisebb települé-
sen egyszerűbb az élet, kevesebb a munkatárs és az ügyfél, 
de az eljárási rend, a hivatali ügyintézésre vonatkozó törvé-
nyi szabályozás azonos az egész országban. Így nem okoz 
gondot számomra a feladatok elvégzése. Mindössze a helyi 
szokásokkal, az itteni gyakorlattal és a sok új munkatárs-
sal kell megismerkednem. Most, egy hónap elteltével, már 
nem érzem magamat idegenként a Hivatalban. 
Itt Fóton minden nagyobb, itt osztályokra tagozódik a Hi-
vatal, Üllésen csak irodák voltak. Itt a Jogi és Koordináci-
ós osztály személyzete akkora, mint ott majdnem az egész 
hivatali állomány. Ráadásul a fóti hivatalhoz tartozik ilyen 
vonatkozásban Csomád is. Ezt, az itteni nagyobb, városi 
feladatokat izgalmas kihívásnak érzem.

Nem okoz gondot a Budapestről történő munkába járás?
Korábban, amíg Szegeden laktam, onnan jártam át a 25 km-
re lévő Üllésre, megszoktam. A Budapestről történő kijárás 
sem okoz gondot. Remek a buszközlekedés Budapest és Fót 
között, legalább is akkor, amikor én jövök a munkába.

Mi a feladata, mivel foglalkozik a jogi osztályvezető?
Legfontosabb feladatunk a képviselő-testület döntéseit elő-

készítő előterjesztések elkészítése, törvényességi szempontból 
történő átnézése, szükség esetén azok módosítása, észrevéte-
lezése. Nem csak a Jogi és Koordinációs Osztály munkatársai 
készítenek előterjesztéseket a képviselő-testületi ülésekre, ha-
nem a Hivatal többi osztálya is, de az általuk készített anya-
gok is rajtunk keresztül jutnak el a képviselők kezébe. 
Kapcsolódó feladatunk a testület által megalkotott rendele-
tek és meghozott határozatok nyilvántartása, azok végrehaj-
tásának nyomon követése. 
Feladatunk a különböző szerződések elkészítése, de nem 
feltétlenül mi írjuk meg mindet. Bizonyos típusú szerződé-
seket azokra szakosodott (pl. polgári törvénykönyvhatálya 
alá tartozó ügyekben) ügyvédi irodákkal készíttet el a Hiva-
tal. Az ilyen típusú szerződések esetében ezek előkészítése, 
koordinálása azonban a mi dolgunk. 
Osztályunkhoz tartozik a városi intézményekkel történő 
kapcsolattartás, eljárások, ügyintézések, továbbá a város 
közművelődési, kulturális feladatai, mi szervezzük az ön-
kormányzati rendezvényeket is.
A Jogi Osztály végzi a Hivatal valamennyi munkatársával 
kapcsolatos személyügyi, munkaügyi teendőket, álláspá-
lyáztatásokat is, valamint a Hivatal iktatási, érkeztetési, pos-
tázási feladatait. Hozzánk tartozik továbbá az informatikai 
részleg is, amely ellátja a rendszerfelügyeletet és üzemelteti 
a városi honlapot.

Kedves Osztályvezető Asszony! Köszönjük a bemutatko-
zást, s további eredményes tevékenységet kívánunk Önnek 
a jövőre nézve is.

Windhager

Budapest XIII., Váci út 94. Tel.: (1) 350-7757 · 0620-489-8600

siófoK, Széchenyi u.18. Tel./fax: (84) 312-347 · 0620-489-8601 

Balatonalmádi, Fűzfői út 9. Tel./fax: 88) 438-632 · 0620-489-8602
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www.rollstar.hu

Napellenző, napernyő, szúnyogháló, 
redőny, zsaluzia, napháló, védőrács,
szalagfüggöny, reluxa, roletta, pliszé
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közalkalmazottak napja

Május 26-án ünnepeltük a Közalkalmazottak Napját, melyről képeinkkel adunk hírt.

Május 26-án együtt ünnepeltek Fót Város intézményeinek munkatársai. A Közalkalmazottak Napja lehetőséget ad arra, 
hogy a köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális és ellátásukért felelős alkalmazottaknak köszönetet mondjunk. 
A műsort a Fóti Népművészeti Szakközép, - Szakiskola és Gimnázium tanulói adták.
Bartos Sándor polgármester beszédében kiemelte, hogy „csak erkölcsileg és anyagilag megbecsült közalkalmazottaktól, 
csak jól szervezett, megfelelően szabályozott közigazgatástól várhatjuk el, hogy az ország polgárbarát, hatékony és jó szol-
gáltató legyen.” Megköszönte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak, valamint a fóti bölcsődei dol-
gozóknak, a kisegítőknek, az óvónőknek, dajkáknak, a tanítóknak és tanároknak, valamint az egészségügyi, szociális ágazat 
munkatársainak, a technikai dolgozóknak és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet szakembereinek a Fótért végzett munkáju-
kat. „Isten éltesse a közalkalmazottakat minden nap!”

BR

készüljünk Föl a nyáRi veszélyek elháRításáRa

Hol csobbanhatunk Pest megyében? 
A Duna öt szakaszán és kilenc bányatóban engedélyezett 
a fürdés. Pest megye közel negyven bányatavából kilenc - 
Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os tavak, Duna-
haraszti, Áporka, Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén 
engedélyezett a fürdés. A dunaharaszti és a budakalászi 
Omszki-tó egy részén lehetőség van a motoros vízi spor-
teszközök használatára.
A bányatavak és a fürdőzés veszélyeire, valamint a szabad 
vizeken tartózkodás szabályaira hívta fel a figyelmet a Pest 
megyei rendőr-főkapitányság (PMRFK).

Az Omszki-tónál tartott sajtótájékoztatón Szoboszlai Zsu-
zsanna, a PMRFK bűnmegelőzési osztályának vezetője 
elmondta: sokan látogatnak el nyaranta a bányatavakhoz, 
de tapasztalataik szerint nagyon kevesen vannak tisztában 
a biztonságos fürdőzés szabályaival. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy Pest megye csaknem negyven bányatavából 
mindössze kilencben engedélyezett a fürdés, míg a megyei 
Duna-szakaszon négy kijelölt fürdőhelyen lehet strandolni. 
Mint mondta, a bányatavak, szabad vizek sokkal nagyobb 
veszélyt jelentenek, mint a kiépített strandok, ezért fontos 
hangsúlyozni, hogy ahol kint van az úszást, fürdést tiltó 
tábla, ott nem csak fürödni tilos, hanem például gumimat-
raccal, vízibiciklivel bemenni és ezekről vízbe ugrani is.
Szoboszlai Zsuzsanna hozzátette: a bányatavak nagyon hir-
telen mélyülnek, egyes helyeken néhány lépést megtéve már 
tíz méter mélyek lehetnek, ami azt is jelenti, hogy rendkívül 
hirtelen hűlnek le. 

A kikapcsolódni vágyók azokat a strandokat vegyék igény-
be, ahol a többi között lehet zuhanyozni, és jelen vannak 
képzett életmentők. Kitért arra is, hogy akik a tiltás ellenére 
bemennek bizonyos bányatavakba, szabálysértést követnek 
el. Ha a helyszínen kapnak büntetést, annak összege 5-50 
ezer forintig terjedhet, ha pedig eljárást indítanak ellenük, 
akár 150 ezer forintos bírságot is fizethetnek. Hat éven aluli 
vagy tizenkét évesnél fiatalabb, de úszni nem tudó gyerme-
kek csak szülői felügyelettel mehetnek a vízbe.
A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső, valamint 
Ráckeve és Dömsöd területén találhatók fürdőzésre kijelölt 
helyek. Aki a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályokat 
nem tartja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel számol-
hat, mint a bányatavak esetében.
 

