
Fóti 
Hírnök

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES, KÖZÉLETI HAVILAPJA
VI. ÉVFOLYAM, 9. szám, 2016. OKTÓBER

 A Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület nyerte el az Auchan az 
Ifjúságért Alapítvány támogatását, amely közel 1,3 millió forint.

Dr. Nemeshegyi Benjámin, a FÖKE elnöke vette át a díjat ünnepélyes 
keretek között Bartos Sándor polgármester és az Ökumenikus Iskola 

tanulói és testnevelői társaságában a Fóti Auchan kontrolling vezetőjétől.
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Szüreti felvonuláS éS mulatSág 2016

Somfai Péter bronzérmes és Szász Emese 
aranyérmes olimpikon gyermekekkel Felvonulók sokasága

Kapás Boglárka bronzérmes olimpikon és Eszes Dániel Európa bajnok

Balavásári vendégek a felvonuláson

az 56-oS fóti hőSök

A fényképen Fót egyik 
56-os hősi halottja lát-
ható, Márkus János 
nemzetőr. 
1956. október 29-én 
érte a halálos lövés a 
csomádi úton, amikor 
a fóti nemzetőr társa-
ival együtt egy nyitott 
teherautón tartottak 
Erdőkertes felé. Azt a 
hírt kapták, hogy az 
erdőkertesi lakosságot 
rettegésben tartja egy 
fegyveres ellenforradal-
már banda. Az úton ez a 
banda rájuk támadt, így 
érte őt a halálos lövés.
Márkus János fóti gazda 
volt, igaz magyar ember, 
akit a Rákosi diktatúra 

ugyanúgy kisemmizett, tönkretett, mint gazda-
társait. Földjét, gépeit elvették, a paraszti életét a 
gyári munkás életre kellett felváltania. Természetes 
volt számára, hogy a szabadságért, a méltó életért 
harcba száll. Elég volt a brutális, embertelen el-
nyomásból. Az éj leple alatt ártatlanul elhurcolt, 
jobb esetben „csak” összeverten visszatért, de egy 
életre lelkileg, sok esetben fizikailag megnyomorí-
tottakból. A sátáni módon kitervelt kínzásokból, a 
mély megaláztatásokból, a bűzös, mocskos sötétz-
árkákból, a szadista hajlamú ávósokból, embernek 
nem nevezhető smasszerekből és az őket irányító, 
hatalmat élvező hazaárulókból. Aztán a szovjet 
tankokkal leverték a forradalmat és jött a kegyetlen megtorlás. Akik ezt tették a magyar néppel, a rengeteg ártatlan családdal, 
sohase lettek felelősségre vonva, köztudott, hogy magas nyugdíjjal élik, vagy élték világukat.
 „Fót az 1956-os forradalomban” című tanulmány nagyjából feldolgozta a hatvan évvel ezelőtti fóti eseményeket. A kézira-
tot a forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére állította össze a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület 
és a helyi egyházak még élő tanúk visszaemlékezései, korabeli dokumentumok alapján. Az 56-os fóti hősök főleg a Fóti 
Gazdakörből és a helyi értelmiség köréből „verbuválódtak”. Ők kiálltak a szabadság eszméért, nemzetükért és aktív szerepet 
töltöttek be azokban a mozgalmas időkben. Az alábbi személyekről tudunk (betűrendben):
Alberti Béla, Bonyhádi László, Cselőtei János tanár, Papházi Cselőtei János, Váci Cselőtei János, Cselőtei József, Cselőtei 
Sándor, Elek János, Hódi Sándor, Hosszú János, Juhász János, Kerekes Gyula, Lisai Elek János, Madarász Lajos, Márkus 
János (+1956), Pinvicsaka János, Szőri János, Turai Benedek, Zanaki László, Zászkaliczky Pál.
Szeretnénk a „Fót az 1956-os forradalomban” című tanulmányt új információkkal kiegészítve kiadni, hogy történelmileg 
hiteles és mindenki számára elérhető helytörténeti ismeretek kerüljenek a köztudatba. Ebben két Fóton élő, az 1956-os 
forradalom és szabadságharchoz személyesen kötődő és a kort kutató személy is segít: Molnár Rezső szabadságharcos és 
Szeredi Kálmán történész. Várjuk a Fótiak segítségét a téma további feldolgozásához.

A hősi halált halt Márkus János lánya, Kovács Lászlóné Márkus Mária egy életen keresztül viselte a „keresztet” édesapja mi-
att. Az iskolában megalázták, nem tanulhatott tovább, és ma sincs rehabilitálva. A református temetőben nyugvó édesapja 
sírjáról leverték a „Hősi halált halt” feliratot. Hatvan év után még mindig itt tartunk…

Molnár Krisztina

 
 
 
 
 

 
Fót Város Önkormányzata 

Tisztelettel meghívja az  
1956-os forradalom és szabadságharc  

60. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésre. 
 

„Őszi csoda” c. ünnepi műsor 

Október 22.  

16.30 Kilyén Ilka ünnepi műsora 
Helyszín: Károlyi Kastély, Márvány terem 

18.00 Fáklyás felvonulás 
Ünnepi beszéd 

Helyszín: Óvoda kert 

19.00 Hetessy József estje 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

 
Október 23. 17.00 óra 

Kiss József: Az angyalok nem sírnak 
 a Főnix Színházi Műhely díszelőadása 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
 

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

Tel.:06/70-331-5806, email: fotimuvhaz@gmail.com 
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság 

támogatja. 

Polgármester úr megnyitja a mulatságot  

Márkus János
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auchan támogatáS a fóti ökumenikuS közművelődéSi 
egyeSületnek

Az Auchan Szolidaritás Nap rendezvényen a 20. évfordu-
lóját ünneplő Auchan az Ifjúságért Alapítvány ünnepélyes 
keretek között átadta támogatását a Fóti Ökumenikus 
Közművelődési Egyesületnek, 2016. október 5-én, a Fóti 
Auchan áruházban.
Az Auchan fóti áruháza 4200 euróval támogatja a Fóti 
Ökumenikus Közművelődési Egyesület „Fóti Sulimpia” 
című projektjét, amelynek célja a „Sulimpia” versenysorozat 
megszervezése a fóti iskolákban tanuló gyermekek számára. 
Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány idén összesen 170 000 
eurót oszt szét országszerte „Együtt az Ifjúságért” pályáza-

tának 20 nyertes civil szervezete között. A díjat Kapitány 
Mariann, az Auchan Magyarország Kft. fóti áruházának 
kontrolling vezetője adta át dr. Nemeshegyi Benjáminnak, a 
Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület elnökének, Bar-
tos Sándor polgármester, Lendvai Balázs és Kékesi Mihály 
testnevelők, valamint az ÖKU iskola számos tanulója előtt.
Az ünnepélyes átadást követően a diákokat körbevezették az 
áruházban, majd kézműves foglalkozást is tartottak számukra. 
Ez az elnyert támogatás újabb lendületet adhat a fóti iskolák 
egészségmegőrzését célzó, évek óta folyó Sulimpia folytatásá-
hoz, melyet Fót önzetlen testnevelő tanárainak köszönhetünk.

