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Kapás Boglárkaúszó, bronzérmes 
olimpikon

Somfai Péter párbajtőröző, bronzérmes 
olimpikon

Eszes Dániel Európa bajnok gátfutó

Mató Gyula paralimpikon vívó

Szász Emese vívó, aranyérmes olimpikon

Büszkeségeink,
Fóthoz kötődő, világhírű sportolóink!

Részletesebben lásd a 6. oldalon
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Fóti
Hírnök

Október 2.: NeküNk kell rávezetNüNk brüsszelt a valóságra

Le kell számolnunk a felelőtlen brüsszeli bevándorlás-politikával, mert csak így maradhatunk 
erősek, ezáltal lehetünk képesek megőrizni közös európai értékeinket, keresztény kultúránkat. 
Az átgondolatlan kvótákkal, megalapozatlan ígéretekkel szemben mi egy erős alapokon álló 

Magyarországot és Európát akarunk – nyilatkozta a Fóti Hírnöknek Tuzson Bence, a Pest megyei ötös 
választókerület országgyűlési képviselője.

Az országgyűlési képviselő 
szerint Európa vezetői egy 
határozatlan, a végletekig 
ellentmondásos politikával 
kívánnak válaszolni a beván-
dorló-krízisre, ezzel kockáz-
tatva az egész kontinens és az 
itt élő emberek biztonságát. 
Mint mondta, a magyarok 
célja egyértelmű: szeretnénk, 
ha Magyarország megmarad-
na magyarnak, és jövőnk a 

keresztény kultúra értékrendszere szerint alakulna. Nem vár-
ható el az európai és a magyar emberektől, hogy minden olyan 
konfliktus terhét magukra vegyék, amelyet nem ők idéztek elő.

Észre kell vennünk azt, hogy Európában napról napra nő a ter-
rorfenyegetettség, hogy Európa mára tele van potenciális ter-
roristákkal. Nem hagyhat bennünket hidegen az a tény, hogy 
a bevándorlás kezdete óta a kontinensen több mint 300 ember 
halt meg terrortámadásokban! Nem hagyhatjuk szó nélkül azt 
sem, hogy az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnövekedett 
a nők elleni zaklatások száma! Az utóbbi időben ugyanis több 
mint 1500 nő esett áldozatául szexuális támadásoknak, melye-
ket kivétel nélkül illegális bevándorlók követtek el – hívta fel a 
figyelmet a sokkoló adatokra a képviselő.

A terrorizmus ellenes fellépésekkel kapcsolatos kérdésünkre 
Tuzson Bence elmondta: az uniós tagállamok sorra hozzák 
meg a terrorellenes intézkedéseket. Így tesz a magyar kor-
mány is azzal, hogy elfogadta a terrorizmus elleni akciótervet, 
felállítja a Tibeket, megerősítette a határvédelmet, a rendvé-
delmi és titkosszolgálati szerveket, bevezethetővé tette a ter-
rorveszély-helyzetet, amelyben bevethetők a katonák.

A brüsszeliek úgy gondolják, a „szolidaritás” jegyében sza-
bad kezet kapnak minden felett, de az általuk hangoztatott 
szolidaritás téves alapokon nyugszik. Arról nem is beszél-
ve, milyen könnyen képesek elfelejteni az emberiességet, 
amikor a költségek fedezetéről kellene gondoskodni – em-
lékeztetett Tuzson Bence –, ez bebizonyosodott akkor is, 
amikor hozzájárulást kértünk az Európai Unió migrációs 
alapjából a fóti gyermekotthon kibővített kapacitásához és 
a helyzetből adódó pluszköltségekhez, amelyek a tolmácsok 
alkalmazásából, a speciális étrendből, az egymással szemben 
álló törzsek elkülönítéséből és egyebekből fakadnak. Ké-
relmünket ugyanis Brüsszel elutasította azzal a kifogással, 
hogy Magyarországon nincs semmiféle rendkívüli helyzet. 
Az Európai Bizottság mind a mai napig nem hajlandó el-

ismerni, hogy a migráció mögött nagyfokú szervezettség 
áll, hiszen a magukat 18 év alattinak valló bevándorlók is 
pontosan tudják, hol van a fóti Károlyi István Gyermekköz-
pont, és hogy itt milyen lehetőségek, körülmények várják 
majd őket. Az otthonban dolgozók olyan kiadványokat ta-
láltak náluk, amelyekben fóti tábor néven szerepel a gyer-
mekközpont. Az egész vándorút leírása szerepel ezekben, 
hogy az egyes szakaszok mennyi időbe telnek, hol mire szá-
míthatnak az útrakelők.

A képviselőt a fóti gyermekotthon jelenlegi helyzetéről és 
jövőjéről is megkérdeztük. Válaszában kifejtette: az elmúlt 
időszakban mintegy 3500, magát tizennyolc évesnél fiata-
labbnak mondó, kísérő nélküli migráns fordult meg a fóti 
gyermekotthonban. A fiatalok kilencven százaléka afganisz-
táni, de van közöttük szír, pakisztáni, iraki és bangladesi is. 
A gyermekotthont pihenőhelyként használják, sokszor itt 
várják be egymást, és általában néhány napon belül továb-
bállnak, folytatják útjukat Nyugat-Európa felé. 
Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy ne alakulhatna ki 
Fóton válsághelyzet, hiszen ha lezárulnának Ausztria határai, 
a magukat fiatalkorúnak valló migránsokat az ország egyetlen 
gyermekotthonaként a fóti intézménynek kellene ellátnia. A 
Károlyi István Gyermekközpont kapacitása jelenleg 500 fős, 
de egy esetleges rendkívüli helyzetben átalakítható, így akár 
5000-5500 fiatalkorú számára is menedéket biztosíthat.
Kérdésünkre, hogy egy ilyen magas létszám – pláne egy nyi-
tott tábor esetében – nem jelentene-e biztonsági kockázatot 
a fóti lakosok számára, elmondta: a kormány számára ki-
emelten fontos, hogy a fótiak biztonságban érezzék magu-
kat a saját településükön, ezért a tábor környékén kétórán-
ként járőröznek a rendőrök, az otthonban dolgozók pedig 
a legkülönbözőbb programokkal igyekeznek elfoglalni a 
táborlakókat, és kezelni a felmerülő problémákat. 

Nagy lépést a migránsválság megoldásában azonban csak az 
október 2-i népszavazáshoz hasonló kezdeményezések, a va-
lódi tettek hozhatnak. Mi, magyarok mindig népszavazáson 
döntöttünk a jövőnket érintő legfontosabb ügyekben, így a 
NATO- és az EU-csatlakozás kérdéséről is. A népszavazás a 
legjobb módja annak, hogy üzenetet küldjünk Brüsszelnek: ez 
így nem mehet tovább. Éppen ezért rendkívül fontosnak tart-
juk azt, hogy a magyar emberek a lehető legnagyobb számban 
vegyenek rajta részt, hogy felelősségünk tudatában mindnyá-
jan NEM-mel szavazzunk a brüsszeli betelepítés-politikára. Az 
október 2-i népszavazás nem a pártokról, és nem belpolitikai 
küzdelmeinkről szól. Az a tét, hogy meg tudjuk-e védeni kö-
zösségeinket, családjainkat és kultúránkat, és mindazt, ami 
magyarrá teszi Magyarországot – összegezte Tuzson Bence.
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OrszágOs NÉPszavazás
Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét az országos népszavazással kapcsolatos alábbi határnapokra.

Helyi Választási Iroda

Feladat Határnap
1. Szavazás napja 2016. október 2.
2. Értesítők kiküldése. (NVI)

HVI értesíti a választópolgárt, ha augusztus 5. után kerül a 
névjegyzékbe

2016. augusztus 5-15-ig

3. Választási Bizottság megbízott tagjainak bejelentése 2016. szeptember 16. 16:00-ig

4. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmek 
beérkezése

2016. szeptember 24. 16:00-ig

5. Átjelentkezésre irányuló kérelmek benyújtása HVI-hez 2016. szeptember 30. 16:00-ig

6. Mozgóurna kérelem benyújtása HVI-hez
Mozgóurna iránti kérelem benyújtása SZSZB-nél

2016. szeptember 30. 16:00-ig
2016. október 2. napján 15:00-ig

7. Kampányidőszak 2016. augusztus 13- 2016. október 2.

8. Szavazólapok és a jegyzőkönyv továbbítása
(Legkésőbb a szavazást követő napon.)

2016. október 3.

9. Szavazóköri jegyzőkönyv megtekintése.
(A szavazást követő 3 napon belül.)

2016. október 5-ig

 

a vizsgálat lezárult

Tisztelt Fóti Polgárok!
A „Hungária-ügy” kapcsán tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Pest Megyei Főügyészség a különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette 
miatt megszüntetett nyomozással kapcsolatos panaszt 
bűncselekmény hiányában elutasította.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntette miatt a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Gazdaságvédelmi Osztályán indult bűnügyben 
hozott nyomozást megszüntető határozat ellen Fót Város 
Önkormányzata sértett képviselője által bejelentett pa-
naszt a Pest Megyei Főügyészség elutasította. 
A képviselő-testület panaszában előadta, hogy a nyomo-
zó hatóság nem derítette fel kellő mértékben a történeti 
tényállást, a határozat egyes megállapításai nem valósak, a 
következtetések nem helytállóak. A nyomozó hatóság hibá-
san állapította meg azt a tényt, hogy a vagyoni hátrány nem 
a jogsértések és szabálytalanságok miatt következett be, mi-
vel a jogszabályok és képviselő-testületi határozatok betartá-
sa esetén elkerülhető lett volna nem csak a vagyoni hátrány 
bekövetkezése, de magának az ügyletnek a létrejötte is.
A Főügyészség megerősítette, hogy a Hungária Értékpapír 
Zrt. nevében eljáró személyek törvénysértő és szerződéssze-
gő magatartásával összefüggésben következett be az Ön-
kormányzatnál vagyoni hátrány, a Zrt. nevében eljáró sze-
mélyek megtévesztő magatartása miatt. A számviteli rend 
megsértésének bűntette nem valósult meg, tehát az önkor-
mányzati alkalmazottak felelőssége nem megállapítható. 
A nyomozó hatóság helytelenül rendelkezett a nyomozás 
megszüntetéséről, mert a megállapított tényállást bűn-
cselekmény hiányában kellett volna megszüntetnie.
A nyomozó hatóság határozata a Főügyészség határozatá-
ban foglalt módosításokkal megalapozottnak bizonyult, 
ezért az eljárás hivatalból történő folytatásának nincs tör-
vényes alapja.

Veszélyes- és elekTronikai 
hulladékok gyűjTése

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően 
idén ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes- és elekt-
ronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az 
alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Veszélyes hulladék
helyszínek: Fáy a. tér – Önkormányzati hivatal 
parkolója és németh k. u. 40. szuperCoop üzlet 

melletti parkoló
•	 Akkumulátor,	elem
•	 Gyógyszer,	méreg,	vegyszer
•	 Növényvédő-,	rovarirtó	szer
•	 Festék,	lakk,	hígító,	oldószer,	ragasztó
•	 Fáradt	olaj,	használt	étolaj
•	 Maróanyagok,	higanyos	hulladék
•	 Egyéb	veszélyes	hulladékok

Elektronikai hulladék
helyszín: Fáy a. tér – Önkormányzati hivatal par-

kolója
•	 Háztartási	kis-	és	nagygépek
•	 Számítástechnikai	és	távközlési	berendezések
•	 Szórakoztató	elektronikai	cikkek
•	 Világítótestek
•	 Barkácsgépek,	szerszámok
•	 Játékok,	szabadidős	és	sport	berendezések
•	 Mobiltelefonok
•	 Akkumulátorok,	elemek

az átvétel időpontja
2016. október 8. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!
Kárpáti Gábor s.k.
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

körNyezetvÉdelmi Pályázat 
felső-tagOzatOs És közÉPiskOlás diákOk számára

ÚJ Pályázati kiÍrás!