Tisztelt Kerékpározók!
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figye-
lemmel kíséri Pest megye útjain a biztonságos kerékpáros 
közlekedést és ennek érdekében a kerékpáros közlekedési 
kultúrát. A nyári szünet megkezdését követően fokozottan 
veszélyeztetettek a gyermekkorú kerékpárosok, mivel élet-
korukból adódóan nem rendelkeznek a megfelelő közleke-
dési szabályismeretekkel. A közúti közlekedés során számos 
esetben tapasztalható, hogy a gyermekekkel kerékpározó 
felnőttek közlekedésük során a gyermekek előtt haladva 
vesznek részt a közúti forgalomban. A jogszabályokban 
meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a balesetve-
szély kialakulását megelőzve a felnőttek a kerekpározás 
során a gyermekek mögött haladjanak és ezáltal őket figye-
lemmel kísérve az adott közlekedési szituációnak megfelelő 
instrukciókkal lássák el őket a szabályos és biztonságos köz-
lekedés segítése érdekében.

Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

 

Anya!                 
Nekem kellene 

elől 
mennem,hogy 

útközben  
mindig láss! 

Hirdetés

Benkő Antalné veszi át oklevelét Eich László tankerületi 
vezetőtől, mellette Forgács Gabriella Ez a nap alkalom a beszélgetésre is.
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közélet
nyáRköszöntő gyeRmekFesztivál a káRolyi istván 

gyeRmekközpontban

Mint más években, az idén is megszervezte a Gyermekköz-
pont június 16-17-én a kétnapos nagy fesztivált, amelyre 
meghívták az ország többi gyermekotthonának növendéke-
it is Mezőkeresztestől Győrig. Sőt, Kádas István igazgató 
bejelentette, hogy már a határon túlról is érkeztek vendé-
gek, a kárpátaljai Rát településen működő Szent Mihály 
Gyermekotthon csapata is a vendégek közt található.

Igazgató úr bemutatta a rendezvény díszvendégeit, elsőként 
Gróf Károlyi Lászlót és feleségét Erzsébet asszonyt, akikről 
elmondta, hogy ők jelentenek a Gyermekotthon számára iga-
zi garanciát. Gróf úrék hazaérkezésük óta szívükön viselik a 
Gyermekváros sorsát, ugyan úgy, ahogy őseik is felelősséget 
éreztek a falu minden lakosáért. Gróf úr a Fóti Gyermekköz-
pont Növendékeiért Alapítvány kuratóriumának az elnöke 
is, amely Alapítványtól nagyon sok segítséget, felajánlást kap-
nak, többek közt ennek a rendezvénynek a magtartásához is. 

Meglepetés vendégként érkezett Csézy, aki a Gyermekváros 
jószolgálati nagykövete kitüntető címet viseli, és tudni kell 
róla, hogy nemcsak énekel, hanem egy különleges szalont is 

vezet, amelyben a régi hagyományos magyar hímzésminták 
felhasználásával készítenek divatos női ruhákat, így mentve 
át ezeket a népi motívumokat.
Másik meglepetés vendégük Wichmann Tamás, kilencsze-
res világbajnok kenus volt, aki ez alkalommal nem evezőt, 
hanem gitárt hozott magával.

Körünkben volt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság részéről Gulyásné dr. Kovács Erzsébet főosztályvezető asz-
szony, Farkasné Farkas Gyöngyi, a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal főigazgatója, valamint Karlócai Péter az esz-
tergomi Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ főigazgatója.

A kétnapos rendezvényen számos kézműves, játékos, moz-
gásos foglalkozás adott lehetőséget a gyerekeknek a szórako-
zásra. A szervezők, játékvezetők, előadók mind önzetlenül 
jöttek, felajánlásként, hogy mosolyt, jókedvet csaljanak a 
gyerekek arcára, s ez sikerült is. A gyermekek szemmel lát-
hatóan élvezték a hatalmas kastélypark és a szervezők bizto-
sította lehetőségeket.

Windhager Károly

Gyerekek a központi sátorban Egészséges gyerekek próbálkoznak kerekesszékkel 
közlekedni

Csézy és Erzsébet asszony a harcművészeti bemutató 
csoporttal

Kádas István és Wichmann Tamás

Ismerkedés a festészettel

vendégek

kíséRő nélküli menekült Fiatalok Fóton

Már évek óta borzolja a fótiak lelkivilágát a Károlyi István 
Gyermekközpontban elhelyezett migránsok ittléte. Látjuk 
őket hol itt, hol ott a városban, mivel szabad kijárásuk van, 
kötöttségeik nincsenek. Pár éve még csak kevesen voltak, 
s azok is tartósan maradtak nálunk, kezdtek beilleszkedni, 
a nyelvünket apránként megtanulni, s akadt, aki rendsze-
resen iskolába is járt. Ebben az időszakban még a városi 
főzőversenyre is benevezett egy csoportjuk.
A békeidőknek vége, rázúdult Európára a migráns áradat, 
s az európai vezetők – számunkra érthetetlen okból – nem 
hogy gátat nem kívánt állítani nekik, hanem még buzdítot-
ta is őket. Nem kellett sok, jöttek hihetetlen tömegekben a 
jobb élet reményében. Mivel vannak háborús övezetek is a 
kibocsátó területek közt, így megszokott volt, hogy háborús 
menekülteknek mondták magukat. A gond csak ott van, 
hogy nem kértek menedéket, egyáltalán semmit nem kértek, 
hanem követeltek, a jól beléjük sulykolt jogokra hivatkozva. 
Magyarország kormánya volt az első, amelyik igyekezett 
rendet tenni ebben a kérdésben. Kimondtuk, hogy számít-
hatnak a segítségünkre azok, akik valóban menekültek, s 
tisztességes úton, azaz határállomáson kérnek bebocsátást és 
még igazi okmányokkal igazolják is, hogy kik ők valójában. 
Hú, de nem tetszett ez az európai (és magyar) liberális nagy-
szájúaknak, úgy látszik, ezzel kereszteztük a hátsó céljaikat. 
Mondtak is ránk kígyót-békát, sőt még egyebet is. Most 
aztán már ők is érzik, hogy mi lett ebből a nagy szabadság-
ból, bár lehet, hogy még mindig nem értik, s nem látják a 
következményeket, de a lakosságuk már tapasztalja.
Fótot ez úgy érinti, hogy mivel itt van egy gyermekek ellátására 
kialakított működő gyermekotthon, amiben a 70-es években 
még 1000 gyermek is elfért, adódott a megoldás, itt is helyez-
zenek el ún. kísérő nélküli migráns fiatalokat. Az utóbbi idők-
ben azonban ezek a fiatalok egyre kevésbé tűntek gyerekeknek, 
sokkal inkább a migráns tömeg harcias, követelődző, nekünk 
Európában mindnet szabad elképzelései szerint viselkednek. 
Molesztálják a lányokat, nőket, hangoskodnak, sok esetben 
egymással is összeverekednek, nem egyszer kellett a Gyeribe 