a rendőrSég kiemelt figyelmet fordít az iSkoláSok 
biztonSágának megőrzéSére

A Dunakeszi Rendőrkapitányság szeptember végi sajtótájé-
koztatóján Berki Csilla rendőr alezredes, a Bűnügyi Osztály 
vezetője ismertette, mire célszerű a gyerekek figyelmét felhívni. 
Meg kell tanítani a gyerekeket a biztonságos közlekedésre, 
az útvonal ismeretére, az úttesten való áthaladás szabályaira, 
a kellő körültekintésre. Emellett olyan veszélyforrásokra is 
gondolni kell, hogy ismeretlen gépkocsikba nehogy beszáll-
janak, még, ha hívják is oda őket. Vigyázzanak értékeikre, 
lehetőleg ne is vigyenek értékes tárgyakat, komolyabb ösz-
szeget magukkal az iskolába. Az lenne a legjobb megoldás, 
ha az iskolákban minden gyermeknek lenne lehetősége egy 
saját zárt szekrényben elhelyezni a magával hozott tárgya-
kat, például egy délutáni elfoglaltsághoz szükséges hang-
szert, okostelefont, egyebet.
Gondolni kell arra is, milyen bántásnak, megalázásnak le-
het elszenvedője egy gyermek az interneten, ha nem hasz-
nálják kellő óvatossággal a közösségi oldalak adta lehető-
ségeket. Figyeljen mindenki a személyes adatai védelmére, 

ne hozza nyilvánosságra, mikor, hová készül, mikor nincs 
otthon senki, stb. Figyelem, az internetes zaklatás is zak-
latás, óvakodjanak a fiatalok is ettől. Különösen tartsák 
távol magukat a tudatmódosító szerektől, amelyek sokszor 
nagyon csábítónak bizonyulhatnak a kitűnni vágyó, vagy 
egyszerűen csak kíváncsi fiatalok előtt. 
Ha mégis bármilyen veszélyt észlelnek, vagy megtörtént vala-
milyen bűncselekmény, ne tartsák magukban, tájékoztassák a 
lehető leggyorsabban az iskola rendőrét, szüleiket, tanáraikat.

Itt az ősz, közeledik a Mindenszentek és a Halottak Napja. Min-
den évben sok lopás fordul elő a temetőkben ilyenkor. Figyel-
jünk rá, hogy a sírok mellett letett tárgyaink, táskáink el ne tűn-
jenek mellőlünk. Különösen idősebb emberek sérelmére szoktak 
ilyen esetek előfordulni. Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!
Serfőzőné Kozma Ilona alezredes, a Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetője a megnövekedett gépkocsiforgalomra és a 
sajnálatosan megnövekedett balesetekre hívta föl a figyel-
met. A legtöbb baleset figyelmetlenségre vezethető vissza, 
elsősorban az elsőbbségadási szabályok be nem tartására.
Egyrészről örülhetünk, hogy a gépkocsit egyre többen cseré-
lik kerékpárra, azonban a korai sötétedés miatt ez fokozott 
veszélyt jelenthet, ha valaki nem gondoskodik a járműve 
kellő világításáról. Az is segíthet, ha a kerékpáros látható-
sági mellényt visel. Nem feltétlenül kell drága beruházásra 
gondolni, a Dunakeszi Rendőrkapitányságon tudnak adni 
ingyenesen is láthatósági mellényt a jelentkezőknek.

Dr. Nemeshegyi Benjámin, Bartos Sándor, Lendvai 
Balázs ÖKU-s diákok kézműves foglalkozáson

beruházáSok

Szeptember közepére elkészültek a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde belső udvarai. 
Képeink a műszaki szemlén készültek.

Új nyílászárók kerültek a kisalagi postafiók épületére
Korszerű, hőszigetelt és biztonsági szempontból is megfelelő minőségű ablakokat és bejárati ajtót építettek be, s friss 
festést kaptak a rácsok is. Ez is önkormányzati beruházás volt, amely azért történt meg, mert az ez az épület is önkor-
mányzati tulajdon, a posta csak bérlő. Mindez persze nem csak a postások örömére történt, az ide járó fóti lakosok is 
egy modernebb, ápoltabb környezetben intézhetik ügyeiket. A postafiókban folyó ügymenetben nem történt változás.

Megnyílt a Fótújfalu vasútállomás váróterme az utasok előtt
Ez az épület a vasút tervei szerint bontásra ítélt épület, amely majd akkor épül újjá, ha egy új uniós pályázat alapján az 
egész vasútvonal megújulása következik. 
Erre azonban még sokat kell várnunk, ezért a fóti utasok érdekében polgármester úr eljárt a vasút felé, s elérte, hogy a 
bizonytalan, de mindenképpen hosszú időre való tekintettel, addig is megnyitották a várótermet. A váróteremben két 
leláncolt pad biztosítja a kényelmet. Érdekes megoldás az ajtónyitó berendezés, amely nem kilincs, hanem egy csengőre 
emlékeztető nyomógomb. Ennek magyarázata az, hogy az utolsó vonat után egy elektromos időkapcsoló bezárja az ajtót, 
ami nem is nyitható ki csak reggel az első vonat idejében. Így arra nincs lehetőség, hogy például egy hajléktalan itt tölthesse 
az éjszakát a váróteremben. A szemle során ígéretet kaptunk egy menetrend kihelyezésére, a tájékoztató táblára. A váróte-
remmel kapcsolatos költségeket a vasúttársaság viselte.

A délelőtti időszak utazóközönsége

A kapitányság sajtószóvivői
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tájékoztatás
burSa hungarica felSőoktatáSi önkormányzati 

öSztöndíjpályázat felSőoktatáSi hallgatók Számára

hirdetmény

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösz-
töndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg 
az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítések-
ről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethe-
tő meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016.szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben 
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beirat-
kozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell 
pályázni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöl-
tése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályá-
zati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályáza-
ti kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályáza-
tok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának 

határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak 
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel 
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási in-
tézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illet-
ve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami 
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
 - A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy 
külön élő). 
- A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy 
családban folyamatos ellátást igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy 
annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány mi-
att abban nem részesült.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2016. december 08-ig.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, 
a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 

levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkez-
tetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési ön-
kormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkor-
mányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi 
ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017. március 17-
ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztön-
díj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. 
március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félév-
ben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiak-
ban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
A Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 
Telefon: 06-27/535-395/ 120. m mellék.
e-mail cím:szoboszlai.gyulane@fot.hu

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet alapján  ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösz-
töndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítések-
ről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 

Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethe-
tő meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 
2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény ke-
retében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik a 2017. tanévben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
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A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfe-
lejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. 
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályá-
zati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályáza-
tok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának

határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illeté-
kes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- A pályázó szülője gyermekét egyedül neveli (elvált vagy 
külön élő). 
- A pályázó személy árva vagy félárva.
- A pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy 
családban folyamatos ellátást igénylő beteg van.
- A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas.
- A pályázónak gyermeke van.
- A pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy 
annál több.
- A pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány mi-
att abban nem részesült.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2016. december 08-ig.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, 
a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkez-
tetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési ön-
kormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkor-
mányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi 
ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017. március 17-
ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztön-
díj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével 
köteles 2017. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére 
bejelenteni, hogy a 2017/2018. tanévben melyik felsőok-
tatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a 
pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi 
évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézmény-
be. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer 
következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban ré-
szesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen 
pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját au-
tomatikusan elveszti.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. 
október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félév-
ben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiak-
ban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

A Támogatáskezelő elérhetősége: Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 
Telefon: 06-27/535-395/ 120. m mellék.
e-mail cím:szoboszlai.gyulane@fot.hu

Tisztelt Tanulni Vágyó fóti lakosok!
Lehetőség nyílik arra, hogy a Munkaügyi Központon keresztül az általános iskola 7-8 osztályát befejezhessék. 