Fót Város Önkormányzata, tekintve, hogy a nyári vakáció miatt a vártnál kevesebb pályázó nyújtotta be pályázatát, 
ismételten kiírja a környezetvédelmi pályázatot. a cél az, hogy minél több fiatal vegyen részt a programban!

a környezetvédelmi pályázat kiírója:
Fót Város Önkormányzata
a pályázat célja:
Fót Város Képviselő-testülete a 76/2016.(II.24.) KT határoza-
tával elfogadta a 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi 
Programját és az Intézkedési tervét.  A 2016. évi Intézkedési 
Tervben kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem népsze-
rűsítése, elsősorban a fiatal korosztály körében.    Az energia-
takarékosság és az újrahasznosítás fontosságára oly módon is 
szeretnék az ifjúság figyelmét felkelteni, hogy a felső tagozatos 
általános iskolás és a középiskolás korú diákok számára pályá-
zat kerül kiírásra. 
a pályázat témája:
5-10 fős csoport készítsen közösen hulladékból, csoma-
goló anyagból (PET palack, italos doboz, fém doboz, kar-
ton, hullámpapír, stb.) használati tárgyat illetve művészi 
tárgyat.
a pályázati kiírás feltételei:
i. használati tárgy készítése 
pl. játék, viselet, ékszer, stb.
1. kategória: kis méretű  kb. 2 cm – 20 cm 
2. kategória: nagy méretű kb. 20 cm – 150 cm
A bírálat szempontjai: a tárgy az elnevezésével szinkronban 
legyen, használható, működő tárgy legyen, továbbá az ötle-
tesség, a kreativitás, az esztétikum
ii. művészi tárgy készítése
Műfaj: térplasztika (szobor is)
Mérete: kb. 50 cm x  50 cm x  100 cm  és  70 cm x 70 cm  
150 cm között
Műfaj: kollázs (síkban)
Mérete: kb. 50 cm x  50 cm és 100 cm x 100 cm között
A bírálat szempontjai: az alkotás a címével szinkronban 
legyen, üzenetet fejezzen ki, továbbá az esztétikusság, a  
szín-forma összhangja, a kreativitás 

a pályázók köre:
- fóti székhelyű általános iskolák, felső tagozatos tanulóinak 
5-10 fős csoportja
- fóti székhelyű középiskolás tanulóknak 5-10 fős csoportja 
a Pályázat benyújtása:
a pályázat benyújtási határideje: 2016. november 21. 
hétfő 18 óráig
a pályázati munkák benyújtási helyszíne:
Fóti Városi Könyvtár (2151 Fót, Dózsa György u. 12-14.)
a benyújtás módja: 
A Nevezési lapot papír alapon és elektronikus formában 
kérjük benyújtani. A nevezési lapot tartalmazó borítékra 
kérjük ráírni: „Környezetvédelmi pályázat”, Fóti Közös Ön-
kormányzati Hivatal, Iktató Iroda, 2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.
E-mail cím: kultur@fot.hu
A nevezési lapon az alábbi adatokat kérjük szerepeltetni:
- a pályamunka címe, rövid leírása (funkció, méret, anyag), 
lehet több pályamunkával pályázni!
- a segítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe
- a pályázó csoport vagy csoportok neve
Az összes pályamunkát a Fóti Városi Könyvtárban állítjuk 
ki, ahol a szakmai zsűri értékeli a benyújtott használati és 
művészi tárgyakat. 
a környezetvédelmi pályázat eredményhirdetésére 
2016. november 24-én 18 órakor kerül sor. 
Értékes díjak kerülnek kiosztásra!
a kiállítás megtekinthető 2016. november 24-től de-
cember 2-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

További információ: 
Fóti KÖH, Molnár Krisztina közművelődési és esélyegyen-
lőségi referens
T: 06 70 4594 258, e-mail: kultur@fot.hu

Tisztelt Fótiak!

Buzdítok minden 
szavazópolgárt, 
hogy október 
2-án mondjon 

nemet a brüsszeli 
bevándorlás-

politikára, 
szavazzon nemmel a 
kvótareferendumra!

Bartos Sándor polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Fót Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete
2016. október 20-án (csütörtökön)

17 órától közmeghallgatást tart
a Vörösmarty Művelődési Házban

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)
Tisztelettel várjuk Fót Város lakosságát és a 

helyi szervezetek képviselőit.

Bartos Sándor polgármester
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OlimPikONJaiNk

Augusztus 21-én véget értek a XXXI. olimpiai játékok Rio 
de	 Janeiro-ban.	A	magyar	 küldöttség	 nyolc	 arany,	 három	
ezüst és négy bronzéremmel tért haza. A magyarság lélek-
számához viszonyítva ez igen kimagasló eredmény.

Fót is büszke lehet sportolóira: Kapás Boglárka úszásban 3., 
4.	és	6.	helyet	szerzett	hazánknak,	Somfai	Péter	párbajtőrö-
ző csapattársaival szintén bronzérmet szerzett , továbbá 
aranyérmes	lett	Szász	Emese	vívó,	aki	nemrégen	költözött	el	
Fótról Budapestre, sőt, szintén gratulálhatunk a hétpróbás 
csomádi Krizsán Xéniának. A nemrégen elkezdődött para-
olimpián Magyarországot 43 sportoló képviseli, akik közül 
21-en Pest megyeiek. Közöttük is van fóti illetőségű: Mató 
Gyula	kerekesszékes	vívó.	Szurkoljunk	neki!

A Rió-ból hazatért sportolóknak szinte egy perc szabadi-
dejük nincs, a hálás szurkolók meghívásai minden idejü-
ket leköti, de ezt a kihívást is szívesem, örömmel teszik, 
járják	 az	 országot,	 élménybeszámolókat	 tartanak.	 Somfai	
Péterrel	például	a	Mogyoródi	Sportnapon	az	ottani	hatal-
mas sportcsarnokban tudtunk találkozni, ahová egyik kislá-
nyát is magával hozta. Mogyoródon iskolai és óvodai szülői 
összefogással szerveztek sportágbemutatót - csatlakozva az 
országos	Sportágválasztó	kezdeményezéshez	-,	melyen	több	
mint 20 sportág tartott bemutatót, népszerűsítve a maguk 
lehetőségeit, egyesületeit, kedvet csinálva a gyerekeknek. 
Ide hívták meg más hírességek, például Erdei Zsolt mellett 
a	bronzérmes	párbajtőrözőket	 is,	 akik	közül	Somfai	Péter	
állt a szurkolók, a fényképezőgépek és a hangfelvevő  elé.

Sikerült kipihennie megát a az Olimpiáról hazatérve?
Nem mondhatnám, mivel éppen költözünk, igaz nem mesz-
szire. Fóton maradunk csak néhány utcával megyünk arrébb, 
egy nagyobb házba. Egy költözködés nem egyszerű sosem, 
de így, három gyerekkel végképp bonyolult. A két nagyobbik 
gyermeket általában viszem magammal, a legkisebb azonban 
az anyukájával van, mivel ő csak pár hetes.
Közben nagyon sok meghívást kapunk különböző rendezvé-
nyekre, aminek igyekszünk eleget tenni, így tudjuk a sportot 
népszerűsíteni, motiválni a gyerekeket, hogy sportoljanak.
Hogy kerül ide a Mogyoródi Sportnapra?
Meghívást kaptunk, s mivel én lakom a legközelebb, én vállal-
tam, míg a csapat többi tagja valahol másutt teszi ugyan ezt. 

Várjuk Önt a jövő héten 
Fóton is a szüreti mu-
latságra…
Igen, tudok róla, természe-
tesen ott leszek vasárnap. 
Szombaton	 még	 részt	 veszek	
egy sportágválasztón, vasárnap 
reggel pedig egy vívó flashmo-
bon, de amint végeztem ott, 
jövök a szüreti mulatságra. 
Az olimpiai bronzérem 
birtokosaként, hogyan foly-
tatja sportpályafutását?
Most egy picit lazítottunk, 
de a jövő héten már kezdjük 
az új felkészülést, mert ok-
tóber végén már versenyen 
veszünk részt Bern-ben, 
Svájcban.	Ott	Rédli	András-
sal ketten képezzük a csapat gerincét és csatlakozik hozzánk 
két fiatal vívó. 
Milyen érzés az olimpiai érem birtokosának lenni?
Nagyon jó érzés, meglepően nehéznek érzem azt az érmet. 
Nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni, nagyon fényes ez 
a bronzérem a számomra.
Mennyi edzéssel sikerült a világ legjobbjai közt remek ily-
en eredménnyel helyt állni?
Ehhez 26 évi edzés kellett, mivel 26 éve vívok. Nagyon sok 
felkészülés szükséges és rengeteg időbeni lemondás, amit 
inkább a családdal töltene az ember, de e helyett edzőtá-
borban éli napjait. Ám amikor sikerül egy ilyen eredményt 
elérni, akkor ez a családnak és feleségemnek egy bizonyíték, 
hogy nem hiába vagyok olyan sokat távol, mert hiszen ez a 
cél, amiért az ember ezt csinálja. A feleségem is vívó volt, 
nagyon nagy szerencsém van vele, nem biztos, hogy más 
nő így el tudná viselni ezt az életformát, ő mindig támogat 
engem. Igaz a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll 
egy stabil nő. Ő biztosítja számomra azt a biztos hátteret, 
amire támaszkodva ilyen sikeres lehetek a sportban. 

Megköszönöm az interjút és további 26 évet kívánok ha-
sonló sikerek közt!

Windhager Károly

eszes dáNiel fóti gátfutó euróPa baJNOk!
Eszes Dániel 110 méteren a gátfutás Európa Bajnoka lett 
július 16-án, a Tbilisziben rendezett Európa bajnokságon, 
13”39 új országos csúccsal, a korábbit is ő tartotta.

Számos	korábbi	győzelem	mellett	az	áprilisban	zajlott	Pest	
Megyei Diákolimpián Eszes Dániel kiugró sikerrel képvi-
selte a Fóti Ökumenikus Iskolát a döntőben. Négy szám-
ban indult és megnyerte mind a négyet: Ő lett 110 gáton 
(13,62), a 100 méteres síkfutásban (10,81), távolugrásban 
(668cm) és 200 méter síkfutásban (22,18).a bajnok.
Februárban az Ifjúsági Fedett pályás 6 Próba Országos Baj-
nokságon országos bajnoki címet szerzett 4356 ponttal., 
melyben 60 méteres síkfutás, súlylökés, távolugrás, gátfu-
tás, magasugrás és 1000 méteres futás szerepelt. 

Az	Európa	bajnoki	győzelmet	követően	Bartos	Sándor	pol-
gármester egy címeres tortával köszöntötte a fóti fiatalt.

miÉrt NiNcs áru a kOssuth laJOs Út És a dózsa györgy 
Út sarkáN található cba üzletbeN?