rendőröket hívni a békesség megteremtése érdekében.
Minderről azonban mi, fótiak keveset tudunk, mert hírzárlat 
van érvényben. Már a bejáratnál tábla jelzi, hogy sem filmez-
ni, sem fényképezni, pláne nem interjút készíteni migránssal a 
Gyermekváros területén. A hivatkozás alapja, hogy gyermekko-
rú személyeket, csak szülői engedéllyel lehet lefényképezni, ezek-
nek a fiataloknak pedig nincs itt az apja, anyja, ezért hívják őket 
szaknyelven kísérő nélkülinek, tehát nincs kitől engedélyt kérni.
Ha mi nem is kaptunk ezekről a botrányos esetekről hi-
vatalos tájékoztatást, az utóbbi időben mégis napvilágot 
láttak ezzel kapcsolatos ügyek. Tuzson Bence a rendőrség 
épületének átadásánál tartott beszédében Fótot veszélyez-
tetett városnak minősítette, Bakondi György belbiztonsági 
főtanácsadó a televízióban nyilatkozott fóti zavargásról, s 
azt is megemlítette, hogy mivel papírokat ezek a fiatalok 
sem szoktak felmutatni, többen olyan születési időpontot 
adnak meg, amely számukra kedvezőbb, hogy minél tovább 
gyermeki jogokat élvezhessenek. 
Legutóbb Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának parlamenti államtitkára nyilatkozott egy a fóti 
gyermekotthonban történt rendőri beavatkozást igénylő ve-
rekedésről. Mintegy 20, magát afgánnak, ill. pakisztáninak 
valló fiatal verekedése miatt kellett rendőri beavatkozást 
kérni. Három fiatalt fejsérüléssel kórházba szállítottak.
A helyi közéleti portálon Merkwart Krisztián, a Jobbik Fóti 
Alapszervezetének elnöke, önkormányzati képviselő nyilat-
kozata szerint „Rosszul ítéli meg a Károlyi István Gyermek-
központ vezetősége azt a téveszmét, hogy a fóti embereket 
nem zavarják az intézményben uralkodó állapotok.”
A helyi közvéleményt az is zavarja, hogy nem lehet tudni, 
hány migráns él a Gyermekközpontban, szinte naponta 
kellene őket újra számlálni, mert rendszeresen érkeznek, de 
rendszertelenül el is tűnnek a látókörünkből, hiszen ők sem 
Magyarországot és nem Fótot szeretnék otthonuknak tudni. 
Az itt töltött időt átmeneti pihenőnek tekintik a legtöbben, 
ahol gondoskodnak róluk, teljes ellátást kapnak, csak éppen 
kötelező elfoglaltságuk nincs, így elütik az időt valamivel.

lovasteRápia a káRolyi kastély keRtjében

Sok minden történik a Károlyi kastélyhoz tartozó történelmi kertben. Van még néhány itt nevelkedő gyermek, 
vannak itt mozgássérült kisgyermekek, pszichiátriai kezelt fiatalok, itt működik a Fóti Szabad Waldorf Iskola és 
Gimnázium, az országosan híres Népművészeti Szakközépiskola, itt él a változó létszámú (50 -300 fő ) fiatal migráns 
társaság, vannak bent lovardák, van horgászegyesület, található itt jónéhány épület, amelyben volt vagy jelenlegi taná-
rok, nevelők laknak, itt működik az elegáns Kastély Étterem, s a kastély emeletét gróf Károlyi László és felesége lakja, ahol 
a kastély egykori, széthordott bútorait, régiségeit, festményeit, értékeit igyekeznek újra összegyűjteni. A terület távolabbi 
jókora részén telepedett meg a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás Központja.
A Lovasterápiás Központ nyaranta táborokat szervez gyerekeknek, erről számolunk be tájékoztatásuk alapján az alábbiak-
ban. Az első tábort június 27–július 1. között tartották, melynek mottója az „Éljünk egészségesen” volt. A tábor célja volt, 
hogy a gyerekek számára a lovasterápiás foglalkozások mellett a lehető legtöbb mozgásos foglalkozást biztosítsa, képzett 
szakemberek, gyógytornászok, szomatopedagógusok, gyógytestnevelők vezetésével. Emellett kiemelt szerepet kapott az 
egészséges táplálkozás és az egészséges életmód. 
A második tábor július 4-8-ig zajlott az „Ókori olimpia, Fót 2016 - mozgásfejlesztés adaptált sportágakon keresztül 
pszichés zavarokkal küzdő kamaszoknak” jelmondat jegyében. A harmadik tábor időpontja: július 11-15., mottója: 
„Kalandozások a LÓ-perenciás tengeren innen és túl”. Az utolsó tábor július 18-22. között lesz, mottója: „A tér és 
én, az orientációs képességek fejlesztése a lovasterápiás élményeken keresztül. A lóápolás, a felszerszámozás, az istálló 
körüli munka, a lóháton végzett gyakorlatok és a lovastorna-elemek, a ló körül végzett mozgásos játékok, feladatok, a földi 
munka, mind-mind segítik a gyermekeknél a testkép, testfogalom, testséma kialakulását. A táborban számtalan orientációs 
feladatot végeznek, játékokat játszanak (tárgyakat megkeresni a lovarda területén, azonosítani, adott útvonalat követni 
lovon vagy anélkül, lovagolni akadálypályán, lovat vezetni előre felépített pályán, meghatározott útvonal alapján).
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közélet
gRóF káRolyi lászló 85 éves

Június 26-án megtelt vendégekkel 
a Károlyi kastély előtere. A tűző 
nap elől a felállított hatalmas sátor 
adott árnyékot annak a több mint 
300 látogatónak, akik a kastély 
egyik emeleti erkélyéről felhangzó 
tárogató hívogató hangjára gyüle-
keztek frissítő koktéllal a kezük-
ben. Délután 4 óra után ágyúlövés 
adta meg a jelt az ünnepség meg-
kezdésére, ezt követően megszólalt 
a református templom harangja, s 
a vendégek ekkor engedték el a be-
járatnál kapott színes léggömbö-
ket, amelyeket messzire követtek a 
tekintetek. Kisvártatva megszólal-
tak a vadászkürtök, a mikrofonnál 

pedig Seszták Szabolcs műsorvezető üdvözölte a vendégeket, 
majd fölhívta a figyelmet a zöld mezőre belovagló mogyoródi 
Sándor huszárokra, akik látványos lovas-karüszel bemutatót 
tartottak, miután tisztelegtek Gróf úr előtt. A kastély oszlopso-
ránál pedig a veresegyházi Károlyi huszárok álltak díszőrséget.
A műsorvezető szólítására Gróf úr felesége, Erzsébet asszony 
üdvözölte a vendégeket magyar és angol nyelven, mivel több 
előkelő külföldi rokon és ismerős is eljött a születésnapra. 
A műsorban elsőként a rákospalotai Szilas Néptáncegyüt-
tes lépett föl Sikentáncz Szilveszter vezetésével. A látványos, 
kosztümös bemutató után a Fóti Asszonykórus énekelt nép-
dalokat, miközben Csihar Fanni szólót adott elő, a kórust 
harmonikán Pfeiffer Zsolt kísérte. Később a tárogatóművész 
eljátszotta Gróf úr egyik kedvenc nótáját. Az előadások nem 
fejeződtek be, mert Sipos Mónika és lánya igazi meglepetés-
ként egy dunakeszi vokált hívott meg, akik előadták Gróf úr 
legkedvesebb dalát angolul, az Amazing Grace-t. 
Bartos Sándor és Molnár Krisztina adták át Gróf úrnak az 
önkormányzat ajándékát, mely a fóti Károlyi Huszárság újra-
alapításáról szóló díszes alapító okirat volt. Gróf úr igen meg-
hatóan vette át az ajándékot. A vendégek is különböző kedves 
ajándékokkal kedveskedtek Gróf úrnak, de a legnagyobb meg-
lepetést egy másfél éves csikó váltott ki. A Furioso North Star 
fajtájú nyereghelyen sütött lovat egy Csongrád megyei egykori 
Károlyi birtok jelenlegi tulajdonosai ajánlották föl, s hozták el 
Fótra, Gróf úr nagy örömére, és Erzsébet asszony aggodalmára, 
ugyanis László gróf számára sajnos már veszélyes lóra ülni.
A vendégek közt neves személyiségekkel találkozhattunk. El-
jött Gróf úr köszöntésére a rokonokon, barátokon, ismerő-
sökön túl Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, 
Martonyi János korábbi külügyminiszter, Marie Christine 
kenti hercegnő, Michael Habsburg főherceg, Odescalci her-
ceg és hercegnő, több arisztokrata család, az osztrák nagy-
követ, polgármesterek, művészek, professzorok, továbbá 
számos fóti-, dunakeszi ismerős. A legszebb, ami jellemzi a 
Károlyi család szemléletét, hogy az előkelő vendégek ugyan 
azt az elbánást kapták, mint az egyszerű fóti ismerősök, akik-
kel vegyesen, közös asztaloknál foglalhattak helyet. Záróese-
ményként a mogyoródi Sándor huszárok különleges lovasje-
lenettel szereztek újabb meglepetést mindenkinek. Ferenczi 
János kapitány és Kelemen András huszártiszt középkori lo-
vagi tornákon szokásos, kopjás párviadalt tartottak.