Jelentkezni lehet: GÁL CSILLA Fót Város ESZEI szakmai vezetőjénél, és/vagy ERŐS GUSZTÁV családsegítőnél 
személyesen:

Helye: 2151. FÓT, Hargita u. 36.
Ideje: Hétfő: 8-16 óráig, Szerda: 8-16 óráig, Péntek: 8- 12 óráig

Virághné Apjok Anna Mária
ESZEI igazgató

rendőrSégi ajánláS a mikrocenzuS időSzakára
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két nép-
számlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat 
mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. ok-
tóber 1. – november 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer 
címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A 
mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban 
lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a 
lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez 
kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a 
társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, vélemé-
nyünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó aka-
dályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az 
időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni 
a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik 
az összeírást laptopok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.
Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?  
Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. kö-
zötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal iga-
zolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma. 
A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos 
személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (sze-
mélyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal

06-80-200-014 
ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le!
További információ található a mikrocenzusról az alábbi 
oldalon: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos 
személyazonosságáról!
Óvakodjunk a trükkös csalóktól
A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasznál-
hatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénz-
hez, értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy 
számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek 
jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket el-
terelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különbö-
ző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak 
később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a ki-
szemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de
FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, 
mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre 
koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, 
akár a testi épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, 
erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járó-
kelők) segítségét kérni.
Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, 
modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhet-
nek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű törté-
netbe, legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és 
mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.
A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva 

magukat járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást 
nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban ele-
melhetik az értékeket.
Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!
A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírköz-
lési eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el 
hasonló bűncselekményeket. Kérjük, hogy bűncselekmény ese-
tén a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják 
számunkra az elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről.
Az internet veszélyei
Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül 
sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek 
online kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, kizá-
rólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „azono-
sító” és „jelszó” segítségével történhet.
A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki 
megtakarításra vonatkozó adatokat.

  

Hogyan előzhetjük meg a bajt?
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csa-
lás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadásá-
ra, akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott 
elérhetőségen is tájékozódhatnak. 
A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiz-
tosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmá-
nyaikkal tudják magukat igazolni.
Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják 
felügyelet nélkül!
A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhív-
tuk a figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a trük-
kös csalók is. Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit 
(ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) ke-
zelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkár-
tya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.
Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, 
vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselek-
ményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által 
működtetett Telefontanú ingyenes számát is: 06-80-555-111. 

Hirdetés
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tájékoztatás
pályázati felhíváS

Fót Város Önkormányzat (2151 Főt, Vörösmarty tér 3.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat 
tulajdonában álló, Fót 059/28 hrsz-ű külterületi ingatlan értékesítésére.

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), 
mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet az in-
gatlan-nyilvántartásba, Fót 059/28 hrsz. alatt felvett, 6. mi-
nőségi osztályú, 111.46 AK értékű, szántó művelési ágba 
tartozó, per- és tehermentes, a természetben a 2151Fót, 
külterület 059/2S hrsz. alatti, mezőgazdasági (M) övezet-
be tartozó, S0.189 m2 területű ingatlanának pályázat útján 
történő értékesítésére.
Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljá-
rásban folytatja le. A pályázatokat név aláírással lehet benyújtani.
I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)
II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

I. Forduló (prekvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása

A részletes tájékoztatót 50.000.- Ft-os vételáron, titoktartá-
si nyilatkozat ellenében lehet megvenni.
- Az irányadó eladási ár összege: bruttó 96.226.800.- (azaz 
bruttó kilencvenhatmillió-kétszázhuszonhatezer-nyolc-
száz forint.)
- A pályázaton részt vehet a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmazásáról szóló 2013. évi CXXII. (továbbiakban: 
Földforgalmi tv.) törvény szerinti természetes személy, jogi 
személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet, aki megfelel e törvény előírásainak, betartja annak fel-
tételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
- A kétfordulós pályázat nyertese II. fordulóban a legmagasabb 
vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban 
kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt bo-
rítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 059/28 hrsz. 
alatti ingatlan megvásárlására.”
- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó 
aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módón 
hogy azoknak 2016. november 04. 10.00 óráig kell 
beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
(2151 Fót, Vörösmarty tér l.)(Iktató iroda)
- A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik araikor 
az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a 
vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.
- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést 
a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megköt-
ni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szer-
ződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata 
jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak 
eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
- A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szer-
ződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Ön-
kormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az 
összeg a számlán való megjelenésének időpontja. Ameny-
nyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül 
nem kerül kiegyenlítésre, úgy a szerződés semmis, a kifize-
tett vételár a foglaló kivételével visszajár.
- A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői 
és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartá-
son való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet 
kezdeményezni.

- A kiíró pályázati biztosítékként 3.000.000.-Ft, azaz há-
rommillió forint foglaló megfizetését köti ki. A foglalót a 
döntésről történő tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 
napon belül kell a Fót Város Önkormányzata számlájára át-
utalással teljesíteni. Amennyiben a foglaló fenti határidőn 
belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a szerződés megkötésé-
től a Kiíró elállhat.
- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pá-
lyázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az 
adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve aján-
lata tartalmát.
- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti 
áron beadott pályázat érvénytelen.
- Részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pá-
lyázat érvénytelen.
- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a 
pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályá-
zóval se kössön szerződést.

- A pályázaton értékesítendő Fót 059/28 hrsz-ú ingatlan 
per- és tehermentes. A földrészletre a Magyar Államot min-
den más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
Ezen felül az elővásárlásra jogosultak sorrendjét a Földfor-
galmi tv. határozza meg.
- A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az 
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a va-
gyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó rész-
letes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
a) a pályázó nevét, címét, adatait,
b) a megajánlott bruttó vételárat
c) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
d) bankgaranciát az általa ajánlott vételár rendelkezésre állásáról
e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
f ) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély 
nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy 
a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.
g) nyilatkozatot arról, hogy pályázó tisztában van a Földfor-
galmi tv. előírásaival, ide értve az adás-vételi szerződés mező-
gazdasági szakigazgatási szerv jóváhagyásának szükségességét
h) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellen-
szolgáltatás összegének
nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg
i) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell 
az aláírási címpéldányt és
arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-ter-
vezetet is csatoljon pályázatához. A pályázatok felbontá-
sának helye és ideje: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 
Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály 51. számú iroda 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2016. november 04. 10.00 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:
A kétfordulós pályázat lezárultát követő első rendes Képvi-
selő-testületi ülés.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!
A pályázókat 2016. december 02. napjáig írásban értesítjük 
a második szakaszon való részvételről.
Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:
Szántóné János Ildikó városfejlesztési és -üzemeltetési osz-
tályvezető, Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.) Tel: 06- 535-365/131

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
Az ingatlan bekerítetlen, külterületi szántó, ezért a földrész-

let korlátozás nélkül megtekinthető. Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés 
megkötésének időpontjában történik.

haSznoS hulladékoS tanácSok a zöld hídtól

Közszolgáltatási számla
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a ma-
gyar állam egy koordináló szervezetet hozott létre, a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t. 
A hulladékról szóló törvény változása miatt 2016. április 1. 
napjától kizárólag ez az állami szerv a jogosult számla kibo-
csájtására. Ennek megfelelően a Zöld Híd Régió Nkft. a tör-
vény értelmében már nem állíthat ki a lakosság felé számlale-
veleket, azt az állami koordináló szerv fogja megtenni.