Morognak az öregfalu lakói a romló bevásárlási lehetőségek miatt. Két éve bezárt a COOP üzlet a Vörösmarty téren, de 
addig sem volt igazán népszerű. Kénytelenek voltak az emberek a Dózsa György út sarkán lévő CBA-ba járni, ha vásárolni 
akartak. A nyár végére azonban ebben az üzletben is csalódtak, mivel alig van benne áru. Üresen tátong több polc, a hű-
tőpult. Az üzlet dolgozóit hiába kérdezzük, csak annyit tudtak mondani, hogy ők is aggódnak, amiért alig kapnak árut. 
Mit	tehetnek	az	öregfalu	lakói?	Vagy	az	Auchan,	vagy	a	TESCO	marad,	de	az	messze	van,	oda	csak	kocsival	lehet	eljutni.	
A másik lehetőség a kisboltokban vásárolni. Ezekben azonban érthetően kisebb a választék és az árak is néhol magasabbak.
Jó	hírünk	nincs,	a	magyarázatot	a	világhálón	találhatjuk.
Azt lehet megtudni, hogy ezt a CBA üzletet franchise rendszerverben a Palóc Nagyker Kft. üzemelteti, 80 másik boltjukkal 
egyetemben. Olvashatjuk, hogy mint Nógrád megye legnagyobb foglalkoztatója, az 1300 dolgozót alkalmazó Palócker sú-
lyos pénzügyi válsághelyzetbe került, mint arról a RTL klub híradója is beszámolt. Az ágazati törvény módosítása nyomán 
2017. január 1. után kiskereskedő társaság nem árulhat élelmiszereket és napi fogyasztási cikkeket, ha két egymást követő 
évben a forgalma meghaladta a 15 milliárd forintot, és veszteséges vagy nullszaldós volt.
A Palócker 2015-ben 18 milliárdos forgalom mellett, 2 milliárdos veszteséget produkált. A 2016-os év mérlege 2017 má-
jusában	lesz	hivatalos,	tehát	addig	–	legalábbis	elvben	–	még	fordulhat	a	kocka.	Jelenleg	folyamatos	tárgyalások	zajlanak	
a Palócker és a CBA vezetősége között. 
Azért sem érthető a fóti helyzet, mert ha Észak-Kelet Magyarországon csökkent is volna a forgalom, Fót azonban nem tartozik 
a szegény városok közé, s nálunk a COOP kiesésével az ottani vásárlók jó része is ebbe a boltba kezdett járni, növelve a forgal-
mat. Polgármester úr is megkereste a Palóc Nagyker Kft ügyvezetőjét a CBA fóti üzlete ügyében. A tárgyalásra lapzártánk után 
kerül sor. Hamarosan a képviselő-testület elé kerül annak témája, hogy városunkban jelenleg szűkös a bevásárlóhelyek száma.

autómeNtes NaP fótON

Szeptember	22-én	az	Európai	Mobilitás	Hét	keretében	Autómentes	Napot	
rendez Fót Város Önkormányzata. A Fót Város Környezetvédelmi Prog-
ramja keretében zajló szemléletformáló esemény célja a környezetbarát 
közlekedésszervezés, a kerékpározás népszerűsítése a városban, a kerékpár-
ral, gépjárművel és gyalogosan közlekedők együttműködésének javítása.
A csütörtöki napon délelőtt 9 és délután 3 óra között lezárják a Vörös-
marty tér 1. szám alatti Városháza útszakaszát, a gépkocsival közleke-
dők	előtt.	Az	általános	iskolások	számára	KRESZ-pálya	épül	az	érintett	
útszakaszon, valamint aszfaltkréta rajzversenyen, játékos vetélkedőkön 
mérhetik össze tudásukat, a felnőttek számára kerékpár gyorsszervíz és 
karbantartási tanácsadás lesz. 
Az Autómentes Nap keretében pályázatot hirdetünk „szelfizz a 
bringáddal Fóton” címmel, a fotókat a marketing@fot.hu e-mail címre várjuk szeptember 21-én 12 óráig. A fotók 
beküldői	között	nyereményeket	sorsolunk,	a	díjakat	Bartos	Sándor	polgármester	adja	át	a	nyerteseknek	az	Autómentes	
Nap végén. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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balavásári látOgatás

A székely testvértelepülésünkről augusztusi ünnepségükre kapott önkormány-
zatunk meghívást. A fóti küldöttség tagjai ez alkalommal: Merkwart Krisztián 
képviselő,	Haskó	Sándor	és	Péter	Imre	külső	bizottsági	tag,	Éber	Antalné	titkár-
ságvezető	és	Bartos	Sándor	polgármester	volt.	Erdélybe	utazóink	részt	vettek	a	
balavásári főzőversenyen is, ahol elnyerték a legkülönlegesebb étekfogás címet.

babakeleNgye a fóti ÚJszülöttekNek

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. júliusától bevezet-
te a babakelengye támogatást, mellyel a fóti állandó lakóhellyel rendelkező 
családok újszülött gyermekeinek születésével kapcsolatos költségek viselé-
séhez járul hozzá. 
A polgármester úr első alkalommal 11 újszülött gyermek szüleinek szemé-
lyesen adta át a babakelengye csomagot a védőnők helyiségében.
A kismamák boldogan és megilletődve vették át a számukra összeállított 
méretes csomagokat. Többségük a kisbabájukkal együtt érkeztek a talál-
kozóra. Képeinken a kismamák egy csoportja és Fót város védőnői Bartos 
Sándor	polgármester	társaságában.

kÉszülüNk a Pest megyei ÉrtÉktár váNdOrkiállÍtásáNak fOgadására

Kisfaludi Aranka, a Pest Megyei Értéktár referense látogatott Fótra, akit a helyi Értéktár 
kapcsolattartója, Molnár Krisztina közművelődési referens fogadott, s kalauzolt a városban. 
A szakmai bemutatáson túl nyilatkozatot is kértünk referens asszonytól, miért éppen Fótot 
tartotta fontosnak személyesen is szemrevételezni.

Feladatomhoz tartozik, hogy a megye jelentősebb értékeit feltérképezzem, s ne csak levelezés 
és telefon útján ismerjem a helyi értékeket. Előzetesen Molnár Krisztina beszámolt a helyi 
értéktár tevékenységéről, s személyesen is meg akartam ismerni ennek a településnek is a már 
elbeszélés alapján ismert különlegességeit, mint például ezt a Károlyi kastélyt, amelyben most 
beszélgetünk. Azért is látni akartam a várost, mert a korábbi egyeztetésünk alapján a Megyei 
Értéktár Vándorkiállítását elhozzuk ősszel Fótra, amely november 10-től lesz megtekinthető 
a Művelődési Házban. Kapcsolódik a kiállításhoz egy szakmai konferencia is, amelyre ha 
meghívják,	akkor	várhatóan	a	megyei	közgyűlés	elnöke,	Szabó	István	úr	is	a	tiszteletét	teszi.	
Tapasztalom, hogy Fót valóban rendkívül gazdag, sok ritka kincseket őriz, amire minden 
fóti büszke lehet. Egy nap nem volt elegendő, még a futtában történt megismerkedéshez 
sem, annyi kiemelkedő nevezetesség található a városban. 

Bízom benne, hogy a fótiak tudatában vannak, milyen értékek vannak a birtokukban. Bíztatok mindenkit, tartsák nyilván, őriz-
zék, ápolják és hozzák nyilvánosságra ezeket, amihez kiváló lehetőség a legkomolyabb értékek felterjesztése a Megyei Értéktárba. 
Nagyon fontos, hogy minden ember legyen tisztában, azzal, hogy az ő településén mennyi szép hagyomány, természeti és 
épített örökség található, amire büszke lehet, és amit érdemes megvédeni, megtartani és majd átadni a következő nemzedé-
keknek. Ezért született meg a Hungarikum törvény. Én is azért vagyok itt, hogy saját szemmel is tapasztaljam és bíztassak 
mindenkit az értékeink megbecsülésére, mert a magyarság rendkívül gazdag kulturális kinccsel, hagyománnyal rendelke-
zik,	s	mint	látom	Fót	is	kiemelkedően	sok	értéket	őriz.	Köszönöm	a	Jóistennek,	hogy	itt	lehettem!

Lejegyezte: WK

Az anyukák és csecsemők egy csoportja

Kisfaludi Aranka és 
Molnár Krisztina Károlyi 
István domborműve előtt

A védőnők Bartos Sándor polgármesterrel

öNkOrmáNyzati felÚJÍtásOk, beruházásOk

Udvarfelújítás történt futófolyosóval és távolugró hely kiépítésével a Garay János 
Általános Iskolában. Képeinken a műszaki szemle és a futófolyosó látható

Korszerű, szabványos közúti átkelőhely létesült a Csomád felé vezető országúton

Vizesblokk felújítás történt a Németh Kálmán Általános Iskolában
és az Eőry Barna utcai óvodában

Időközben el is készült a szegélyköves járdaépítés az Albert Béla és a Szent Benedek 
utca között. Képünk az egy hónappal ezelőtti állapotot mutatja. 
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 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69. (Műszaki Központ), 
minden csütörtökön Tel.: +36 20 372 0123 

…és van Invitel! 
160832-FI1

fOlytatódik a tavalyi ÉvbeN 
eliNdÍtOtt kOmOlyzeNei 

haNgverseNysOrOzat fótON

közel egy évi szünettel, október 15-én ismét zenei csemegét 
kínálnak a szervezők az 1956-os forradalmunk 60. évfor-
dulója tiszteletére.
Az Art’s Harmony rendszeresen visszatérő vendég Fót ün-
nepségein. Az idei „Októberi fogadalom” irodalmi-zenés 
emlékestje keretében mártírsorsot megélt költők és zene-
szerzők műveit szólaltja meg szavalatban, zenekari műben 
és oratorikus misében 
Ágh István, Gérecz Attila és Kárpáti Kamill 1956-os forra-
dalmárok, akik közvetlenül az események hatása alatt írták 
meg	költeményeiket.	Szövegeik	őszintesége	és	drámai	ereje	
máig hitelessé teszi őket.
Bartók Béla, a diktatúrák elől külföldre menekülő muzsi-
kus, Magyar képek című ciklusában a néphagyományban élő 
himnikus, tragikus, ironikus és vidám képeket sorakoztatta 
fel egymás mellé. Károlyi Pál 1956. október 23. emlékére 
írt liturgikus I. Miséje a forradalom végnapjaiban született, 
amelyet félévszázadnyi elhallgattatás után ez alkalommal 
hallhat először közönség. Az 1956-os forradalom zenész 
hőse	 volt	 Járdányi	 Pál,	 aki	 az	 első	 életveszélyes	 támadást	
a koncert zárószámát képező, pentaton magyar népdalok 
barokk formában elrendező, sodró lendületű Divertimento 
concertante című nagyszabású alkotásáért kapta. 
Az „Októberi fogadalom” irodalmi-zenés esten az ország veze-
tő zenei együtteseinek művészei vesznek részt karmesterként, 
szólistaként, az Art’s Phil-Harmony Zenekarban és az Ope-
rastúdió Kórusában. 

(WÁ)

ÚJPestiek fótON

A szeptemberi tanévkez-
dés kapcsán az iskolák ne-
velő-testületei nem csak 
tanévnyitó értekezletet 
szoktak tartani az új tan-
év beosztásainak, céljainak 
megvitatására, hanem ún. 
összekovácsolódási céllal 
kisebb, egynapos, laza ki-
rándulásokat is beiktatnak. 
Hasznosak ezek, mert két 
hónap kiesés után szükséges 
„összerázni” a testületet, s 
az esetleges új tanerők be-
illeszkedését, ismerkedését 
is segíti. Az újpesti Megyeri 
Úti Általános Iskola e célból 
buszt rendelt és Fótra jöttek 
a városunkkal ismerkedni, 
hiszen közel vagyunk hozzá-
juk és ugyancsak van bőven 
látni való. 
A	pedagógus	csapatot	Szől-

lősy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Múzeum vezetője (aki egyben a Fóti Károlyiak Alapítvány elnökhelyettese) ka-
lauzolta ki Fótra, ahol Molnár Krisztina az önkormányzat közművelődési referense mutatta be városunk nevezetességeit. 
Képünk a katolikus templom lépcsőjén örökítette meg az újpestiek csapatát.