Windhager

Gróf úr fogadja a vendégeket

Erzsébet Asszony köszöntője

Vadászkürtösök adják hírül…

Szilas Néptáncegyüttes 

baRtos sándoR polgáRmesteR köszöntő beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Fót Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel kö-
szöntöm Önöket, mindenekelőtt az ünnepeltet, gróf Káro-
lyi Lászlót és kedves feleségét, Erzsébet asszonyt. Olyan ér-

zés tölt el e varázslatos helyszínen, mintha a reformkorban 
lennénk, örömhangulatban, bíztató jövőképpel. És valóban 
érezhetjük is ezt az örömmámort, hiszen a magyar történe-
lem egyik legkiválóbb családjának egyenes ági leszármazott-
ját ünnepeljük ebben a rangos körben. Büszkék is vagyunk 
arra, hogy Fóton él, volt kastélyában a Károlyi házaspár, 
részt vesz számtalan városi eseményen, segíti a város életét.
Gróf Károlyi László és családja átélte a huszadik század tra-
gédiáit, gonoszságait, hasonló sorssal, mint számos magyar 
nemesi, polgári- és gazda család. Gróf úr azonban, ahogy 
szokta mondani, mindenütt boldog volt, bárhova sodorta a 
történelem vihara, mert magyarországi emlékei mindig vele 
voltak. Helytállása, pozitív gondolkodása, tartása példaér-
tékű számunkra. Értékrendjét, kitartását semmilyen körül-
mények között nem adta fel és ma sem adja fel. Helyt állt 
17 évesen, egyedül az őserdőben, helytállt a nyugati emig-
ráció kemény üzleti életében és immár húsz éve itthon küzd 
az értékek megmentéséért, a család kulturális örökségének 
fennmaradásáért. Mindezt nem magának, hanem a nem-
zetnek, a jövő nemzedékének szeretné átadni.
Köszönjük Gróf úrnak, hogy áldozatos munkával, minden 
erejével azon fáradozik, hogy a nemzetnek, a térségnek és 
Fót Városának minél többet adjon értékben, szellemiség-
ben, életszemléletben.

Kedves Gróf Úr! Születésnapja alkalmából az Önkormány-
zat és Fót lakosai nevében szeretnék olyan ajándékot átnyúj-
tani, ami reményeink szerint maradandó és méltón képvi-
seli a fóti Károlyiak örökségét. A mai napon bejelentem, 
megkezdődik önkormányzati támogatással a hagyományőr-
ző huszárképzés Fóton. Iskolás gyerekek fogják megtanulni 
a huszáros lovaglást és ünnepeinken méltó módon fogják 
viselni a díszes Károlyi huszár ruhát.
Most tisztelettel átnyújtom az Önkormányzat ajándékát, az 
alapításról szóló oklevelet, amelyet fogadjon szeretettel. Az 
okiraton a következő szerepel:

Az 1848/49-es 16. Károlyi Huszárezred nyomán megala-
kult Fóton a Fóti Károlyi Hagyományőrző Bandérium.

Kelt: Fóton, 2016. június 29-én, gróf Károlyi László 85. 
születésnapján. 

Ezredtulajdonos: nagykárolyi gróf Károlyi László.

Kedves Gróf Úr!
A magam és a Fótiak nevében kívánunk további sok erőt, jó 
egészséget, huszáros kitartást! Kívánjuk, hogy valóra váljanak 
szép álmai! A Jó Isten éltesse sokáig Erzsébet asszonnyal együtt!!!

A Sándor huszárok karüszel bemutatója

Ágyúszó adott jelt a kezdéshez

Gróf úr átveszi az alapító okiratot

Lázár János gratulál
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nevelés-oktatás
a mi sulink, ahova szívesen jáRunk!

Május
Május a sportversenyek és a különféle tantárgyi versenyek 
és mérések hónapja volt, de azért jutott idő néhány szóra-
koztató programra is.
Dunakeszin rendezték az Atlétika Diákolimpia körze-
ti versenyeit. Egyéni versenyzőink és csapataink is szépen 
szerepeltek. 5-6. évfolyamos lánycsapatunk nyert, így el-
utazhatott a megyei döntőre. Egyéniben Kovács Viktória 
és Huller Dániel szintén továbbjutott, Dani a megyein is 
nagyon sikeres volt, eredményével két futószámban beju-
tott az országos döntőbe.
A fóti iskolák Sulimpiáján fiú focicsapatunk 3. lett, Né-
meth Ottó nyerte a torna legjobb játékosa címet.

A Garay Gondolkodtató Matematikaversenyen idén szé-
pen szerepeltünk. A 3. osztályosok között Mester Hanna 2., 
Bányai Zorka 3. lett. A 4. osztályosoknál Mezei Dominik 
1., Kollarics Diána 3. helyet szerzett.

A mindennapi munka mellett iskolánk mindig is nyitott 
arra, hogy különféle tudományos kutatásokban vegyen 
részt. A Szegedi Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport-
jával már igen régi az együttműködésünk. Ennek keretében 
az idén is számos vizsgálatban vettünk részt. Adatot szolgál-
tattunk az iskolán kívüli tanulási színterekről szóló tapasz-
talatainkról, a modern digitális technika iskolai alkalmazása 
kutatásában on-line tesztek kipróbálásában vettek részt 2. 
és 4. osztályos tanulóink a természetismeret, a matematika 
és a szövegértés területén. Az 1. osztályosok a matematika, 
az ötödikesek az induktív és a kombinatív gondolkodásban 
való jártasságukról tettek tanúbizonyságot.

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál 
inárcsi megyei versenyén arany minősítést kapott a Bagu 
Géza tanár úr vezette Szélkötők csoportunk, így A kis ki-
rálylány című színdarabjuk továbbjutott a balassagyarmati 
regionális versenyre. A helyezetteknek, valamint felkészítő 
tanáraiknak is gratulálunk, a továbbjutóknak további szép 
sikereket kívánunk!
Az Európa-nap alkalmából flash-mobot szerveztünk, az 
Unió himnuszát, az Örömódát énekelhették a gyerekek.
A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon há-
rom osztályunk vett részt, nagy élmény volt a gyerekeknek 
a természettel való újszerű találkozás.

Különleges élményt jelentett nyolcadikosainknak a Bohócok 
a Láthatáron Közhasznú Egyesület A hetedik égig című 

színházi előadása. Az osztályteremben tartott produkció nagy 
sikert aratott már csak azért is, mert maguk a hallgatók is 
részesei voltak az interaktív játéknak. Az előadók elismerően 
nyilatkoztak a gyerekek nyitottságáról, kreativitásáról.

Az idén két régi osztály is szervezett 25 éves osztálytalálko-
zót, ahol szép számmal jelentek meg öregdiákjaink-sokuk 
szülőként rendszeresen látogatja az intézményt. A jó han-
gulatú múltidéző beszélgetésre ellátogattak volt tanáraink 
is, akiknek ezúton is köszönjük a részvételt!

Utoljára hagytuk a legjobb hírt: a napokban érkezett értesítés 
alapján már biztos, hogy 80 tanulóval mehetünk Zánkára 
Erzsébet-táborba, köszönet annak a 8 pedagógusnak, akik 
vállalták, hogy nyári szabadságuk alatt – nem fizetségért, ha-
nem szeretetből -kísérik el a gyerekeket erre a nagy kalandra!

Június
A tanév utolsó heteiben sok szabadidős, és sportprogram 
színesítette iskolánk hétköznapjait. Azért a tanulásé volt 
még a főszerep, május 25-én országos kompetenciamérés 
zajlott a 6. és 8. évfolyamon.
Iskolánkban immár hagyomány, hogy a gyermeknap alkal-
mából május utolsó péntekén sok-sok játékos feladat várja 
a diákokat az iskola több pontján. A gyerekek különböző, 
általuk választott feladat teljesítésével pontokat gyűjthet-
tek, amit később beválthattak például egy kis fagylaltra, 
sült krumplira, vagy akár arcfestésre is. A gyerekek nagyon 
élvezték a délutánt, köszönet a szervező, és a programokat 
lebonyolító pedagógusoknak!