Szolgáltatás-szüneteltetés
Ne feledjék, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás szünetel-
tetésére vonatkozó kérelmet minden évben meg kell újítani! 
Ha a 2017. évben szüneteltetni kívánják a szolgáltatást, ak-
kor alábbi dokumentumokat kell eljuttatniuk a Zöld Híd 
Régió Nkft-nek:
• szüneteltetési adatbejelentő lap
• két közüzemi számlarészletező (nem csekk)
A kérvényt és a mellékleteket elküldhetik postán, ema-
il-ben, vagy személyesen is bevihetik a Zöld Híd Régió 
Nkft. Ügyfélszolgálatára.

Hamugyűjtés
Akik hagyományos módon fűtenek fával, szalma-brikettel, 
forgáccsal vagy kukoricacsutkával, azoknál sok hamu kép-
ződik. A hamu és a salak veszélyt jelentenek a Zöld Zöld 
Híd Régió Nkft. dolgozóinak egészségére és a gépek műkö-
dőképességére. A forró égéstermékek ugyanis előidézhetik a 
hulladék begyulladását már a gyűjtőjárműben is, valamint 
megrongálhatják a hulladéktárolókat, ezért is fontos külön 
gyűjteni. A fahamu nem szemét, nem fölösleges, nem káros, 

hanem sokféleképpen hasznosítható nyersanyag. A Zöld Híd 
Régió Nkft. kéri, hogy ne dobják a hamut a szemétbe!
A háztartásukban keletkező hamu elhelyezésére a Zöld Híd 
Régió Nkft. központi gyűjtőkonténert biztosít a Fóti Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén (Fót, Malom utca 
1.), továbbá a kerepes-ökörtelekvölgyi hulladékkezelő köz-
pontban is díjmentesen átveszik azt.

Novemberi gyűjtési naptár
A novemberi kommunális-, szelektív- és zöldhulladék gyűj-
tési napokat az alábbi gyűjtési naptárban tudják figyelem-
mel követni.

További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Zöld Híd Régió Nkft.

November

DÁTUM KEDD

1. KOMMUNÁLIS ZÖLD

8. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

15. KOMMUNÁLIS ZÖLD

22. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

29. KOMMUNÁLIS ZÖLD

ÉRETT MARHATRÁGYA 
  kiskertekbe házhozszállítással megrendelhető.  

 

 

 

 

  

Tel.: 30 9 623 382 



afóti hírnök

www.decens.eu • folyóirataink 13

tájékoztatás
ne

ve
lé

s-
ok

ta
tá

s
afóti hírnök

12 2016. október

a SzoknyáS férfiak földjén - Úti beSzámoló

Ha azt mondom Graham Bell, Alexander Fleming vagy 
Robert Burns, talán kevés embernek ugrik be mi is a nevek 
közötti összekötő kapocs. Ha folytatom a sort Sean Conne-
ry-vel, J.K Rowling-gal vagy Walter Scott-tal valószínűleg 
többeknek felcsillan a szeme. Azonban amikor megemlítem 
a legendás viszkit, a méltán világhírű Loch Ness tavat vagy 
a Rettenthetetlen című Oscar-díjas filmet, már mindany-
nyian tudjuk, hogy a csodás tájairól híres Skóciáról van szó. 
A Fóti Fáy András Általános Iskola 20 fős csoportja egy 9 
napos skót kirándulásra adta a fejét, ami csodálatos várakat, 
lenyűgöző természeti látnivalókat és nem utolsó sorban fe-
lejthetetlen élményeket tartogatott. 

Skócia vidéke egy olyan romantikus úti cél, ami mindig is 
megmozgatta az emberek fantáziáját. A Felföld varázslatos 
világa, a skót népviselet, a helyiek takarékossága, a skótdu-
da egyedülálló hangja, mind-mind benne él a köztudatban. 
Ezt a legendás, történelemben gazdag miliőt szerettük volna 
bemutatni diákjainknak, betekintést nyerve e gyönyörű or-
szág múltjába és jelenébe. Közel 10 hónapig szerveztük az 
utat, egyeztettünk az utazási irodával, a szülőkkel és az utazó 
10-14 éves gyerekekkel. Tudtuk, hogy nagy fába vágjuk a fej-
szénket, hiszen a tavalyi londoni utunk sem volt esemény-
mentes, most pedig még messzebbre utaztunk, még hosszabb 
időre, még több élményt raktározni. Ráadásul utazásunknak 
olyan izgalmas pontjai is voltak, mint egy hatalmas tengerjá-
rón eltöltött éjszaka vagy a vendéglátó skót családokkal való 
angol nyelvi kommunikáció. Egyszóval tapasztalt utazóknak 
is megremegett volna a lábuk az útiterv láttán…

Forró, július végi délután indultunk Fótról, bőröndökkel 
és három napi élelemmel megpakolva. Egy buszon töltött 
éjszaka után, Kölnben kezdtük meg a túránkat, ahol meg-
tekintettük a Kölni dómot, a városvédő manókat vagy a 
legendás 4711-es házat, amely a legpatinásabb illatszermár-
kák egyikének lakóhelye. Délután már az amszterdami ki-
kötőben találtuk magunkat, hogy felszállhassunk a Princess 
névre hallgató kilencemeletes kompra, majd  ezzel a tekin-
télyt parancsoló  „hölggyel” hajóztunk ki a naplementés éj-
szakába, Newcastle felé. Bár hozzá kellett szoknunk a kissé 
imbolygó padlóhoz vagy a szűk 4 fős kabinokhoz, mégis 
egybehangzó véleménye volt a csoportnak, hogy a komp 
puha ringatásának köszönhetően hatalmasat aludtunk, így 
reggel kipihenten folytathattuk utunkat. 
Stirling városa volt az első skót állomásunk, ahol a stirlingi 
vár és az első skótdudás emberrel való találkozás után, izga-
tottan vártuk a vendéglátó családokkal való találkozást. Min-
den reggel nekivágtunk az aznapi élményzsák megtöltésének 
és esténként ezek a kedves családok vártak minket meleg va-
csorával, majd az ő házaikban hajtottuk álomra a fejünket. 