1956-os Emlékkoncert a fóti
római katolikus templomban,
a 60. évforduló tiszteletére

Időpont:
2016. október 15. szombat 19 óra

A műsor címe:
Októberi Fogadalom

A műsor:
• Ágh István: Októberi fogadalom c. vers

• Bartók Béla: Magyar képek
• Tóth Bálint: Magyar litánia c. vers 

• Károlyi Pál: Missa in memoriam diei 23 
Octobris (1957)

• Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben c. vers
• Buda Ferenc: Könyörgés c. vers

• Kárpáti Kamil: Sirató (1956) c. vers
• Járdányi Pál: Divertimento concertante

Előadó:
az Operaház Kórusa,

Art’s Phil-Harmony Zenekar
Vezényel: 

Bartal László
Szervező: Art’s Harmony

Támogató:  az 1956-os Forradalom Emlékbizottsága
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Hirdetés

közlekedÉsi káresemÉNyek Úthiba miatt!
Tisztelt Fóti Lakosok!
Az elmúlt években több lakos nyújtott be kérelmet az Ön-
kormányzathoz, mert úthiba miatt sérülés keletkezett a 
gépjárművében. Ezeket a kérelmeket nem lehetett minden 
alkalommal érdemben elbírálni, mert a szükséges mellékle-
teket és dokumentumokat nem nyújtották be a kérelmezők.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 35. §–a 
szerint a káreseményt haladéktalanul be kell jelenteni a ká-
resemény helye szerinti közútkezelőhöz.
Fót város közigazgatási területén ez csak a burkolt belterü-
leti utakra, illetve azok egy részére vonatkozik, melyeknek 
kezelője Fót Város Önkormányzata.
a dózsa gy. út, győrffy utca, károlyi utca, keleti M. 
utca, kossuth l. utca, németh k. út, Móricz zs. út, 
szabó d. utca, Vörösmarty utca közútjainak kezelője a 
Magyar közút nonprofit zrt. ezért az ezeken az utakon 
történő kátyúkárokat részükre kell bejelenteni az alábbi el-
érhetőségeken:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13

telefon: (1) 819-9470
fax: (1) 819-9479

e-mail: info@pest.kozut.hu
az Önkormányzathoz a káreseményeket az erre rendszeresí-
tett formanyomtatványon kell bejelenteni, melyen közölni kell
•	a	káresemény	idejét,	pontos	helyét,
•	a	kár	keletkezési	körülményeit,	
•	a	sérülés,	kár	becsült	mértéket,
•	 a	 káreseményt,	 illetve	 annak	 bekövetkezését	 helyszínen	
észlelő tanúk adatait /név, lakcím/

a nyomtatványhoz mellékelni kell:
•	a	rendőrségi	intézkedést	lezáró	hivatalos	feljegyzést,	jegy-
zőkönyvet, határozatot
•	a	fényképfelvételt	a	káresemény	helyszínéről,
•	a	kötelező	gépjármű	felelősségbiztosítás	igazolását,
•	a	gépjárművet	vezető	vezetői	engedélyét,	
•	a	gépjármű	forgalmi	engedélyét,
•	ha	nem	a	 tulajdonos	vagy	az	üzembentartó	a	bejelentő,	
részére kiállított meghatalmazást,
•	a	gépjármű	javításáról	elkészült	tételes	számlát.
A káreseménynél sérült alkatrészeket meg kell őrizni a kár-
rendezés végleges befejezéséig.

A Fóti Római Katolikus Egyházközség kéri, hogy akinek 
1990-ben vagy az előtt lett eltemetve hozzátartozója a 

katolikus temetőben, jelentkezzen a Plébánián a sírhely 
meghosszabbítása miatt.

Egy évi türelmi idő után elkezdjük felszámolni a meg nem 
váltott sírokat.

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-szerda: 8.30-11.30-ig
kedd-péntek : 14.30-16.30-ig

Köszönjük mindazoknak,akik Molnár 
Alajost utolsó földi útjára elkísérték, 

sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. 
A gyászoló család

Az Önkormányzat 1,5 millió Ft-ot fordít a lakosság közlekedési lehetőségeinek javítására.

sztk buszJárat váltOzásOk

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatom	Önöket,	hogy	2016.	szeptember	1.	napjától	az	ún.	SZTK	buszjárat	útvonala	jelentős	mértékben	kibővül.	
A Képviselő-testület döntése értelmében hétköznap 5 db, míg szombat-vasárnap és ünnepnap 4 db busz buszjárat fog 
közlekedni az alábbi menetrend szerint.

Kárpáti Gábor s.k. közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Távolság
1 2 3 4 (km)

Vörösmarty tér (Templom) 8:05 10:25 13:25 15:25 0,0
Vörösmarty u. 8:06 10:26 13:26 15:26 0,6
Határ u. (Temető) 8:07 10:27 13:27 15:27 1,0
Tanács u. - Szőlőkalja u. 8:08 10:28 13:28 15:28 1,6
Vásártér 8:09 10:29 13:29 15:29 2,1
Tessedik u. 8:10 10:30 13:30 15:30 2,6
Dózsa Gy. u. 8:11 10:31 13:31 15:31 2,8
Dózsa Gy. u. 2-4. 8:12 10:32 13:32 15:32 3,2
Győrffy u. V.Á. 8:13 10:33 13:33 15:33 4,1
József A . u. 8:14 10:34 13:34 15:34 4,3
József A. u. - Ybl Miklós u. 8:15 10:35 13:35 15:35 4,7
József A. u. - Szent Imre u. 8:16 10:36 13:36 15:36 5,1
Szent Imre u. - Batthyány u. 8:17 10:37 13:37 15:37 5,4
Rév u. - Béke u. 8:18 10:38 13:38 15:38 5,9
Béke u. - Németh K. u. 8:19 10:39 13:39 15:39 6,4
Béke u. - Somlói u. 8:20 10:40 13:40 15:40 7,1
Balassa u. - Somlói u. 8:21 10:41 13:41 15:41 7,6
Alagi u. - Somlói u. 8:22 10:42 13:42 15:42 8,1
Alagi u. - Németh K. u. 8:23 10:43 13:43 15:43 8,8
Kisalagi temető 8:25 10:45 13:45 15:45 9,4
Németh K. - Kazinczy utca 8:27 10:47 13:47 15:47 10,1
Március 15. u. (Petőfi szobor) 8:28 10:48 13:48 15:48 10,5
Béke u. (Sportpálya) 8:29 10:49 13:49 15:49 10,9
Hargita utca 8:30 10:50 13:50 15:50 11,1
Csaba utca 8:31 10:51 13:51 15:51 11,6
Attila utca 8:32 10:52 13:52 15:52 11,9
Autóbusz állomás 8:33 10:53 13:53 15:53 12,4
Dózsa Gy. u. 8:34 10:54 13:54 15:54 12,9
Dózsa Gy. u. 2-4. 8:35 10:55 13:55 15:55 13,3
Vörösmarty tér (Gyermekváros) 8:36 10:56 13:56 15:56 13,9
Vörösmarty MGTSZ 8:37 10:57 13:57 15:57 14,3
Istvánhegy (Vízmű) 8:38 10:58 13:59 15:59 15,0
Fótliget 8:39 10:59 14:01 16:01 15,5
Sikátorpuszta bejárati út 8:42 11:02 14:03 16:03 16,0
Sikátorpuszta 8:45 11:05 14:04 16:04 17,4

Sikátorpuszta 8:50 11:20 14:05 16:05 17,4
Sikátorpuszta bejárati út 8:53 11:23 14:08 16:08 18,6
Fótliget 8:56 11:26 14:11 16:11 19,1
Istvánhegy (Vízmű) 8:57 11:27 14:12 16:12 19,6
Vörösmarty MGTSZ 8:58 11:28 14:13 16:13 20,3
Vörösmarty tér (Gyermekváros) 8:59 11:29 14:14 16:14 20,7
Kossuth u. 9:00 11:30 14:15 16:15 21,3
Győrffy u. V.Á. 9:02 11:32 14:17 16:17 22,2
József A . u. 9:03 11:33 14:18 16:18 22,4
József A. u. - Ybl Miklós u. 9:04 11:34 14:19 16:19 22,8
József A. u. - Szent Imre u. 9:05 11:35 14:20 16:20 23,2
Szent Imre u. - Batthyány u. 9:06 11:36 14:21 16:21 23,5
Rév u. - Béke u. 9:07 11:37 14:22 16:22 24,0
Béke u. - Németh K. u. 9:08 11:38 14:23 16:23 24,5
Béke u. - Somlói u. 9:09 11:39 14:24 16:24 25,2
Balassa u. - Somlói u. 9:10 11:40 14:25 16:25 25,7
Alagi u. - Somlói u. 9:11 11:41 14:26 16:26 26,2
Alagi u. - Németh K. u. 9:12 11:42 14:27 16:27 26,9
Kisalagi temető 9:14 11:44 14:29 16:29 27,5
Németh K. - Kazinczy utca 9:16 11:46 14:31 16:31 28,2
Március 15. u. (Petőfi szobor) 9:17 11:47 14:32 16:32 28,6
Béke u. (Sportpálya) 9:18 11:48 14:33 16:33 29,0
Hargita utca 9:19 11:49 14:34 16:34 29,2
Csaba utca 9:20 11:50 14:35 16:35 29,7
Attila utca 9:21 11:51 14:36 16:36 30,0
Autóbusz állomás 9:22 11:52 14:37 16:37 30,5
Tessedik u. 9:23 11:53 14:38 16:38 31,0
Vásártér 9:24 11:54 14:39 16:39 31,5
Kodály Z. u. 9:25 11:55 14:40 16:40 32,0
Határ u. - Temető 9:26 11:56 14:41 16:41 32,6
Tanács u. 9:27 11:57 14:42 16:42 33,2
Vörösmarty tér (Templom) 9:28 11:58 14:43 16:43 33,6

Megálló

Közlekedik szombat, vasárnap és ünnepnapokon

Távolság
1 2 3 4 5 (km)