Május 28-án iskolánk három különböző helyszínen is bizo-
nyította, hogy nálunk még szombaton sem áll meg az élet! 
A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy mindhárom hely-
színen legyen jelen megfelelő számú pedagógus. Volt, aki 
10 alsóst kísért el az Állatkertbe, akik ezzel egy meghívásos 
programon vettek részt. 
Ezzel egy időben iskolánk tornatermében zajlott a hagyomá-
nyos, Balogh Márti néni szervezte röplabdatorna, ahol 5 csa-
pat mérkőzött meg, hogy elnyerje a kupát. A hagyományos 
tanárcsapat súlyos létszámhiánnyal küzdött a fent említett 
okok miatt, ezért a kupát idén sem ők vitték haza. Sok lelkes 
öregdiák gyűlik ilyenkor össze, és egy barátságos hangulatú 
tornán bizonyítják, hogy öregdiák bizony nem vén diák!
Iskolánk legtöbb diákja és pedagógusa pedig a Fóti-Futin 
öregbítette a Németh Kálmán Általános Iskola hírét azzal, 
hogy elnyertük a „Leggyorsabb” és a „Legsportosabb” iskola 
címet is! Előbbit azért, mert kijelölt csapatunk lett a leggyor-
sabb, utóbbit pedig a versenyen elindult tanulóink száma mi-

att. Igazi családi program volt. Köszönjük a pedagógusoknak 
a mozgósítást, a lelkes részvételt a futásban, és a családoknak, 
hogy elhozták gyermekeiket erre a sportrendezvényre!
Iskolánk helyezettjei:
12 km fiúk Bessenyei Frigyes II.hely, Pap Kristóf III.hely
12 km lányok Őszi Kata II.hely, Vajas Niki III.hely
5 km fiúk Sallai Gergő II.hely
2 km fiúk Gyarmati Dániel I.hely, Kürti Krisztián II.hely - 
Korecz Balázs II.hely
2 km lányok Farkas Szonja III. hely 
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Az Országos Atlétika Diákolimpián Huller Dániel Gellért 300 
m síkfutásban holtversenyben 2. helyezést ért el! Gratulálunk!

Június 10-én mentek az osztályok kirándulni. Az ország 
különböző pontjaira látogattak el egy, vagy két napra. Így 
az úticélok közt szerepelt Horány, Visegrád, Ipolytarnóc és 
Neszmély is. Ezután már nehéz volt két napra lekötni a ta-
nulók figyelmét, ezért az utolsó két tanítási napon „művé-
szeti” és „sportnap” zajlott. Az előbbin volt közös éneklés, 
színjátszó bemutató, a Szitakötő folyóirat partneriskolai 
programjaként sárkányrajzolás. A geomatek tanteremben 
vehettek részt az érdeklődők a „művészetek és matemati-
ka” című programon, mely során számítógépes program 
segítségével színes, szimmetrikus ábrákat rajzolhattak. Dél-
után gyerekek, szülők és tanárok vettek részt a Szitakötő 
továbbképzésén. Felnőttek és gyerekek vegyes csoportok-
ban foglalkoztak az önkéntes segítségnyújtás kérdéseivel. A 
sportnapon reggel közös bemelegítés zajlott, majd az alsó-
sok a tornateremben akadálypályán, a felsősök sorversenyen 
mérhették össze tudásukat.

Németh Kálmán Ált. Isk. és AMI SzMK

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ

22 éve a lakosság szolgálatában
Hívjon bizalommal!

Tel:  06-20-357-7079
A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

Gyermeköröm FótOn
A Zwack Unicum Nyrt. új és modern Hohenloher 
márkájú iskolai padokkal és székekkel támogatta 
a Németh Kálmán Általános Iskola és AMI 3. b 

osztályos tanulóit.
Az adománnyal nagy- nagy boldogságot szereztek a 

kisdiákoknak, melyet ezúton is köszönünk!
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nevelés-oktatás
emlékek

Ahogy lassan elérünk az idei tanév végéhez, szembe kell 
néznünk egy ténnyel, ami pár ember számára talán meg-
nyugtató vagy közömbös, de szerencsére a legtöbbek szemé-
be könnyeket csal: ismét búcsút kell intenünk 3 osztálynak. 
A két 8. osztály egyes tanulóitól nem kell végleg elköszön-
nünk, hiszen sokan iskolánk gimnáziumában folytatják to-
vább tanulmányaikat, a 12. osztállyal azonban más a hely-
zet. Iskolánkban töltött éveikről, és itt átélt élményeikről 
kérdeztem meg diáktársaimat.

„Ökusnak lenni annyit jelent, hogy egy olyan keresztény kö-
zösségben tanulhatsz, ahol biztonságban érzed magad. Tudod, 
hogy van, aki mindig szeret és vezet utadon. Az iskola kis lét-
száma miatt a hangulat nagyon családias. Mindenki ismer 
mindenkit, emiatt a közös iskolai programok is élvezhetőbbek. 
Nagyon örülök, hogy a nemzetjáró kirándulások alkalmával 
elmehettem határon túli magyarlakta területekre, megismer-
hettem az ottani magyarság életét, megnézhettem híres varosait 
és láthattam természeti szépségeit.” (Réka, 12. osztályos)
„Tizenkét évig jártam az Ökuba és nem bántam meg, hogy 
végig itt maradtam. Megkaptam azokat az értékeket, amiket 
máshol nem kaptam volna. Ha egy-két szóval kellene jellemez-
nem az iskolát, azt mondanám: ez egy nagy család.” (Orsi, 
12. osztályos)
„A legjobb emlékem a tavalyi szeretetlánc volt, ahol saját 
készítésű lámpásainkkal jártuk körbe a 4 fóti templomot. A 
lámpásainkon a Szeretet himnuszának (I. Korintus 13.) betűi 
voltak kirakva. Ha egy szóval kéne jellemeznem az iskolát, az 

a ’biztonság’ lenne.” (Bogi, 8. osztályos)
„A legjobb emlékem a 25 órás sportnap volt. Nagyon jól érez-
tem magam, és élveztem, hogy egy közösségként tudtunk ját-
szani és szórakozni. Szerintem az ’összetartás’ lenne a megfelelő 
szó az iskolára.” (Bálint, 8. osztályos)
„Legkedvesebb élményem talán az volt, amikor egy nap rám 
tört az az érzés, hogy egy általam szeretett közösségből távozok 
és tudom, semmi sem lesz már olyan, mint régen volt. Ekkor 
minden körülöttem lévő odajött vigasztalni, és tudtam, hogy 
ezt nem csak én érzem így. Azóta, ha szomorú vagyok, mindig 
arra gondolok vissza, hogy ilyen jó emberek vannak, illetve vol-
tak a környezetemben. Szóval, ha valaki ezt a cikket olvassa, 
és azon morfondírozik, hogy beírassa-e a gyerekét az Ökuba, 
akkor én teljes szívemből támogatom a döntését. És végül, ha 
egy szóval kéne jellemeznem az iskolát, az biztos, hogy az ’ott-
honosság’ vagy a ’családiasság’ lenne.” (Lili, 8. osztályos)

Egy cikksorozat végére értem. Arra gondoltam, hogy is-
kolánk 25. tanévéről szóló írásos beszámolóim végére jól 
illenek végzőseink búcsúzó gondolatai. Visszatekintve erre 
a 10 hónapra, megtelik szívem hálával Isten felé, és köszö-
nettel mindenki felé, aki együtt örült velünk!
Ha a fenti idézeteket végig olvassuk, rájövünk, hogy bár 
kezünk már búcsúra lendül, az együtt töltött éveink emléke 
örökre velünk marad. Mondják, hogy az emlékek megsz-
épülnek, de úgy gondolom, ezek ennél szebbek már is nem 
lehetnek…

Arany Kincső

„te is tűzoltó vagy!”