 Felsorolni is néz azt a rengeteg helyet, ahol megfordultunk 
Skóciában ez alatt az idő alatt. Igazán nagy hatással volt 
ránk az északon elterülő Inverness városának közismert lát-
nivalója, a Loch Ness tó sejtelmes vidéke vagy az Atholl gró-
fok által ma is lakott skót rezidencia, a Blair Castle. Edin-
burgh-ban éppen a nyári fesztivál volt, így egy fantasztikus 
hangulatú, utcai forgatagba csöppentünk, zenészekkel, 
mutatványosokkal és az elmaradhatatlan skót dudaszóval. 
Itt vettünk részt a Whisky Heritage Múzeum történelmi 

túráján illetve forró csokiztunk is a híres kávézóban, az 
Elephant House-ban, ahol - a fotók tanúsága szerint - J.K 
Rowling  papírszalvétákra jegyezte fel Harry Potter regénye-
it. Ha már a népszerű varázslótanoncnál járunk, felejthetet-
len élmény volt a gyerekeknek az csodaszép Alnwick Castle 
is, ahol a világhírű történetből készült filmek kviddics jele-
neteit forgatták.
Megtekintettük a hangulatos egyetemvárost, St. Andrews-t, 
ami már nemcsak a golfozásról híres a világban, hanem 
arról is, hogy a brit trónörökös, Vilmos herceg és felesé-
ge itt ismerkedtek meg. Jártunk Dundee-ban, ahol a Scott 
kapitány eredeti Discovery nevű, sarkkutató hajóján sétál-
gattunk, illetve a múzeumi részben megfigyelős-keresgélős 
feladatsort próbáltak a gyerekek megoldani nagy-nagy  iz-
galommal. Végül, de nem utolsó sorban a James Bond-fil-
mekből ismert Glencoe völgyének természeti szépségeivel 
búcsúztunk a szoknyás férfiak földjétől. 
A hazafelé úton várt még ránk egy félnapos amszterdami vá-
rosnézés és itt bár a tömeg óriási volt, mégis sikerült  finom saj-
tokat kóstolni, ellátogatni a színes virágpiacra, majd csónakok-
ban ülve ringatóztunk a várost átszelő meseszép csatornákon. 

Ezúton is hálásak vagyunk a Challenge utazási iroda mun-
katársainak, akik sokrétű tudásukkal és tapasztalatukkal 
végig a segítségünkre voltak abban, hogy mindenki élmé-
nyekkel gazdagon, mosolygósan és elégedetten térjen haza. 
Jövőre sem állunk meg, hiszen Nagy-Britannia következő 
országa, Wales várja a Fáy-s diákokat!

Ujszászi Beatrix, az angol nyelvi munkaközösség vezetője

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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a mi Sulink, ahova SzíveSen járunk!
Közel 400 tanuló 
kezdte meg az új 
tanévet szeptem-
ber 1-jén isko-
láNKban. Az első 
nap osztályfőnöki 
óráin sok szó esett 
a vakáció élménye-
iről. Ezek között 
bizonyára sok szó 
esett a zánkai Er-
zsébet-táborban 
töltött szép na-
pokról. Augusztus 
elején 80 tanuló 
üdülhetett itt, és – bár az előző évhez képest kicsit szeré-
nyebb elhelyezésben volt részünk – mindenki úgy nyilat-
kozott, hogy az idei tábor jobb volt, mint a tavalyi. Úgy 
tűnik, a saját fürdőszobás, négyágyas kényelmet kárpótolta 
az, hogy a gyerekeknek lehetőségük volt más iskolák diákja-
ival ismerkedni, barátságokat kötni. Az időjárás kegyes volt 
hozzánk, sokat fürödhettünk a Balatonban, kirándultunk, 
számháborúztunk, versenyeztünk és az utolsó napon – már-
már hagyományosan - hajóra szálltunk, hogy a tó közepéről 
gyönyörködjünk a tájban.
Ezenközben otthon, az iskolában sem állt meg az élet.  Az 
önkormányzat jóvoltából 4 vizesblokkot újítottak fel, új 
aljzatot kapott három terem, így elmondhatjuk, hogy a ta-
valyinál jobb körülmények között kezdődhetett az új tanév.
Az igazi meglepetés azonban az új futópálya megépítése 

volt. Május végén 
adtuk be pályá-
zatunkat a De-
cathlon Tízpróba 
Magyarország Kft 
Sportból a legtöb-
bet című pályáza-
tára, és június vé-
gén tudtuk meg, 
hogy a több száz 
pályázó közül a 
nyertes 13 között 
vagyunk. A közel 
5 millió forintból 
augusztus végére 

elkészült a gumiborítású pálya, amelyet már az első napon 
örömmel vettek birtokba a nebulók.  Az a tervünk, hogy az 
Egyesület segítségével a pálya egy részét be is fedjük, így az 
esős őszi-téli napokon is megfelelő körülmények között tart-
hatjuk a testnevelésórákat. KÖSZÖNJÜK, DECATHLON!
A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is elkezdődtek 
a Manósuli foglalkozásai, melyeken óvodások ismerkednek 
játékos formában az iskolai élettel.
Szeptember 30-án több rendezvényt tartottunk az iskolá-
ban. A Zene Világnapját kis házi koncerttel ünnepeltük, és 
ekkor került sor az új pálya ünnepélyes avatására is.
Az év első szülői munkaközösségi értekezletén megismer-
kedtünk az új tanév munkatervével. Jól látszik, hogy a ta-
nulás mellett ebben az évben is gazdag szabadidős program 
várja majd a gyerekeket. 

Hirdetés

 Mifelénk most

könnyebb többet látni
MOST

3990
FT / HÓ
3 HÓNAPIG

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel 
szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott 
idejű szerződés és elektronikus számlázás  választása esetén. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági előfi zetők részére, 
visszavonásig, kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól 
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69. (Műszaki Központ), 
minden csütörtökön Tel.: (06 20) 372 0123
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nevelés-oktatás
bÚcSÚt intő nyár

Ahogy átlapozzuk a fali naptárat szeptemberre, valahogy 
hirtelen minden a megszokott kerékvágásba kerül. Korai 
kelés, iskolapad, tankönyvek, tanulás, és még sorolhatnám 
az iskola kinyitásának számtalan mellékhatását. Az osztály 
szó elé kerülő eggyel nagyobb számon, illetve egy-két, vagy 
akár egy seregnyi új arcon kívül, idén sem változott sok 
dolog a diákság életében. Szeptembertől talán egyesek új 
iskolát kezdtek, vagy életükben először lépték át az iskola 
kapuját, számukra az első hetek még izgalomban telnek el, 
na de mi lesz később? És mi van azokkal, akik már évek óta 
ugyan annak az intézménynek a székeit nyüvik, vagy tábláit 
írják tele a tananyaggal?

Iskolánk diákjainak és tanárainak idén szeptemberben sem 
kellett programok után kutatniuk. Felső tagozatos és gimn-
azista diákönkormányzatunkon már az első hetekben meg-
indult a munka, hogy az idei évünk is felejthetetlen legyen. 
Ehhez természetesen hozzájárult tanáraink szorgos odaadása, 
hogy az évkezdésünk a lehető leggördülékenyebben menjen.
Az ősz első hónapját a már hagyománnyá vált tábortűzzel nyi-
tottuk meg. Az óriási máglyarakás mellett a tűz fényében csillogó 
boldog gyermek és felnőtt szemek nézték a vidám táncot járó 
lángnyelveket. Száznál is többen gyűltünk össze, hogy találkoz-
zunk, énekeljünk, táncoljunk, beszélgessünk, játsszunk. Idén is 
sokan jöttek vissza nosztalgiázni már elballagott, vagy más is-
kolába került diákok és volt pedagógusaink is. Bár a tagozatok 
között látszólag nagy a távolság, az itt összegyűlt embertömeg is 
bizonyította, hogy mi egy nagy családhoz tartozunk.