Vörösmarty tér (Templom) 6:05 7:15 9:15 13:15 15:15 0,0
Vörösmarty u. 6:07 7:17 9:17 13:17 15:17 0,6
Határ u. (Temető) 6:08 7:18 9:18 13:18 15:18 1,0
Tanács u. - Szőlőkalja u. 6:09 7:19 9:19 13:19 15:19 1,6
Vásártér 6:11 7:21 9:21 13:21 15:21 2,1
Tessedik u. 6:13 7:23 9:23 13:23 15:23 2,6
Rákóczi - Molnár A. u. 6:14 7:24 9:24 13:24 15:24 3,1
Dózsa Gy. u. 2-4. 6:16 7:26 9:26 13:26 15:26 3,8
Győrffy u. V.Á. 6:18 7:28 9:28 13:28 15:28 4,7
József A . u. 6:19 7:29 9:29 13:29 15:29 4,9
József A. u. - Ybl Miklós u. 6:20 7:30 9:30 13:30 15:30 5,3
József A. u. - Szent Imre u. 6:21 7:31 9:31 13:31 15:31 5,7
Szent Imre u. - Batthyány u. 6:22 7:32 9:32 13:32 15:32 6,0
Rév u. - Béke u. 6:23 7:33 9:33 13:33 15:33 6,5
Béke u. - Németh K. u. 6:24 7:34 9:34 13:34 15:34 7,0
Béke u. - Somlói u. 6:25 7:35 9:35 13:35 15:35 7,7
Balassa u. - Somlói u. 6:27 7:37 9:37 13:37 15:37 8,2
Alagi u. - Somlói u. 6:28 7:38 9:38 13:38 15:38 8,7
Alagi u. - Németh K. u. 6:29 7:39 9:39 13:39 15:39 9,4
Kisalagi temető 6:31 7:41 9:41 13:41 15:41 10,0
Dunakeszi SZTK érkezés 6:41 7:51 9:51 13:51 15:51 14,8
Dunakeszi SZTK indulás 6:45 8:00 10:00 14:00 16:00 14,8
Kisalagi temető 6:55 8:10 10:10 14:00 16:10 19,6
Németh K. - Kazinczy utca 6:56 8:11 10:11 14:11 16:11 20,3
Március 15. u. (Petőfi szobor) 6:57 8:12 10:12 14:12 16:12 20,7
Béke u. (Sportpálya) 6:58 8:13 10:13 14:13 16:13 21,1
Hargita utca 6:59 8:14 10:14 14:14 16:14 21,3
Csaba utca 7:00 8:15 10:15 14:15 16:15 21,8
Attila utca 7:01 8:16 10:16 14:16 16:16 22,1
Autóbusz állomás 7:02 8:17 10:17 14:17 16:17 22,6
Rákóczi - Molnár A. u. 7:03 8:18 10:18 14:18 16:18 23,3
Dózsa Gy. u. 7:05 8:20 10:20 14:20 16:20 23,7
Tessedik u. 7:06 8:21 10:21 14:21 16:21 24,0
Vásártér 7:07 8:22 10:22 14:22 16:22 24,5
Kodály Z. u. 7:08 8:23 10:23 14:23 16:23 25,1
Határ u. (Temető) 7:10 8:25 10:25 14:25 16:25 25,7
Tanács J. u. 7:11 8:26 10:26 14:26 16:26 26,2
Vörösmarty tér (templon) 7:13 8:28 10:28 14:38 16:38 26,5

Közlekedik hétfőtől péntekig és munkanapokon

JáratMegálló

PEST MEGyébEn 157 új rEndőr ÁLLT SZoLGÁLATbA 
Pest megye 13 rendőrkapitányságán 157 tiszthelyettes 
állt szolgálatba 2016. szeptember 1-jétől.
A kapitányságokon a vezetők köszöntötték az új kol-
légákat, akik tájékoztatást kaptak az egyes kapitánysá-
gok illetékességi területének különlegességeiről.
A rendőri vezetők hangsúlyozták, hogy a kollégák 
munkájára hosszú távon számítanak. Kiemelték, hogy 
a rendőri hivatás gyakorlásában igazán csak az lehet 
sikeres, aki szakmailag és emberileg felkészülten áll 
nap, mint nap szolgálatba, aki törvényes és szaksze-
rű intézkedésekkel segíti az állampolgárokat. Felhív-
ták a figyelmet arra, hogy a pályakezdők mentorálása 
kiemelt feladatát képezi a vezetői és beosztotti állo-
mánynak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az újonnan 
felszerelt rendőrök minél gyorsabban beilleszkedjenek 
a kapitányságok kollektívájába.
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Matematika – informatika, angol és német tagozat indult az iskolában

taNÉvkezdÉs a garay JáNOs általáNOs iskOlábaN

Műszaki szemlére érkeztünk az iskolaudvaron történt beruházás kapcsán, éppen szeptember első napján. Az alkalmat ki-
használva, a szemlét követően kértünk interjút Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix igazgató asszonytól arról, hogy kezdődik az 
új	tanév	a	Fóti	Garay	János	Általános	Iskolában.

Milyen elvárásokkal kezdődik Önöknél a 2016/17-es tanév?
Nagy várakozással kezdtük a tanévet, mert változásokkal teli 
időszak előtt állunk a 2016/2017. tanévben. Tudjuk, hogy a 
fenntartónk a KLIK átalakul, tankerületi központok jönnek 
létre. A mi esetünkben összevonják a Dunakeszi-, a Gödöllői 
és az Aszódi Tankerületet, egy központtá, s a központ veze-
tője Eich László lesz, akivel eddig is nagyon jó volt a munka-
kapcsolatunk, hiszen ő jelenleg is a KLIK Dunakeszi Tanke-
rületének	igazgatója.	Január	elsejével	ez	az	új	központ	átveszi	
a helyi önkormányzatoktól az iskolák működtetési feladata-
it is. Ez az átállás, átadás feltehetően sok munkát ad majd 
mind a fenntartónak, mind az intézményeknek. A tanévet 
410 gyermekkel és 40 pedagógussal indítottuk, amelyhez 
még tartozik egy pedagógiai asszisztens,és egy iskolatitkár, 
valamint megbízási szerződéssel dolgozik nálunk egy rend-
szergazda, aki egyben informatika tanár. 
Milyen nyelveket oktatnak az iskolában?
Ez a tanév ebben a tekintetben is különleges. Most indítjuk 
az első osztályoktól kezdve felmenő rendszerben a matema-
tika-informatika és az idegen nyelvi tagozatot. Ez utóbbin 
belül a szülők a német vagy az angol közül választhattak. 
Megkapták-e a gyerekek és tankönyveket és kik kapták in-
gyenesen a tankönyveket?
Igen, a tankönyveket rendben leszállították az iskolánkba 
még augusztus 10-én. Külön tankönyvosztással nem rö-
vidítettük le a nyári szünetet, hanem ma, az első tanítási 
napon osztottuk ki a gyerekeknek a könyveket. Ingyenes 
tankönyvet kapott a teljes alsó tagozaton minden gyermek, 
míg a felső tagozaton az állami normatív kedvezményben 
részesülők kapták ingyen tankönyveiket.
Mi lesz a bejáratot díszítő, tönkrement repülőgéppel?
A repülőnk az iskola jelképe, amihez ragaszkodunk, nagyon 
fontos a számunkra, viszont valóban megviselték az évtize-
dek, életveszélyes állapotban van, ezért ezt mindenképpen fel 
kell újíttatni. Ebben kértünk segítséget az Önkormányzattól. 
Ismeretim szerint a szeptemberi képviselő-testületi ülésen ke-
rül napirendre a repülőnk rendbetétele, a testület fogja kivá-
lasztani azt a céget, amelyiket megbíznak ezzel a munkával. A 
megoldást már a nyárra vártuk, de reményeink szerint az ősz 
folyamán megújul a repülőgépünk. 
Megoldódott-e az évek óta gondot okozó parkolási nehézség?
A	parkolás	évek	óta	súlyos	gondokat	okoz	az	Arany	János	
utcában élőknek, iskolánk pedagógusainak és a szülőknek 
egyaránt, különösen a reggeli időpontokban kaotikus a 
helyzet, amikor a gépkocsival rendelkező szülők többsége 
gyermekét egészen a kapuig hozza, ebben a nem ekkora 
gépkocsi forgalomra tervezett utcában. Az Önkormányzat 
az Ady Endre utcában jelölt ki egy üres telken parkolót, de 
ez több szempontból sem vált be, így  a szülők nem hasz-
nálják, pedig az iskola gazdasági bejárata melletti kis kaput 
is kinyitjuk a szülők és diákok számára reggel fél nyolctól 
becsengetésig az ügyeletes tanárok felügyelete mellett, hogy 
könnyítsünk a gépkocsival közlekedők helyzetén. A jól hasz-
nálható parkoló kiépítése várat magára. Természetesen hoz-

zátartozik a fent említett problémakörhöz az is, hogy a szü-
lőkkel meg kell értetnünk, hogy tanítsák meg a gyermekeiket 
gyalogosan közlekedni. Egy 7. és 8. osztályos tanulótól már 
elvárható, hogy tudjon az utcán biztonságosan közlekedni, 
s el lehessen engedni az iskolába gyalogosan. Ez egyben fel-
készülés a középiskolai életre, hiszen a 14 éves korosztálynak 
már tudni kell eljutni a középiskolába szülői segítség nélkül. 
Szerintem	az	Arany	János	utcában	az	árkot	le	lehetne	fedni,	
s így a halszálkás beállókba sok gépkocsi be tudna állni. Ez a 
megoldás azonban túlmutat az iskola lehetőségein, mi nem 
tudjuk megoldani ezt a kérdést, mi csak a nevelő-oktató te-
vékenységre vagyunk hivatottak. 
Örömteli alkalomból vagyunk itt, rendbe teszik az ud-
vart, futópálya készült a kézilabda pálya köré, s egy 
korszerű távolugró helyet is kialakítanak. Az elhangzott 
ígéretek szerint szeptember végére minden munkálat jó 
minőségben befejeződik…
Igen, nagyon örülünk neki, ez a beruházás valóban szüksége 
volt. Köszönjük az önkormányzatnak az egyeztetési lehető-
séget is, a tervek az iskolával való közös gondolkodással ké-
szültek. A beruházásban is részt vettünk. Az önkormányzat 
7 millió Ft-ot biztosított a munkára, 1 millió Ft-ot a Garays 
Diákönkormányzat, további 1 millió Ft-ot a Garays Diáko-
kért Alapítvány, magyarán a szülők tettek hozzá. Ez egy ko-
moly vállalás volt a diákok részéről. Évek óta azért gyűjtötték 
a papírt, hogy ne tócsák közt kelljen az udvaron szaladgálni, 
hanem kulturált állapotok közt lehessen közlekedni. Nagyon 
örülünk a beruházásnak, régóta vártuk ezt a megoldást.
Kaptak-e a nyáron ebédet a rászoruló gyerekek?
Igen, természetesen, de az iskolaudvari munkálatok miatt 
nálunk nem volt étkeztetés. A gyerekek ebédeltetését az 
Önkormányzat szervezte meg a központi konyha igénybe 
vételével. Minden rászoruló gyerek meleg ebédet kapott.
Mire a büszke az Iskola?
Elsősporban ki kell emelnünk, hogy nagyszerű nevelőtestü-
letünk van. Az eredményeinket többek közt az is fémjelzi, 
hogy évek óta felkérnek minket az állami tankönyvek hi-
vatalos bírálatára. Ez a felkérés komoly szakmai elismerés 
a tanáraink, tanítóink számára. Kiemelkedő tanulmányi és 
sport eredményeket érnek el a tanulóink városi, megyei és 
országos versenyeken. Büszkék vagyunk rá, hogy az idén is 
mi hoztuk el a városi iskolák közti összetett sportvetélke-
dő fődíját, a kupát. Mindez a pedagógusaink kiemelkedő 
szakmai képességeinek és a diákszeretetének köszönhető. 
Tervezünk egy Garay Gálát 2016. május 5-én, amihez a Vö-
rösmarty Művelődési Háza nagytermét szeretnénk igénybe 
venni. Ott szeretnénk a szülőknek bemutatni, milyen pe-
dagógiai munka folyik az év során az iskolában, aminek az 
eredményeinket köszönhetjük. Ez újdonság, ilyet korábban 
még nem szerveztünk. Reméljük megkapjuk hozzá minden 
érintettől a támogatást.
Minden kedves diákunknak eredményes és programokban 
gazdag tanévet kívánok!

lejegyezte: Windhager

vi. fóti ParadicsOm fesztivál

A jellegzetes fóti gerezdes paradicsom emlékének felidézése, a valaha a településen 
virágzó paradicsomtermesztés, illetve a kistermelői hagyományok felélesztése, nem 
utolsó sorban a szórakoztatás a célja a Paradicsom Fesztiválnak, amelyet idén - immár 

hagyományosan -, a 6. alkalommal rendeztünk meg augusztus 20-án, a piactéren.