A Somlyó Mentőcsoport az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság támogatásával 500 gyereknek rendezett „Te is tűzoltó 
vagy!” diákvetélkedőt Fóton, az idén 25 éves Ökumenikus 
Általános Iskola és Gimnázium jubileumi sportnapján. A 
pedagógiai szakmai hátteret az eseményhez az Anya Tanoda 
civil társaság adta, melynek fő célja a gyerekek kreatív sza-
badsághoz való jogának és kiteljesedésének biztosítása.
A rendezvényt több hónapos előkészület előzte meg, mely-
nek során össze kellett hangolni a négy szervezet lehetősé-
geit, elképzeléseit és igényeit. Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság biztosította a füstsátrat és a tálcatűz oltáshoz 
szükséges eszközöket, a Somlyó Mentőcsoport a szakmai 
erőt, az Anya Tanoda az újragondolt és átfogalmazott ki-
hívásokat az egyes állomáspontokon, az iskola a több száz 

kíváncsi diákot, a tanárok a 
jó hangulatot. És ha mindez 
még nem lenne elegendő, az 
összefogásnak köszönhető-
en a gyerekek ajándékokat 
is kaptak. Senki sem indult 
haza ezen a napon élmény 
nélkül vagy üres kézzel.
A „Te is tűzoltó vagy!” di-
ákvetélkedő egy rendhagyó 
esemény, mely jól mutatja 
a civil és a hivatásos szerve-
zetek közötti átfedési terüle-
teket, az együttműködésben 
rejlő lehetőségeket és a ha-

talmas erőt. Ma Fóton közel ötszáz diák tért úgy haza, hogy 
4 órában, játékos és kreatív formában megismerkedhetett a 
tűzoltók munkájával, egy tűzeset során tanúsítandó helyes 
viselkedési formával, teendőkkel. Megismerkedett a lakó-
helye közelében levő vízlelő helyeket jelző táblákkal, égési 
sérülések ellátásával, a segélyhívás mikéntjével, és végül, de 
nem utolsó sorban saját képességeivel, tudásával, erejével és 
elhivatottságával.
A programban résztvevő koordinátorok:  
Fóti Ökumenikus Általános iskola: Kékesi Mihály testne-
velő tanár
Somlyó mentőcsoport: Uribe Viktor parancsnok
Anya Tanoda: Uribené Jarabin Kinga művészetpedagógus
Katasztrófavédelem: Oláh Péter alezredes

a népművészeti iskola nyilvános vizsga előadása és kiállítása

A június 2-án zajlott látványos eseményről képeinkkel számolunk be. Fotók: Potyók Sára

zeneiskolai eRedmények

Szép eredményeket értek el májusban a Fóti Zeneiskola gi-
táros növendékei. A balassagyarmati  IX. Regionális Gitár-
versenyen Pénzes Csilla gitártanár - tanszakvezető növendé-
ke, Bódis Áron a 2. helyen végzett.
Az aszódi I. Fernando Sor Térségi Klasszikus Gitárversenyen 
Gellén István gitártanár növendéke: Parádi Barnabás ezüst, 
Bakodi Blanka bronz minősítést szerzett. Pénzes Csilla nö-
vendéke Kurucz Benedek bronz minősítésben részesült.
Az V. Ifjú gitárosok „Homage to Luigi Legnani” versenyen, 
Párkányban nemzetközi zsűri, olasz, görög, szlovák, magyar 
gitárművészek előtt Pénzes Csilla növendéke Kurucz Bene-
dek, Réthelyi Piroska növendéke Nagy Ádám, Gellén Ist-
ván növendékei Bakodi Blanka és Parádi Barnabás egyaránt 
bronz minősítést szereztek.
Gratulálunk a tanulóknak, köszönjük tanáraik sikeres fel-
készítő munkáját!

Gedai György int.vez.h

Igazgató asszony és a diákok egy része, 
háttérben a gyerekek rajzai

A fazekas szakosok vizsgaremekei Minden láb a levegőben…

Művészi alkotások kerültek ki 
a tanulók keze alól
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Verseny kiírások: 

Szkander  
(színpadon 14.15-kor) 

kategóriák: 
nő, férfi, 18 év alatti, senior (50 év felett) 

 

Falmászás 
(játszótér mellett 10-15 óráig) 

kategóriák: 
nő, férfi, 18 év alatti 

 

 
Kötélhúzás 

(színpad előtt 13.30-kor) 
Csapatonként 12-12 versenyző, legalább 4-4 női taggal. 

 

Sörivóverseny 
(színpadon 15.20-kor) 

kategóriák: 
nő, férfi, senior (50 év felett) 

 

Jelentkezni nevezési lapon lehet, mely letölthető a www.vmh.hu 

és a facebook oldalunkról (@vorosmarty.muvelodesihaz)! 

 

 

 

augusztus 20-án a Piac téren  

(Shell kút mögött) 

Idén is meghirdetjük a 

paradicsomos ételek versenyét! 

Kategóriák: 

- előétel 
- főétel 
- desszert 

Helyben és otthon készített ételekkel is lehet indulni! 

A finomságokat 14 óráig lehet a „Paradicsom” 
sátorban leadni. 

Eredményhirdetés 16 órakor a színpadon. 
 

Keressük a fóti konyhakertek legnagyobb 
paradicsomát is! 

Nevezési lap a művelődési házban, a facebook oldalunkon, a honlapunkon 
(www.vmh.hu) és a könyvtárban található. 

 

 

 

 

Rajzverseny gyermekeknek: 

 
 
 
 
 

Paradicsom Palkó - Paradicsom Panka  
 

Találjatok ki történetet, mesét a két kis barátról 
és rajzoljátok, fessétek meg őket a 

Paradicsomfesztivál helyszínén a "festő" 
sátorban.  

A legügyesebb alkotók munkáit a helyszínen 
kiállítjuk, a legszebb képeket díjazzuk. 

Az alkotáshoz az eszközöket a helyszínen 
biztosítjuk. 

 
A rajz- és festőversenyre a helyszínen kell 

jelentkezni, de előzetesen az alábbi telefonon is 
lehet: Kiss Eszter 70 533 5278 

 
 

X. Fóti-Futi

Május 28-án, immár a tízedik amatőr terepfutóversenyt rendez-
te meg a fóti Impulzus Egyesület. A célunk az volt, hogy emléke-
zetes eseményt hozzunk létre erre a jubileumi alkalomra. A visz-
szajelzések alapján örömmel mondhatjuk, hogy ismét sikerült. 
Továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy népszerűsítsük a 
sportolást és az egészséges életmódot a gyermekek és rajtuk 
keresztül a szülők között. Nagy élmény látni, ahogy egész 
családok indulnak el és érkeznek célba a versenyen. 
550 futónk volt, akik ténylegesen végigfutották a versenyt 
a 4 táv valamelyikén. Minden nevezőnk jubileumi pólót 
kapott ajándékba és igen gazdag befutócsomaggal is ked-
veskedtünk futóinknak. Emellett a versenyközpontban kü-
lönböző programokkal készültünk. Az eredményhirdetés-
re várakozást a gyerekeknek ügyességi versenyekkel tettük 
élvezetesebbé. Nagy sikere volt lufikapus fényképezkedés 
mellett az újraélesztési gyakorlatnak is, amiben Tóth Szilvia 
doktornő segített. Fantasztikus volt a 100 résztvevő látvá-