Talán a legnagyobb izgalmakat az alsó tagozat élhette át. 
Ettől a tanévtől a Polgár Judit Sakkpalota program hivatalos 
referenciaiskolájává váltunk. A tanévnyitón Őryné Gombás 
Csilla Sakkpalota fejlesztő pedagógus olvasta fel Polgár Ju-

dit személyesen nekünk írt köszöntő levelét, majd igazgató-
nővel együtt, aláírásával hitelesítette a két intézmény közti 
együttműködési megállapodást. Idén is két első osztály in-
dult, egy Kisalagon és egy Öregfaluban. Bármilyen fárasztó 
feladatnak tűnik a kis elsősök beszoktatása az iskolába, a két 
osztályfőnök remekül megállja a helyét, hiszen munkájuk 
életük hivatása is egyben.

Iskolánk egyedi jellegét az országjáró, illetve a nemzetjáró 
kirándulás is adja. Nemzetjárónkon idén a Szlovákiában 
élő magyarságot látogattuk meg. Eljutottunk Madách és 
Mikszáth szülőházába, Selmecbányára, a Csorba-tóhoz, 
tutajoztunk a Dunajecen, meglátogattuk Nedec várát, tú-
ráztunk a Tarpataki vízeséshez, és megcsodáltuk Kassa váro-
sát. Esténként érdekes előadásokon és áhítatokon vettünk 
részt, illetve tanáraink és diáktársaink kvízzel és sokszínű 
feladatokkal készültek nekünk. Visszanézve elmondhatjuk, 
hogy nem csak csodás tájakat, hanem remek élményeket is 
hagyhattunk magunk után.

A felsősök buszai idén Dél-Alföldre tartottak. Ópusztaszeren 
megnézték a Feszty-körképet és a Nemzeti Emlékpark többi 
látnivalóját, illetve egy koszorúval is tisztelegtek a Honfogla-
lás emlékművénél. Megnézték Szeged városának leghíresebb 
látnivalóit, voltak Kiskunmajsán, Kalocsán, Kiskőrösön be-
mentek Petőfi szülőházába, Bakodpusztán pedig egy lovas 
bemutatót csodálhattak meg. A tornatermi alvás minden év-
ben összekovácsolja az osztályközösségeket, kirándulásukról 
számtalan, soha el nem múló élménnyel térnek vissza.
Újra elmondhatjuk, hogy bár az iskolakezdés megszokott 
mókuskereke néha lehangolna minket, a búcsút intő nyár 
hangulata és élményei még mindig a szívünkben zsongnak, 
és így egy picit könnyebbek az új tanév első lépései…

Arany Kincső

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

Tisztelt Fóti Lakosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-án meg-
tartott ülésén fogadta el az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az 
önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló rendeletét, mely 2016. 
október 1-én lép hatályba.
A rendelet szerint az iskolai étkezésért fizetendő térítési díjat a 2016-2017-es tanévben november hónaptól előre kell megfizet-
ni. Ennek értelmében a december havi térítési díj megfizetésének határideje 2016. november 20. napja, azt követően a térítési 
díj megfizetésének határideje mindig a tárgy hónapot megelőző hónap 20. napja.

Fót, 2016. szeptember 30.
Dr. Finta Béla s. k. jegyző

„fóti Sulimpia”
A 2016/2017-es tanévben immáron negyedik alkalommal veszi kezdetét a „Fóti Sulimpia” versenysorozat. Régi 
hagyomány a fóti iskolák körében, hogy a város iskoláinak tanulói különböző sportágakban összemérhetik erejüket, 
tudásukat. Több tíz évvel ezelőtt az Önkormányzat által szervezett keretek között zajlottak az iskolai sportverse-
nyek, amik mára feledésbe merültek. Korábban kiváló hangulatú, sok diákot megmozgató versenyeket szerveztek 
mindenki örömére, de sajnos ez a sorozat megszakadt.

Ezt a kezdeménye-
zést szeretnék a kö-
vetkező években is 
folytatni, mert ez 
több sikerélmény-
hez juttatja a fóti 
diákokat, mivel az 
országos diákolim-
piai versenyeken 
nehezebb az érvé-

nyesülés.  A diákok hasonló szintet képviselnek, így a ver-
senyek kiegyenlítettek, izgalmasak, és mindenkinek esélye 
van a sikerélményre.
A ”Sulimpia” versenysorozat célja az Atlétika, Asztaltenisz, 
Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgás, Röplabda, Tollaslabda 
és Torna sportágak megismertetése, népszerűsítése, verseny-
lehetőség biztosítása a fóti iskolákban tanuló gyermek, ifjú-
sági korosztályok számára. A „Sulimpia”iskolai tanévenként 
megrendezésre kerüli sportági versenysorozat. A sorozat 8 
állomásból áll, mely az őszi Mezei futóversennyel és a Tol-
laslabda-bajnoksággal kezdődik. A tél folyamán Asztalte-
nisz-bajnokság, Magasugró-bajnokság valamint Kötélmászó 
verseny kerül megrendezésre. A tavasz beköszöntével Kosár-
labda (vagy Röplabda, Kézilabda) és Labdarúgó- bajnokság-
gal folytatódik a versenysorozat. Az idény zárásaként pedig az 
Atlétika több tusa bajnokság szerepel a programban. 
Az egyéni és a csapatbajnokságban a korcsoportok férfi és női 
1-3 helyezettjei oklevélben és éremben részesülnek. Minden 
versenyszám legeredményesebb iskolája egy összetett kupát is 
hazavihet a megnyert egyéni és csapat érmek mellett. 
Az év végén az általános iskolai eredményeket figyelembe 
véve, a legsikeresebb iskola egy Vándorkupát is elnyerhet, 
melyet 3 győzelem után tudhat a magáénak.
Mezei futóverseny: A verseny helye: Károlyi István Gyer-
mekközpont, Károlyi Kastély-tó, 2151 Fót, Vörösmarty tér 
2. A verseny időpontja: október. A versenyben résztvevő 
korosztályok: 1-13. osztály. Versenytávok  I. kcs: 1 tó kör 
750m, II. kcs: 1 tó kör 750m, III. kcs: 2 tó kör 1500m, IV. 
kcs:3 tó kör 2250m, V. kcs: 4 tó kör 3000m, VI. kcs: 4 tó 
kör 3000m
Asztaltenisz, Magasugró-bajnokság: A verseny helye: Fóti 
Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium,2151 Fót Vö-
rösmarty u.4 A verseny időpontja: december, február. A 
versenyben résztvevő korosztályok: 5-13. osztály, felnőtt