A paradicsom komolyabb termesztésbe vonása Magyarorszá-
gon, itt Fót környékén kezdődött az 1870-es években, ami-
ben minden bizonnyal közrejátszott az Amerikából behur-
colt szőlőgyökértetű (filoxéra) miatt kipusztult szőlőterületek 

adta lehetőség is, valamint a napsütéses órák magas száma és a 
meleg homoktalaj. Fót, Keszi és Mogyoród földművesei látták 
el a főváros pesti oldalán található piacok kis- és nagyfelvásárlóit 
paradicsommal. A települések kijáratánál álltak a mázsáló ko-
csimérlegek, amelyek hajnalban vagy akár már éjszaka mérték a 
piacra induló, paradicsommal megrakott szekereket. A kiterjedt 
termesztés kialakított egy helyi fajtát, ezt nevezzük fóti gerezdes 
paradicsomnak. Még az 50-es-60-as években is ezt a fajtát term-
esztették	a	környéken.	A	fesztivál	idején	-Tóth	János	fóti	polgár	
jóvoltából -, a színpad mellett láthattunk egy hajdan Fótról para-
dicsomot szállító kocsit, egy mázsát és mázsáló edények. 
A fesztiválon a legkülönbözőbb „paradicsomos” programok 
szerepeltek, köztük termelői-, és kirakodóvásár, a legnagyobb 
paradicsom versenye, és paradicsomos ételek versenye. A győz-
tesek	a	következők:	A	legnagyobb	paradicsomot		Marcsek	Sán-
dor hozta, melynek súlya 1005 g volt . A paradicsomos ételek 
versenyét a Fóti Központi Konyha nyerte, második lett Gellai 
Istvánné	 Katica,	 harmadik	 pedig	 Kolozs	 Sándorné	 és	 Vida	
Márti, különdíjasa Bánfai Barnabás által készített paradicsomos 
ételkülönlegesség lett. Ügyességi versenyeken is összemérhették 
erejüket a fótiak, szkanderben, kötélhúzó- és sörivó versenyen, 
ill. a falmászás is sokaknak jelentett különleges kihívást.
A színpadon a gyerekeket a Kalózok kincsei és Ricsi bo-
hóc szórakoztatták, a felnőtteket az operett gála Udvarhelyi 
Boglárkával	és	Benkóczy	Zoltánnal,	délután	a	DJ.	Pietro	és	
a Komplex zenekar. Az esti szórakozásról már a Compact 
Disco élőzenekar gondoskodott, a mozgalmas nap végén a 
tűzijátékban is gyönyörködhettünk. 
A gyermekek is fesztiváloztak, a patakparton felállított „vidám-
parkban” körhinta és dodzsem várta őket, a kézműves sátraknál 
pedig ők is a „paradicsom” jegyében ügyeskedhettek. Nemezel-
tek paradicsom-labdát, készítettek paradicsom fejű fakanál-bá-
bot és ügyességi játékokon is kipróbálhatták magukat. A fesztivál 
rajzversenyén Paradicsom Pankáról és Paradicsom Palkóról, a 
két kis barátról lehetett rajzolni vagy festeni egy-egy kitalált me-
sét vagy történetet. A rajzos sátorban tanári segítés, irányítás mel-
lett	folyamatosan	alkottak	a	gyerekek.	Sok-sok	színes,	élmény-
gazdag gyermekrajz és festmény született, melyeket a sátorban 
rögtönzött kiállításon meg is lehetett csodálni. A legügyesebb kis 
alkotók munkáját festőeszközökkel jutalmazták.
Reményeink szerint jövőre újra lesz Fóton Paradicsom Fesz-
tivál, melyre a szervezők a Vörösmarty Művelődési Ház dol-
gozói és Palásti Béla igazgató máris készülnek, hogy ismét 
színes és érdekes műsorral várják majd a közönséget.

Potyók Sára

A legnagyobb paradicsom

Paradicsom itallal is kínálták a 
kilátogatókat

Sörivó verseny

Érkeznek a versenyre 
benevezett paradicsomok

A VI. Paradicsom fesztivál támogatói:
Fóti Rendőrőrs (rendezvény biztosítása), Fóti Közhasznú Polgárőr 

Egyesület (biztonsági szolgálat), Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft., Fóti 
Kézműves Sörfőzde, TÍMÁR vaskereskedés (Fóti Kvíz nyereményei), Ge-
neral Electric ( Tűzijáték), SOS Gyermek Alapítvány (paradicsomital), 
Komplex zenekar, Tóth János (paradicsomszállító szekér), Gellai Katica, 

Fót Fejlődéséért Közalapítvány, Impulzus Egyesület, Most Szabadidő 
Sportegyesület, valamint Deák Brigitta, Gubáné Lécz Anita, Kolos Sán-
dorné, Révész Melinda, Vidáné Liptai Márta (kézműves foglalkozások)

Köszönjük!
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Pályázati felhÍvás
ösztöNdÍJ

2-3. OsztályOs taNulókNak

Az	MKB	Bank	Zrt.	(MKB),	a	Magyar	Nemzeti	Bank	(MNB),	a	Waberer’s-Szemerey	Logisztika	Kft.	és	a	Nemzetközi	Gyer-
mekmentő	Szolgálat	ösztöndíjpályázatot	hirdet	a	2016/2017-es	tanévre	az	általános	iskola	2-3.	osztályos	tanulói	részére,	
az alábbi városokban: dunakeszi, Esztergom, Fót, Gödöllő, Gyula, Gyöngyös, Hajdúsámson, Kiskunhalas, Levelek, Ma-
gyarmecske,	Nagykanizsa,	Pápa,	Sajószentpéter,	Szeged	és	Veresegyház
A pályázat célja rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő képességű, 
tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulók támogatása. Az országos ösztöndíjpályázat keretében összesen 160 gyer-
mek részesül havi 16.000 Ft-os támogatásban. A támogatók folyamatos kitűnő tanulmányi eredmény esetén a támogatást egé-
szen a diploma megszerzéséig biztosítják az ösztöndíjra jogosultaknak. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a pályázati 
űrlap és a kért dokumentumok postai úton történő beérkezésének végső határideje:

2016. szeptember 30., éjfél 
a pályázatokat az alábbi címre várjuk:
nemzetközi gyermekmentő szolgálat

1066 Budapest, Teréz krt. 24.
jelige: „Ösztöndíj”, a pályázó neve és a pályázatban kiírt város neve 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nagyszámú jelentkezések miatt CSAK a nyerteseket értesítjük ki!
az ösztöndíjra pályázhat minden olyan tanuló, aki az alábbi pályázati feltételek mindegyikének megfelel*:
•	a	pályázó	a	2016/2017-es	tanévben	az	általános	iskola	2.	vagy	3.	osztályában	tanul,
•	a	pályázó	2015/2016-os	év	végi	tanulmányi	szöveges	értékelése	jeles vagy kitűnő (a magatartás- és a szorgalom-értékelést 
is figyelembe véve),
•	a	pályázó	családjában	az	egy főre jutó átlagjövedelem nettó 46.000 Ft/hó összeg alatt van, a családi pótlékot is beleértve,
•	a	pályázó	a	fenti	városok	egyikében	vagy	annak	maximum	10	km-es	körzetében	lakik,	vagy	oda	jár	iskolába.		
Pályázati űrlap letölthető a www.gyermekmento.hu oldalról, illetve igényelhető a hegedus.viktoria@gyermekmento.
hu e-mail címen. További információ kérhető munkaidőben a +36-1-475-7012-es telefonszámon. 

                          

A Magyar Lovasterápia Szövetség Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Versenye 
CDI3*/CDN és Lovasterápiás Versenye Fóton

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és 
támogatásával 2016. szeptember 23-25. között, immáron tizenkettedik alkalommal rendezi 
meg nemzetközi és hazai Díjlovas Versenyét és Lovasterápiás Versenyét. A rendezvény fő 
támogatója az OTP Bank Nyrt., kiemelt támogatók az ELMŰ Nyrt. és a Mercedes-Benz 
Hungária Kft.

Helyszín: NGYSZ Lovasterápiás és Oktató Központja 
        2151 Fót, Vörösmarty tér 2.

A verseny időpontja: 2016. szeptember 23-25. (péntek-vasárnap)

Az előző évekhez hasonlóan idén is nemzetközi keretek között zajlik a Díjlovas Verseny, melyre 
várhatóan 100-120 lóval neveznek hazai és külföldi lovasok. 

A háromnapos Díjlovas Verseny résztvevői nehéz, közép és könnyű osztályú díjlovas kategóriában 
mérhetik össze a tudásukat. 

A Lovasterápiás Verseny idén is háromnapos lesz. A hiperaktív, tanulásban, illetve értelmileg 
akadályozott gyerekek hagyományainkhoz híven önálló lovaglás keretében ügyességi pályán 
lovagolnak, illetve díjlovas programot mutatnak be lépésben és ügetésben. A Jámbor Vilmos 
Emlékversenyen csapatok versenyeznek egymással vezetett lovon, a gyerekeknek játékos 
feladatokat kell lóháton megoldaniuk. A gyógypedagógiai lovastorna versenyszámra hiperaktív, 
tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott gyermekek nevezhetnek három életkori 
kategóriában. A Mádl Ferenc Emlékversenyen a versenyzők bármilyen mesét, történetet 
előadhatnak, melyben a lovason kívül a ló is fontos szerepet kap. A látássérült gyermekek számára 
külön versenyszámokat hirdetünk meg: ügyességi feladatokat vezetett lovon és gyógypedagógiai 
lovastornát kezdő és haladó lovasok számára. Az idei versenyen is megrendezzük az egészséges 
és sérült lovasok közös, játékos versenyszámát, mely a korábbi években is nagy érdeklődésre tartott 
számot.

Az MLTSZ munkájáról bővebb információ a www.lovasterapia.hu oldalon található.

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk ingyenes rendezvényünkön!

Budapest, 2016. augusztus 18.

További információ:

Bozori Gabriella Pethő Zsófia
Magyar Lovasterápia Szövetség Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Tel: +36 27/539-375 Tel: +36 1/475-7027
Fax: +36 27/539-376 Mobil: +36 30 436 37 67, + 36 70 70 80 571
E-mail: gbozori@lovasterapia.hu E-mail: petho@gyermekmento.hu
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Továbbképzéseket indít a Magyar 
Lovasterápia Szövetség Alapítvány

(MLTSZ) lovasoktatók és lovasedzők
számára

Budapest, 2016. augusztus 26. - A Magyar 
Lovasterápia Szövetség Alapítvány (E-000793/2014) 
lovasoktatók és lovasedzők számára meghirdeti a 
Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport 
oktatója (E-000793/2014/B003) elnevezésű,
felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó engedélyezett
képzését, amely várhatóan 2016 októberében indul.

A kétéves 180 órás képzés célja továbbá olyan 
alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, 
amelyek elősegítik a lovasoktató, lovas szakedző,
lovaskultúra oktató végzettségű szakemberek számára 
a fogyatékosságok megismerését, azok hatását a 
lovaglásra, a lovon végzett-lóval végzett szabadidős 
vagy versenysport tevékenységet.