nya, ahogy egy ritmusra nyomkodják a labdát, begyakorol-
va ezt az életmentő tevékenységet. Támogatóink egy része 
saját pavilonnal is jelen volt. Így tudtunk gyermekmegőr-
zést, fejlesztő foglalkozást, egészségügyi szűréseket tartani, 
illetve versenyzőinknek masszázs és kinezio-tapasz szolgál-
tatást nyújtani ingyenesen.
Örömmel láttuk, hogy az elmúlt hónapok erőfeszítései, - 
melyet a szervezők önkéntes munkaként végeznek, - ilyen 
remek hangulatú rendezvényt eredményezett. Természete-
sen nem jöhetett volna mindez létre támogatóink hozzájá-
rulása nélkül, melyet ezúton is nagyon köszönünk és persze 
jövőre is számítunk rájuk.
Támogatóink voltak: Nor-Color Kft., Fót Város Önkor-
mányzata, Tesco, Veresegyház és vidéke Takarékszövetkezet, 
BK Filmstúdió, Eco-Cranes Kft., Optoker Kft., Verdi-Com 
Kft., Solar Trade Kft., MultiCash, Viva Natura Kft., Amb-
rosia Cukrászda, Anda Present Kft., Duna-Kút Kft., Oxigén 
Étterem és Szabadidő Klub, Galagonya Játszóház, Angol-
palánta Montessori óvoda, Fóti Szabadidősport Egyesület, 
Gladiátor Edzőterem, Grafibit.hu, Aqua-Film Kft., Botos 
Vendéglő, Liszkai Hentes, Tóth Csaba Légifotó-videó, Fóti 
Szabad Waldorf Iskola, Fóti Polgárőrség, SOS Gyermek 
Alapítvány, Márkusné Kiss Anita Gymstick.  
2017-ben is szeretettel várunk mindenkit versenyünkön. 
Az egyesület egyéb rendezvényeiről a www.e-impulzus.hu, 
illetve Facebook oldalunkon található információ.

Károlyi Lajos, az Impulzus Szabadidő, Sport és Kulturális 
Egyesület elnöke
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Akit hosszú élettel áldott meg Isten, annak sokat osztóvá nemesedett a keze, ez a mindent osztó szeretetnek a jutalma.

bÚcsÚzó lujzi nénitől

Dr Székely Lajosné, drága édesanya, nagymama és déd-
nagymama, sok-sok ember Lujzi óvó nénijétől búcsúzunk, 
aki 93 éves korában, szeretetben és békességben, Istentől 
megáldva csendesen elhunyt.
A bánat, amelyet egy hozzánk nagyon közel álló ember elvesz-
tése okoz, a bánatok legmélyebbike. A hétköznapi rohanás-
ban elfáradt ember ilyenkor döbben rá, hogy ismét eltávozott 
közülünk valaki, aki talán a legfontosabb volt életünkben, 
akit nagyon szerettünk. Egy vers szavai jutnak az eszembe:
„Mondom nektek: mi mindig búcsúzunk,
Mert nincs napkelte kettő ugyanaz
Mert minden csönd más-minden könny, vigasz,
Elfut a perc, az örök idő várja.”
Dr Székely Lajosné  Erdélyben, Nagyszebenben született, 
édesapja halála után, 5 évesen költözött Budapestre. A 
Szent Vincéről elnevezett Irgalmas Nővérek Szent Lujza 
Intézetében végezte tanulmányait és az intézet Óvónőkép-
zőjében szerezte diplomáját.
Friss diplomával került Fótra óvónőként 1943-ban és 
egyugyanazon intézményben dolgozott 1980-ig nyugdíjba 
vonulásáig, mely után még 20 évig volt a Magyar Vöröske-
reszt Fóti Szervezetének elnöke. Mondhatjuk, hogy 60 évig 
tevékenyen szolgálta Fót városát.
A hosszú évek során a nevelői munka mellett, mint intéz-
ményvezető óvónő, Vác járási óvodai szakfelügyelő, óvodai 
szaktanácsadó és továbbképzés vezető is tevékenykedett. 
Oktatta és hittel nevelte a kicsinyeket és a leendő óvónőket 
hazájuk, anyanyelvük, embertársaik szeretetére, mindig be-

fogadva az újat, munkáját művé-
szi fokon végezve. Ezért becsülték 
és szerették pályatársai, szülők és 
óvodások százai, akik szívükbe 
zárták csendes mosolyával. Most 
már emléke bennük él tovább.
Munkáját elismerések és kitün-
tetések sora jutalmazta, többek 
közt: Kiváló Óvónő, a Magyar 
Vöröskereszt Kiváló Dolgozója, 
Ivánka Imre Életműdíj, Arany János Pedagógiai Díj, Köz-
ségfejlesztési Érdemérem, Magyar Vöröskereszt Arany Ér-
demérem birtokosa volt.
1948-ban kötött házasságot Dr Székely Lajossal, akivel 
közel 70 évig élt boldog házasságban. Három gyermekük 
született, akik 4 unokával, 7 és egy útban jövő dédunokával 
ajándékozták meg. Elfértek gyermekei az óvodások közt, 
megosztva mindent: anyát, játékot, szeretetet.
Dr Székely Lajosné, drága Lujzi óvónéni szellemed itt él 
és közöttünk marad, hiszen példáddal tanítottál szeretni, 
szeretni a hivatást, a ránk bízott gyermekeket, embertár-
sainkat. Becsüljük azt az olthatatlan lángot, amely benned 
lobogott, tiszteljük az akaratot és elszántságot mellyel a ma-
gyar oktatásügyet hittel szolgáltad.
Pál apostol második levele a korintusaikhoz:
Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom 
Atyja és minden vigasztalás Istene.
Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban.”

a váRosi könyvtáR híRei

A könyvtár május 20-án író-olvasó találkozóra várta az ér-
deklődőket. Vendégünk Fábián Janka írónő volt. Művei 
nagy népszerűségnek örvendenek olvasóink körében. Az 
írónőt Takács Edit mutatta be a jelenlévőknek. 
A könyvei alapjául szolgáló témákat hosszú időn keresztül 
gyűjtögette, majd a 2008-as gazdasági válság idején kezdett 
első regénye megírásához. Írói munkássága nehezen indult, 
de miután írásait interneten keresztül megismerte az olva-
sóközönség, nagy népszerűségre tett szert. Igényesen megírt 
művei romantikus regények, történelmi háttérrel. 
A találkozóra elhozta utolsóként kiadott könyvét mely a„Búza-
virág” címet viseli, melyet az érdeklődők jó része meg is vásárolt.
Időközben megjelent a következő regénye „Koszorúfonat” 
címmel. 
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A Könyvtár július 23-ig, leltár miatt 
ZÁRVA tart.

(Fót, Dózsa György út 12-14.)

váRosi gyeRmeknap és FőzőveRseny
A Városi Gyermeknap sokszínű programjából 
a kézműves foglalkozások és a népi játszóesz-
közök nagy sikere azt mutatja, hogy gyerme-
keink és fiataljaink örömmel fogadják az ér-
tékes, hagyományőrző kézműves eszközöket, 
játékokat. A nap folyamán belekóstolhattak 
a fafaragás, az agyagozás, a gyöngyfűzés rej-
telmeibe és kipróbálhatták erejüket, ügyessé-
güket a fortélyos népi játékokon. Szintén sok 
gyermeket vonzott a rendőrautó bemutató, 
a sakkozás, a lovaglás, a kenuzás a tavon, a 
kresz-suli és a kutyabemutató. 

A színpadon reggel 9 órától este 7 óráig minden korosztálynak szólt a zene, 
az ének, a tánc sokféle műfajban. Éppúgy jelen voltak a hagyományőrzők, 
a Fóti Cselényi J. Népdalkör, a Fóti Asszonykórus, a Fóti Boglárka és a 
Somlyó Apraja Néptánccsoport, mint a modern táncok képviselői, pl. a 
Kreadance és az Akrobatikus Rocky.
A Főzőversenyben az idén több mint 30 csapat vett részt, voltak, akik több-
féle étellel is beneveztek. A zsűri munkája a nagy mennyiség és a jobb-
nál-jobb ételek miatt is igen nehéznek bizonyult. A főzőverseny legnagyobb 
hozadéka azonban mégis az, hogy ezt a napot sok-sok ember baráti kö-
zösségekben, jó hangulatban együtt töltötte. Az ezekkel az eseményekkel 
egyidőben zajló Fóti Futiról előző oldalunkon számoltunk be.
Fotók: Potyók Sára

A főzőverseny eredményjegyzéke

Bogrács kategória helyezettjei
I. Fóti Zenebarátok Egyesülete- zene-
bárányok raguja
II. A Gourmek- vadpörkölt erdei gombával
III. Balavásár- csülkös paszuly leves
IV. Bográcsbetyárok- bakonyi- Berecz 
betyárcsíkok petrezselymes sült galuskával

 grill kategória helyezettjei
I. Fóti Városszépítő Egyesület- grillmix 
Tenke módra
II. Fót Város Önkormányzata- tárcsás tarja 
és csirke
III. Burgerbarátok- marha- és pulyka 
hamburger

reform étel kategória helyezettjei
I. Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület- saslik 
Orly bundában
II. Fóti Kertbarát Kör- zöldség pörkölt 
bulgurral

különdíjat nyert: a GE Hungary Kft. 
csapata- szabolcsi töltött káposztája.