Tollaslabda, Kö-
télmászó verseny, 
Kosárlabda (vagy 
Röplabda, Kézi-
labda) –bajnok-
ság: A verseny 
helye: Fóti Fáy 
András Általános 
Iskola, 2151 Fót, 
Vásár tér 1. A ver-
seny időpontja: március.. A versenyben résztvevő korosztá-
lyok: 5-13.osztáy
Labdarúgó- bajnokság: A verseny helye: A Fót Sport 
Egyesület sportpályája, Balogh Sándor Sportcentrum , 
2151 Fót, Kossuth Lajos u.3. A verseny időpontja: április, 
május. A versenyben résztvevő korosztályok: 5-13.
Atlétika több tusa bajnokság: A verseny helye: A Fót 
Sport Egyesület sportpályája, Balogh Sándor Sportcentrum 
, 2151 Fót, Kossuth Lajos u.3. A verseny időpontja: május. 
A versenyben résztvevő korosztályok: 1-13. Versenyszámok: 
I. kcs 60m, kislabda, II. kcs 60m, kislabda, III. kcs 60m, 
kislabda, 800m, IV. kcs 60m, kislabda, 800m, V. kcs 100m, 
kislabda, 800m (lány), 1500m (fiú), VI. kcs 100m, kislab-
da, 800m (lány), 1500m (fiú)
A versenyek sikerességét a hatalmas létszám is igazolja, mely 
évről évre folyamatosan emelkedik. A versenyeken a követ-
kező oktatási intézmények vesznek részt: Fáy András Általá-
nos Iskola, Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, 
Fóti Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Fóti 
Népművészeti Szakközép, Szakiskola és Gimnázium, Garay 
János Általános Iskola, Németh Kálmán Általános Iskola, Ká-
rolyi István Gyermekközpont részlegei.
Minden tanév végén a támogatóknak köszönhetően le-
hetőség nyílik minden iskolának egy sportszercsomag 
kiosztására, mely hatalmas segítséget jelent, mert az 
állam pénzügyi nehézségei miatt az ilyen jellegű befek-
tetésekre kevésbé van mód. Ez a sportszercsomag segíti  
a mindennapos testnevelés megvalósítását és a diákok 
szabadidős tevékenységének eltöltését. 
Ezen rendezvény egyedülálló az országban. Nincs még egy 
olyan település az országban, ahol több versenyszámból álló 
versenysorozatban mérhetnék össze tudásukat a diákok, sa-
ját városukban. Fót büszke lehet erre a rendezvényre, mely 
remélhetőleg még sok éven keresztül biztosít sportolási le-
hetőséget a fóti gyermekeknek
Támogatóink nélkül ezeket a versenyeket nem rendez-
hetnék meg, ezúton is köszönjük: A Fóti Auchan Áru-
háznak és Fót Város Önkormányzatának

Lendvai Balázs testnevelő tanár
a fóti testnevelők nevében

A fóti testnevelők: 
Bartos Erika, Büte Zsolt, Földi Piroska, Illés Zsóka, Kaposi 
Regina, Kékesi Mihály, Kozák Csaba, Kupecz Dávid, Nyer-
ges Attila, Vidovicsné Balázs Ágnes, 
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FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT
OKTÓBERI – NOVEMBERI ELŐZETES

október 22. 9.30-12.30 óráig
Családi szombatok – kézműves foglalkozás:  töklám-
pás készítés
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár
október 22.  13.30 - 16.30 óráig
Családi szombatok – kézműves foglalkozás: töklám-
pás készítés
Helyszín: Városi Könyvtár Gyermek részleg,
október 22 – 23.
’56-os városi megemlékezés – „ Őszi Csoda”
Helyszínek: Károlyi Kastély – Márvány terem, Óvo-
da kert, Vörösmarty Művelődési Ház
október 27. 13.00- 18.00 óráig
Véradás
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
október 28. 18.00 óra
Kiállítás megnyitó – Batta Dukát Zoltánné Andrea 
– üvegfestés
Helyszín: Városi Könyvtár
október 28. 19.00 óra
Dombi a javából – Dombóvári István önálló estje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
november 5. 11.00 óra
Weöres Sándor: Varázsének - a Holló együttes inter-
aktív gyermekkoncertje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay 
terem
november 11. 19.00 óra
Szulák Andrea zenés estje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay 
terem
november 12. 19.00 óra
Aziz Nesin: Ölj csak meg, lelkem! – komédia 2 rész-
ben az Ivancsics Társulat  előadásában

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay 
terem
november 17. 11.00 óra
Filharmónia Magyarország Ifjúsági bérletsorozata - 
Góbé Együttes: A Kárpát-medence népzenéje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay 
terem
november 19. 13.30- 16.30 óráig
Családi szombatok – kézműves foglalkozás
Helyszín: Városi Könyvtár Gyermek részleg
november 19. 9.30- 12.30 óráig
Családi szombatok – kézműves foglalkozás
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár
november 19.
Fóti Zeneiskola jubileumi koncertje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay 
terem
november 20. 17.00 óra
„Meddig vagyok?!”- Esztergályos Cecília műsora
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
november 22.
3D Mozi nap
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay 
terem
november 25.
Lackfi János irodalmi estje
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár
november 25. 18.00 óra
Átmenet - Ferencz J. Réka festőművész kiállításának 
megnyitója
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
november 26. 9.00- 13.00 óráig
Készülődés Adventre  – kézműves családi játszóház
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

 november 5. szombat 11 óra 
Weöres Sándor:  

VARÁZSÉNEK 
a HOLLÓ EGYÜTTES 

jelmezes, interaktív 
gyermekkoncertje 

 

 
 
 
 

 

 
Jegyek árak: 600 Ft/fő 

Családi jegy: 2000 Ft/ 4 fő 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay terem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay terem  

(Fót, Vörösmarty tér 3. T: 27 537 350, 06 70 331 5806) 
Jegyár: 3000,- Ft és 2500,- Ft, mely az áfát tartalmazza 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

autómenteS nap fóton

2016. szeptember 22-én az Európai Mobilitás Hét kereté-
ben Autómentes Napot rendezett Fót Város Önkormány-
zata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.  
A Fót Város Környezetvédelmi Programja keretében zajló 
szemléletformáló esemény  célja  a környezetbarát közle-
kedésszervezés, a kerékpározás népszerűsítése a városban, a 
kerékpárral, gépjárművel és gyalogosan közlekedők együtt-
működésének javítása.
A csütörtöki napon délelőtt 9 és délután 3 óra között le-

zárták a Vörösmarty tér 1. szám alatti Városháza útszaka-
szát, a gépkocsival közlekedők előtt.  Az általános iskolások 
KRESZ-pályán és teszten mérhették fel tudásukat, a kiseb-
bek aszfaltkrétázhattak, színezhettek, valamint egy hatal-
mas ugrálóváron szórakozhattak. 
A rendezvényen megjelent Mató Gyula, kerekesszékes vívó 
paralinpikon, aki Rio de Janeiro-ban 9. helyezést ért el. A 
gyerekek örömére rövid élménybeszámolót is tartott, és vá-
laszolt kérdéseikre.
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Mató Gyula a gyerekek kedvence
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közélet
a magyar lovaSterápia SzövetSég nemzetközi éS nemzeti 

díjlovaS verSenye  éS lovaSterápiáS verSenye fóton

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és támogatásával 2016. 
szeptember 23-25. között, immáron tizenkettedik alkalommal rendezte 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.