Részletes információk a www.lovasterapia.hu
weboldalon találhatók a „Képzések” menüpont alatt,
illetve segítség az mltsz@gyermekmento.hu e-mail 
címen kérhető.

Formázott: Jobb: 9,09 cm

a NÉPművÉszeti iskOla a Pesti vigadóbaN

A Magyar Művészeti 
Akadémia Népművé-
szeti Tagozata rendezett 
kiállítást	 „FOHÁSZ	 	 A	
MESTERSÉGEKÉRT”	
címmel, a népművészeti 
iskolák munkáiból. Az 
ünnepélyes megnyitón, 
augusztus 26-án a Pesti 
Vigadóban az országban 
működő négy közép-
iskola legszebb műveit 
állították ki, köztük a 
Fóti	Népművészeti	Szak-
középiskola és Gimnázi-
umét. A Vigadó két ha-
talmas bemutatótermét 
betöltő, szebbnél szebb 
alkotásokat csodálva alig 
volt hihető - pedig így 
van - hogy ezeket mind 
20 év alatti fiatalok ké-
szítették, köszönet érte 
a lelkes, a hagyományo-
kat kiveszni nem engedő 
tanároknak és az iskolák 
fenntartóinak.
A rendezvényen professor 
emeritus Fekete György, 
az MMA elnöke köszön-
tötte tartalmas értékelésé-
ben a tanárokat, tanítvá-
nyokat és a vendégeket, 
majd a kiállítást Landgráf 
Katalin akadémikus, az 
MMA Népművészeti 
Tagozatának tagja, a fóti 
intézmény igazgatóhe-
lyettese nyitotta meg. 

Landgráf Katalin megnyitó beszédéből néhány részlet:
„…. Köszönjük a Magyar Művészeti Akadémiának és Fekete 
György elnök úrnak, hogy bízott ügyünkben és lehetőséget kap-
tunk arra, hogy ezt a kiállítást megrendezhessük. Köszönjük a 
népművészeti tagozat vezetőjének, Kékedi Lászlónak és Kobzos 
Kis Tamásnak, hogy támogatták tervünket és a tagozat min-

den tagjának, hogy mellettünk álltak …. 
Négy, egymástól távol működő, szervezeti formáját tekintve 
különböző közoktatási intézmény, iskola kiállítását tekinthetik 
meg itt, de szeretném hinni, remélem, hogy a népművészetünk, 
a hagyományok iránti elkötelezettségünk, hasonló szemléletünk 
egyértelműen látszik a kiállításon. A magyar művészet oktatás 
különleges intézményei a népi kézművességgel, a néphagyomá-
nyainkból eredeztethető mesterségekkel foglalkozó iskolák, ame-
lyek több mint 20 évvel ezelőtt kezdték meg tevékenységüket. …
Kezdhetnénk akár a 19. század nagyszerű tudósaival, művé-
szeivel, akik felismerték, hogy a 24. órában vannak, pótolha-
tatlan értékek veszhetnek el, ha nem kezdik gyűjteni, menteni. 
Folytathatnánk a 20. század 30-as éveiben zajló próbálkozással, 
…, vagy a hetvenes években születő legújabb formákig, a már 
mindenki számára természetesen létező városi táncházakig, … 
Tény, hogy lassan 25 éve több nagyszerű művésznek, népmű-
vésznek, tanárnak jutott eszébe, hogy a rengeteg változás elle-
nére mindig fellelhető az új és új virágokat hajtó népművészet 
szellemi, tárgyi, technikai tudását iskolában kell tanítani, 
mivel már alig, de inkább egyáltalán nem működnek a régi 
formák, apáról fiúra, anyáról leányra, mesterről tanítványra 
már ritkán hagyományozódik a tudás. …
Nézzenek körül, micsoda szépségek megteremtéséhez adtak ihletet, 
indíttatást. Hiszek a tanárok, mesterek tudásában és mindez nem 
jöhetett volna létre az ő elhivatottságuk nélkül. A Magyar Mű-
vészeti Akadémia népművészeti tagozatának céljai, elképzelései 
egy rövid mottóval is jellemezhető. „Nemzedékről nemzedékre”. 
Azt tűztük magunk elé, hogy folytatjuk a most felvillantott hosszú 
utat, hogy ne vesszen kárba, amit elődeink és társaink és most már 
tanítványaink is felkutattak, megtanultak, tanítanak. …”

A kiállítás 2016. szeptember 25-ig látogatható a Vigadó V. 
és VI. emeleti kiállítótereiben.

Landgráf Katalinnak a fótiak nevében Bíró Zoltán 
képviselő úr mondott köszönetet

Kiss Anna: Fohász (részlet)

Uram, ki műhelyedben egykor
formáltad a fazekasremeket,

első a mívességben, ki a sárnak
hajlandóságát ismered,

és tiltod a lélek nélküli munkát,
kényszerűségből hozzád 

fordulok,
ne legyen a szép mindig 

éktelenné,
a míves mindig semmirevalóvá,
mikkel muszáj élnünk, ha nem 

leszünk
csizmadiák, pékek, gombkötők,

fazekasok, építőmesterek,
fonók, szövők, kötélverők, 

kovácsok,
asztalosok is, mint a régiek,

mert az elhibbant dolgok közt
magunk is elhibbanunk,

s akkor mi végre voltunk?!

a fóti gyöngyöskoszorút 
viselő menyasszonyi ruha

Fótiak a kiállításon
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szePtemberi -Októberi előzetes

Fóti Szüret és Fröccsfesztivál 
Szeptember	18.	12.órától,	helyszín	a	Fáy	Présház	mögötti	
szabad tér és színpad

Geopolitikai előadás
Dr.	Jászberényi	József:	Brexit	–	az	EU	jövője
szeptember 21. 18 óra, Kisalagi Közösségi Ház

II. Fóti Hálaadó Nap 
a Fóti Baptista Gyülekezet szervezésében
szeptember 25. 16 óra, Vörösmarty Művelődési Ház

Senior akadémia
Időskori diszkrimináció - könyvbemutató
szeptember 26. 15. óra, Vörösmarty Művelődési Ház

Bérletes Gyermekszínház
Béka király (Dvorák Patka Társulat)
szeptember 30. 9.30 és 11 óra Vörösmarty Művelődési Ház

Duma Színház- Mogács Dániel
szeptember 30. 19 óra Vörösmarty Művelődési Ház

Emlékezés az aradi vértanúkra
Október 06. 18 óra, Vörösmarty Művelődési Ház 

Pest Megyei Népművelő Találkozó
Október 11-13, Vörösmarty Művelődési Ház     

3D Mozi
Október  15., Vörösmarty Művelődési Ház    
 
Fáklyás felvonulás és Könyv bemutató
Október 22.  Károlyi Kastély – Óvodakert 

’56-os városi megemlékezés 
Az	angyalok	nem	sírnak	(Főnix	Színház)
Október 23. Vörösmarty Művelődési Ház     

Véradás
Október 27. Vörösmarty Művelődési Ház     

Dumaszínház 
Dombi a javából - Dombóvári István önálló estje
Október 28. , Vörösmarty Művelődési Ház 

Aradi 13
című műsorunkkal 1848/49 vértanúira emlékezünk

2016. október 6-án (csütörtök) 18 órakor
a Vörösmarty Művelődési Házban (Fót, Vörösmarty tér 3.)

Közreműködik:
Bor Viktor színművész
Imre István színművész

Tisztelettel és szeretettel várjuk!
Szervezés:

Fóti Közművelődési és Közgyűjtemény Központ Vörösmarty Művelődési Ház

 

 

 

A bérletek ára: 6500,- Ft  és  7500,- Ft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház  Vörösmarty tér 3.  
27 537 350, 06 70 331 5806 
E-mail: kjmariann.fotimuvhaz@gmail.com,  
www.vmh.hu  
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szeNt istváN király NaPJa

Szent	 István	 királyra,	 első	 koronás	 uralkodónkra	 történő	
évenkénti	megemlékezést	még	Szent	László	király	rendelte	
el, szentté avattatta tisztelve és megbecsülve országalkotó 
életművét.	 Szent	 Istvánra	minden	 évben	 augusztus	20-án	
emlékezünk lassan 1000 éve, nem véletlenül ezen a napon 
tartják a díszszemlével egybekötött tisztavatást Budapesten, 
ezen a piros betűs állami ünnepen.
Fóton az Önkormányzat és a város néhány szervezete au-
gusztus 19-én este koszorúzták meg ünnepélyesen Kisalagon 
a	Szent	István	emlékművet.	Ez	alkalommal	az	Önkormány-
zat,	Fidesz,	KDNP,	Jobbik,	Művelődési	Ház,	Károlyi	család,	
Gazdakör koszorúzott, valamint Tuzson Bence államtitkár, 
körzetünk országgyűlési képviselője nevében is helyezett el 
koszorút	 a	 FIDESZ	 helyi	 csoportja	 Az	 alkalomhoz	 illően,	
Bartos	 Sándor	polgármester	 olvasta	 föl	 beszédét,	 a	 rendez-
vényt színesítette Kónya Márton népdalénekes előadása, az 
eseményt  Palásti Béla művelődési ház igazgató vezényelte le.
Másnap	 délelőtt	 a	 Szent	 Istvánnak	 (is)	 felszentelt	 katolikus	
templomban ünnepi szentmisén emlékeztek meg első, és a 
templom	névadójaként	is	tisztelt	királyunkról,	melyen	Sándor	
atya	és	Sanyi	atya	mellett	egy	elsőmisés	fiatal	pap	mutatkozott	
be.	Szokás	szerint	az	ünnepi	szentmise	része	volt	ez	alkalommal	
is a templomi zászlókkal és a szentségtartóval történt körmenet.

Az Ars Sacra fesztivál programjai a fóti Szeplőtelen Fogantatás templomban
2016. szeptember 17. szombat este 7 óra

Kiállítás SASS SyLVIA festményeiből és grafikáiból 
A világhírű Liszt Ferenc díjas szoprán, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja hasonlóan tehetséges a festészetben is. 2015. évi római kiállításá-
nak anyaga mellett megtekinthető a Koronás Madonna és két angyal című festmény-trilógiája is, melyet egy fóti koncertje alkalmával templomunknak ajándékozott. 

A kiállítást megnyitja Juhász Előd újságíró, zenetörténész. Közreműködik: Keserű Konrád (gitár)
A megnyitót követően este 8 órakor a művésznő tanítványainak koncertje

Közreműködik
PEIDL KATALIN (SZOPRÁN)

FODOR BERNADETT (MEZZOSZOPRÁN, ALT) 
Zongorán kísér

HARAZDY MIKLÓS ZONGORAMŰVÉSZ
Műsoron Bach, Handel, Pergolesi, Mozart, Kodály, Verdi, Offenbach, Luzzi művek.

2016. szeptember 25. vasárnap este 7 óra
A FLAUTETT FUVOLANÉGYES KONCERTJE

SZAKRÁLIS BACH DALLAMOK NÉGY FUVOLÁRA
Ernyei-Balogh Júlia, Gedai Eszter, Kovács Kinga, Réman Zsófia

A rendezvényekre a belépés díjtalan, adományaikat a templom restaurálására köszönettel fogadjuk.
A programot a Fót Fejlődéséért Közalapítvány támogatja. További részletek a www.ars-sacra.hu oldalon

a NÉmeth kálmáN emlÉkház hÍrei
nyári nyitva tartás: március 1-től október 31-ig, naponta: 10:00-18:00, szünnap: hétfő, vasárnap

PROGRAMAJÁNLAT	 ÓVODA-,	 ÁLTALÁNOS-	 ÉS	
KÖZÉPISKOLAI	PEDAGÓGUSOKNAK
Múzeumpedagógiai órák, foglalkozások

JÁTÉK	A	SZINEKKEL	ÉS	A	FORMÁKKAL	Dramatikus	
és vizuális játékok óvodásoknak.
 