Fiatalok a színpadon

Díjkiosztás Bemelegítés

Kenuval a tavonGondban a zsűri
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közélet
ismét zengett a lélek!

Június 11-én, már a 11. alkalommal zajlott a Zeng a Lélek 
Nyárköszöntő Népművészeti Fesztivál, mely igen előkelő 
rangot vívott ki magának egy évtized alatt nem csak Pest 
megyében, távolabbi településeken is egyre ismertebb és 
elismertebb. A fesztivált egy lelkes fóti civilekből álló társa-
ság szervezi évről évre, s bizony ez komoly munkát, sok-sok 
szabadidőt és ráfordítást, ismertséget és megbízhatóságot 
követel, e nélkül ezt nem lehet színvonalasan megrendezni. 
Kizárólag nívós, értékes termékeket, kézműves foglalkozást, 
színpadi fellépőket hív meg, ill. fogad el a társaság. Bóvli 
árust, az igazi népi mesterséget vagy népművészeti ágat nem 
művelőket nem szívesen látnak. Ide nem üzleti siker remé-
nyében jönnek a népzenészek, táncosok, iparművészek, kéz-
művesek, hanem mert elismerést jelent számukra, hogy itt 
lehetnek, s persze az eltelt évtized alatt már az ismertségen 
túl erős baráti szálak is köt egyeseket a fóti szervezőkhöz. 

A hónapokig tartó előkészületek, telefonálások, egyezkedé-
sek, támogatók és támogatások megszerzése a 10 év alatt 
kifárasztották a Zenga-szervező csapatot, így 2015-ben a 
kellő lendület híján elmaradt a rendezvény. No, lett is ebből 
üzengetés, telefonálás, hiszen egy-egy Zengán közel 1000 
vendég is megfordul déltől éjfélig, s igencsak panaszosan hi-
ányolták. A szervezők így, egy év pihenőt követően, mond-
hatnánk közkívánatra, ismét csatasorba álltak, s a korábbi 
színvonalat, ha lehet még magasabbra emelve, ismét egy 
remek hangulatú rendezvényt hoztak létre.
Fót Város Önkormányzata is felismerte, milyen érték ez a 
már valóban hagyományosnak tekinthető fesztivál, amely 
Fót rangját egyre emeli, s ismertebbé teszi. Ez évben a kép-
viselő-testület a város kiemelt rendezvényének minősítette 
a Zeng a Lélek Fesztivált, s ennek megfelelően 300.000 Ft 
támogatással hozzájárult a költségekhez. 

Sok előkészítő munkát követően aztán június 11-én délre 
állt a színpad, működött a hangosítás a katolikus közösségi 
ház udvarán, az árnyas fák alatt húsz kiépített helyszín várta 
a kézműveseket, kirakodó árusokat. A kezdésre kitelepült 
a Fóti Sör, lehetet minőségi feketekávét, kapucsínót kapni 
az ország legelismertebb baristájától, volt palacsinta, kürtös 
kalács, továbbá meleg ételt árult a Fóti Közszolgáltató Kft 
Központi konyhája. Így akár a felnőttek, akár kisgyermekes 
családok tartósan maradhattak, akár órákig próbálkozhat-
tak ördöglakat kinyitásával, fakanál faragásával, szőttesek 
készítésével, agyagformálással, fazekaskorong pörgetéssel, 
gyöngyfűzéssel és még számos érdekes elfoglaltsággal, min-
denki megtalálhatta a számára kedves időtöltést. 
Közben a nagyszínpadon profi hangosítással és világosítás-
sal fél kettőtől este 11-ig folyamatosan nívós ének-, zene- és 
tánc-bemutatók zajlottak. Akik pedig nem csak nézni szere-
tik, azoknak táncházat is rögtönöztek a szervezők, zenészek 
és táncoktatók bőséggel akadtak. A fociból vett hasonlattal 
élve a „kemény magot” éjfélkor is csak fokozatos lámpaol-
tással sikerült ráeszméltetni, hogy illik nyugovóra térni. 
Zajlott mindez úgy, hogy közben semmiféle bonyodalom, 
rendbontás nem történt, ahogy más években sem fordult 
ilyesmi elő. Ide mindenki feltöltődni jön, s a széppel és 
jó érzésekkel indul haza felé. Még a rendezvény közepén 
szokásos eső sem tudta megszakítani a folyamatot, vendé-
geink, látogatóink kitartottak, ki a sátrak alól, ki ernyővel 

a kezében állt a színpad előtt, figyelve a fellépő csoporto-
kat, szólistákat.

Az idei évben díszvendégnek és persze fellépőnek Sepsi-
szentgyörgy mutatkozott be, István Ildikó énekes és zene-
kara, valamint a Csillagkövetők fiatalokból álló táncegyüt-
tese lépett föl. Ők 800 km utaztak hogy velünk lehessenek, 
velünk mulathassanak, s persze ugyan ennyit mentek aztán 
hazafelé is. Itt mutatkozott meg ismét az Önkormányzat se-

gítőkészsége, mert a székely csapatot a város vendégházában 
tudtuk elszállásolni. 
Mivel a csapatban lévő iskolás gyerekek jó része életében 
először járt Magyarországon, így természetesen arról is gon-
doskodtak a szervezők, hogy egy kis városnézés is beleférjen 
az itt tartózkodásuk idejébe. Másnap este - szintén önzetlen 
felajánlásból - dunai sétahajókázáson vehettek részt a széke-
lyek, s megcsodálhatták fővárosunk páratlan szépségét, esti 
kivilágításban, a Duna mindkét partján. 
Számukra talán megszokott, de nekünk kísérőknek az is 
döbbenetes élmény volt, hogy a hozzájuk tartozó zenekar 
tagjai a hangszereiket is felhozták a hajóra, a hajó tatján 
elhelyezkedve az egész idő alatt folyamatosan játszották 
szebbnél szebb dallamaikat, mindenki örömére. Ők sem 
pénzért zenéltek, hanem mert szeretnek muzsikálni, s ez 
náluk így természetes. Ilyen és ehhez hasonló lélekemelő, 
tartós élményeket nyújt ez a Fesztivál mindenkinek, aki 
fogékony az szépre, a népzenére, élő hagyományainkra. A 
résztvevők, a vendégek ki is fejezték, elvárják, hogy jövőre is 
jöhessenek, akkor már a XII. Zeng a Lélek-re.

Úgy gondolom, itt az ideje, hogy egy mulasztásunkat pó-
toljuk. Illik végre a város nevében megköszönni és bemutat-
nunk ezt a mindössze néhány főből álló lelkes kis csapatot, 
amelyik évről évre megszervezi mindnyájunk számára ezt 
a fesztivált. Természetesen a támogatók, segítők is megér-
demlik, hogy az újságon keresztül is megköszönjük a ren-
dezvényhez történt önzetlen felajánlásukat, de erre majd 
csak a következő lapszámban lesz lehetőségünk.
A szervezők, akiknek ezt a fesztivált köszönhetjük: Lánczki 
Zoltán és felesége, Kékesi Mihály és felesége, Jakab Cson-
gor és felesége, Sass Pál és felesége, Kőhalmi László és fele-
sége, Molnár Krisztina és férje.
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