MI	FÁN	TEREM	A	KÉPZŐMŰVÉSZET?	Az	általános	is-
kola 1-4. évfolyamai számára. Ismerkedés a képzőművészet 
alapjaival és Németh Kálmán alkotásaival.
 
KÉPES	TÖRTÉNELEM
Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfolyam számára. A magyar 
történelem eseményei, alakjai Németh Kálmán művészetében.
 
KÉPES	BIBLIA	
Múzeumpedagógiai óra az 5-8. évfolyam számára. Németh 
Kálmán művei által ismerkedünk a bibliai szereplőivel,  bib-
liai történetekkel és tanításokkal.
 
BARANGOLÁS	NÉMETH	KÁLMÁNNAL	A	XX.	SZÁ-
ZAD MAGYAR TÖRTÉNELMÉBEN
9-12. évfolyamos csoportok számára. Hogyan élte meg és 
hogyan fejezte ki saját korát Németh Kálmán a műveiben? 
Miként lehet a művészet a hazaszeretetre nevelés egyik leg-
fontosabb eszköze? Műelemzések feladatlap segítségével.
 

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

mÚzeumPedagógiai PrOgramOk

a TerMŐÁg alkotóműhely foglalkozásai:
Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fi-
atalokat várunk, akik szeretnének megismerkedni a rajzo-
lás-festés alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti ismere-
teiket és képalkotó képességeiket. Az Alkotóműhely tagjai 
részt vesznek rajzpályázatokon és megismerkednek Németh 
Kálmán szobrászművész életművével és szellemiségével is. 
Alsó korhatár 6 év, felső korhatár nincs.  foglalkozásokat 
minden héten szombaton: 9.30 és 12.00 között tartjuk.
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház, Részvételi díj: 1000 Ft/
fő/alkalom 

HAGYOMÁNYOS KÁLMÁN NAPI TALÁLKOZÓ

A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiválja részeként 
valósul meg. Németh Kálmán szobrászművész életében 

hagyományossá váltak a szüret utáni Kálmán napok. 
Minden évben, október elején tartották. Egykor ezekre az 

alkalmakra sok barát és ismerős, az akkori magyar szellemi 
élet kiemelkedő alakjai zarándokoltak ide Fótra.

Az idei vendégünk Zajti Ferenc filmrendező, aki megemlé-
kezik Németh Kálmánról és barátjáról Zajti Ferenc festőmű-
vészről, magyarságkutatóról. Ez alkalomból levetítjük a Zajti 

Ferenc által nagyapjáról rendezett dokumentumfilmet. 
A 2015-16-ban az országos Kubinyi Ágoston programban 

elnyert  pályázati támogatásból elkezdődtek a Németh 
Kálmán Emlékház grafikai gyűjteményének műtárgyvédel-
mi munkálatai. Kovács Hajnalka restaurátor vetített képes 

beszámolójában  a grafikák restaurálásának rejtelmeibe 
avatja be vendégeinket.

Végül, kis vendéglátás keretében az emlékház kertjében 
szüretelt szőlőből készült mustot a találkozó vendégeivel 

együtt, közösen fogyasztjuk el. 

A Kálmán napi Találkozó időpontja:
október 9. 15 óra

A Kálmán Napon a részvétel ingyenes.
Kiss Eszter

                           A VÁROSI KöNYVTÁR                   
                                 PROGRAMJAI:

Szeptember 17.  9.30 – 12.30
Családi kézműves szombatok:   

Magyar népmese napja - fakanálbábok készítése                                                             
Fiókkönyvtár

Szeptember 23. 18.00
Író-olvasó találkozó:

Földi Gyöngyi könyvbemutatója
Mesterem a gyermekem címmel

Fiókkönyvtár
Szeptember 24. 13:30 - 16:30
Családi kézműves szombatok:

Magyar népmese napja – fakanálbábok készítése                         
Gyermek részleg 

Októberi előzetes:
Október 07. 14.00

országos Könyvtári napok:
Irodalmi délután Varró Dániellel kisiskolások részére                                                      

Gyermek részleg
Október 22. 9.30 – 12.30

Családi kézműves szombatok
Töklámpás készítése

Fiókkönyvtár
Október 22. 13.30 – 16.30

Családi kézműves szombatok:
Töklámpás készítése 

Gyermek részleg
Október 28. 18.00.

Batta Dukát Zoltánné üvegfestő kiállításának megnyitója 
Felnőtt részleg

Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
Könyvtárosok 

A koszorúzásra gyülekezők egy csoportja

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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közélet
Ez nem a családosok napja, hanem a református közösség családi napja!

refOrmátus családi NaP

Áldás Békesség! - 
kezdte a beszélgetést 
Sebestyén	 Győző	
lelkipásztor, amikor 
szeptember második 
szombatján megtelt 
zsongással a Refor-
mátus Gyülekezet 
udvara, s lapunk 
főszerkesztője dik-
tafonnal a kezében 
eléje perdült. Kér-
deznem nem kellett, 
lelkész úr vidáman 
mutatott körbe. 
Több mint 300 em-
ber, a karon ülő 1-2 
hónapos kisgyerme-
kektől az idősebb 
korosztályig töltötte 
be a teret, beszélget-
tek, kézművesked-
tek, játszottak ra-
jokban, a ragyogóan 
szép időben.
Ez már lassan a 20. 
családi napunk- is-
mertette lelkész úr. 
Idővel rájöttünk, 
hogy jobb itt a 
templomudvaron 
tartani, ugrálóvárral, 
csúszdákkal, süti-sü-
tő versennyel, arc-

festéssel, 360 fokban forgó „űrhajós” forgóval, közös áhí-
tattal, ebéddel. Így igazán családias a hangulat, mindenki 
megtalálja a maga érdeklődésének megfelelő lehetőséget és 
közben itt a „nagycsaládban” együtt vagyunk. Ez nem egy 
családi nap, hanem a református közösség családi napja!
Körülbelül 400 hívünk fordult meg itt a reggel óta. Az idén 
nem mesterséges eszközzel számoljuk a betérőket, hanem 
egy finom és egészséges szabolcsi almával. Mindenki kapott 
egy gála almát, s a végén majd megszámoljuk mennyi ma-
radt a kosárban. 
Itt a találkozón mind egy család vagyunk, mindenki jöhet, aki 
a reformátusok nagy családjához tartozik, akkor is, ha még 
vagy már esetleg egyedül él. Igazából ez ennek a rendezvény-
nek a legfőbb célja: a találkozás. Azért is fontos ez a lehetőség, 
mert Fóton sok a beköltöző, akik nehezen találnak ismerősre, 
barátra, gyökértelenek és kapcsolat nélküliek. Ha nem lesz-
nek kapcsolataik, nem fogják fótinak érezni magukat, ehhez 
szükséges	a	kötődés.	Jó	azt	látni,	hogy	a	panelből	kiköltözött	
vagy távoli megyékből ide érkezett családok nálunk kapcso-
latba kerülhetnek egymással, kialakulhatnak kapcsolatok, így 
lehetséges a közösségé válás, így lesz valakiből fóti.
Ezt az egynapos eseményt évente egyszer szervezünk, de van-
nak évközi alkalmaink is, családi tábor, csendes hét, és ugyan-
csak segíthet a kapcsolatépítésben a hitoktatás is. A vasárnapi 

istentiszteletek is adnak alkalmat. Ma már három csoportban 
tartjuk ezeket, egy-egy vasárnap 60-70 kisgyermek is itt van.
A templomot az Istentiszteleteken betöltjük, ünnepeken 
már kicsit szűknek is bizonyul. Hála Istennek, egyre többen 
vagyunk. Minden gyülekezeti alkalmat igyekszünk úgy ala-
kítani, hogy a családok minden tagja számára legyen vonzó.

taNulJuNk máskÉPP aNgOlul!
Elégedett vagy a nyelvórá-
iddal? Mennyire érzed 
azokat hatékonynak? Úgy 
haladsz-e, olyan tempóban, 
hogy az számodra megfelelő 
és örömmel várod a követ-
kező órát, vagy pedig ez is 
egy plusz teher, amit teljesí-
teni kell, és várod, hogy túl 
legyél rajta, mert a nyelv-
vizsgára szükség van?
Ha úgy gondolod, hogy a 
befektetett idő és energia 
nem áll arányban az előre-
haladásoddal, lehetőség van 
arra, hogy az eddigi tanu-
lásod mellett vagy helyett 
olyan nyelvi órákon vegyél 
részt, ahol motiváló mód-
szerekkel érdekes, kreatív 
feladatokon keresztül tanulhatsz, szervezheted rendszerbe 
eddigi tudásodat. Az élvezetes órák alatt repül az idő, és 
szinte észrevétlenül pótolhatod a hiányosságaidat, megta-
nulsz bátran, folyékonyan kommunikálni.
A Learn Online szervezésében zajló nyelvórákon nagy pe-
dagógiai tapasztalattal a hagyományos tantervi oktatás elő-
nyös elemeit ötvözzük a digitális technika és az internet 
előnyeivel, azaz az informatika vívmányait is igénybe vesz-
szük a tanuláshoz, ezáltal a mai fiatal korosztály számára is 
vonzó és igen hatékony tanulást tudunk biztosítani.

A fóti Vörösmarty Mihály 
Művelődési házban ősztől a 
következő két kurzus indul:
angol nyelvi rendszerezés, 
készség-fejlesztés
Általános iskola felső ta-
gozatosoknak érdekes és 
kreatív nyelvi feladatokon 
keresztül, digitális eszközök 
használatával.
időpont: minden kedden 

16.30-tól 18.00-ig

angol társalgási klub
Azoknak, akik szívesen be-
szélnek, és azoknak is, akik 
nem mernek megszólalni 
angolul, érdekes témák fel-
dolgozásával.
  időpont: minden kedden           

                                                        18.00-tól 19.30-ig
Mindkét kurzusra jelentkezési határidő: szeptember 15. 
Kezdés: szeptember 20.
A tanfolyamok fontosabb előnyei:
•	élvezetes,	motiváló	feladatok,	repül	az	idő	az	órán
•	az	internet	és	az	informatikai	eszközök,	programok	a	ta-
nulók számára ismerős és kedvelt módja  a tanulásnak, ezál-
tal sokkal hatékonyabb lehet
•	nyelvi	hiányosságok	felfedése,	pótlása
•	beszédkészség	fejlődése,	javuló	nyelvhelyesség

Ha kedvet kaptál, jelentkezz a 0620 4545150-s telefonszámon, vagy a snagyandi@gmail.com email címen.
Ha online egyénileg szeretnél tanulni, erre is lehetőség van.



Látogass el üzletünkbe!  
Vodafone Fót Auchan 
Fót, Fehérkő út 1.

Dr. Kiss Gergely is a Red korlátlan 
beszélgetéseit választotta

Vodafone 
Power to you

Korlátlan beszélgetés minden belföldi 
hálózatba havi 9990 Ft-ért

2 évre Red Basic EU+ egyéni előfizetéssel, 
e-Packkel, személyi használatra, normál díjas 
hívásokra, készülék nélkül.