A Gyermekmen-
tő fóti Lovasterápiás 
Központjában három 
napon keresztül egy-
más mellett, sőt, egy 
játékos és látványos 
versenyszám erejéig 
egymással versenyeztek 
élsportoló lovasok és 
fogyatékkal élő gyere-
kek. A vasárnapi közös 

versenyszámon Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
operaénekesnő csapatkapitányként segíti a versenyző gyere-
keket. „A sport, úgy, mint a zene, erőt, tartást, kitartást és 
élete szóló élményt ad nekünk, főleg, ha – mint jelen esetben 
– legnagyobb kincseink, a gyerekek, egy természetes erővel, 
energiával rendelkező barát, a ló társaiként élhetik át ezt, 
szerető szakemberek segítségével. Ez egy olyan verseny, ahol 
mindenki nyer! Ezért állok szívesen a kezdeményezés mellé”. 
A közös versenyzés egyrészt hatalmas élmény a gyerekeknek, 
másrészt népszerűsíti a lovasterápiát, mint kiegészítő terápiás el-
járást, és nem utolsósorban az egész lovassportot is.  A verseny 
egyik száma a Díjlovagló Parasport Magyar Bajnokság lesz.
A szeptemberi verseny tizenkettedik éve kerül megrende-
zésre Fóton, hagyományosan jó hangulatban, sok vidám-
sággal és játékkal. Erről nem csak a lovak, a díjlovasok és a 
gyerekek gondoskodnak, hanem a rengeteg önkéntes is, to-
vábbá a szervezők, lovászok, bohóc, arcfestők, animátorok, 
játékok, és nem utolsó sorban a támogató cégek. 
Az OTP Bank, mint a Gyermekmentő főtámogatója, hosz-
szú évek óta segíti a szervezet sokrétű egészségügyi prog-
ramját. A mozgó fogorvosi rendelő is kint volt a verseny 
ideje alatt, ahol a szakemberek fogászati szűrést és felvilá-
gosítást nyújtanak mind a három napon. A fogorvosi busz 
előtt – bármerre is járjon - mindig jókedvű gyerekek hosszú 
sora kígyózik, akik a játékos foglalkozásoknak köszönhető-
en egyáltalán nem félnek a fogorvosi vizsgálattól! 
A rendezvényre idén is kitelepült a szervezet nőgyógyászati 

szűrőkamionja - a Waberer’s 
jóvoltából - ahol szakorvosi 
tanácsadással várják a fiata-
lokat. 
A Mercedes-Benz Hungá-
ria Kft. a verseny egyik ki-
emelt támogatójaként jelent 
meg MobileKids (MoKi) 
programjával, amelyhez 
egy fantasztikus gyermek 
KRESZ-pálya tartozik, ahol 
kisautókkal és biciklikk-
el lehet közlekedni. Amíg 
a gyerekek játszanak, ad-
dig szüleik tesztvezetésen 
próbálhatják ki a Merce-
des-Benz modelljeit. A MobileKids (MoKi) programról bő-
vebb információ a http://www.kozlekedjbiztonsagosan.hu/ 
oldalon található. A fóti terápiás intézet egyik legnagyobb 
támogatója az ELMŰ Nyrt, amely a lovasterápiás központ 
energiaellátásáról gondoskodik. A megújulóenergia-forrá-
sokat többségében az ELMŰ-ÉMÁSZ építette ki, amivel 
nemcsak az intézet energiaszámláját csökkentették több 
mint 90 %-kal, hanem egyúttal a környezet megóvásáért 
is sokat tettek.  
Az idei díjlovas versenyre 94 lóval neveztek hazai és külföldi 
sportolók. A Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny össz-
díjazása közel 13 000 Euro. A Lovasterápiás Versenyre 164 
induló jelentkezett – látás- és mozgássérültek, hiperaktív, 
tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek. A terápiás 
versenyek összdíjazása 4 millió Ft. 
Ez az összeg rengeteget jelent az intézményeknek, hiszen 
sok a csapat a nyereményből finanszírozza év közben a terá-
pia költségeit! A versenyre érkező gyerekek és kísérőik utaz-
tatásáról, szállásáról és ellátásáról szintén a Gyermekmentő 
Szolgálat gondoskodik.
Az MLTSZ munkájáról bővebb információ a www.lovastera-
pia.hu oldalon található.

fóti Siker az mltSz lovaSterápiáS verSenyén

Idén immár 12-dik alkalommal került megrendezésre a 
Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas Versenye és Lovas-
terápiás Versenye. Dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat alapító elnöke így fogalmazott köszöntőjé-
ben:” Díjlovas Versenyünket azzal a szándékkel szervezzük 
együtt a Lovasterápiás Versennyel, hogy ezzel is megmu-
tassuk: sportolók és segítséggel élők is tudnak együtt spor-
tolni, együtt versenyezni, együtt ünnepelni.” A nemzetkö-
zi díjlovas versenyszámok során 7 alkalommal vonták fel 
a magyar zászlót, és csendült fel a Himnusz. Az esemény 
legsikeresebb magyar versenyzője Dallos Zsófia lett, aki fóti 
lovardájában készül fel a versenyekre.

A terápiás pályán ádáz küz-
delem folyt a csapat váltó-
verseny első helyéért. Az 
egyesületek, alapítványok, 
4 fős csapatai mérték ösz-
sze ügyességüket, gyorsasá-
gukat és bátorságukat. A 3 
napos rendezvényen a sérült 
gyerekek az egyéni verseny-
számokban is kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. 
Megmérették magukat ön-

álló lovaglásban az ügyességi pályán, díjlovaglásban és lo-
vastornában is. A fóti Szél Fiai Lovas Egyesület 19 lovasa 
és két lova 6 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel tért haza, 
a csapatok összesítésében pedig a 2. helyet ragadta ma-
gához 19 egyesület között.

A szülők, akik sérült gyermeket nevelnek, sokszor kérdezik, 
hogy a lovaglásnak valóban van-e terápiás hatása. Magda 
Dóra, az Egyesület alapító tagja és több diplomával rendel-
kező lovasterapeutája válaszában kiemelte:
„A lovasterápia orvosi, pedagógiai, pszichológiai indikáció 
alapján alkalmazott egyéni vagy csoportos foglalkozás, mely-
nek terápiás célja van. Lényege az, hogy a lóval kapcsolatos 
tevékenységek és a lovaglás nyújtotta pozitív hatásokat célirá-
nyosan beépítsük a terápiás foglalkozásokba, figyelembe véve 
a sérülés jellegét, mértékét. A lovasterápia nem csodatétel, 
hanem a meglévő kezelések, terápiák, fejlesztések mellett egy 

nagyon hatékony kiegészítő eljárás. Fontos a rendszeresség és 
hogy távlatokban gondolkodjunk, ne pár alkalom után vár-
juk, hogy megszűnjön az adott probléma. A szakember az, 
aki a diagnózis, sérülés, károsodás ismeretében terápiás célo-
kat tűz ki, meghatározza, mit szeretne elérni és ehhez milyen 
feladatokat, eszközöket, módszereket fog alkalmazni.

Fót vonzáskörzetében a MLTSZ-en kívül a Szél Fiai Lovas 
Egyesület ad teret a magas színvonalú lovasterápiás foglal-
kozásoknak. Az Egyesület által biztosított lovak kiválóan 
alkalmasak a feladatra, mind képzettségük, mind nyugodt 
vérmérsékletük alapján. Hosszas tanítás, szoktatás és kikép-
zés előzi meg a terápiás munkában való alkalmazásukat.” 

(A Szél Fiai Lovas Egyesület munkájáról és a legújabb hírekről 
a facebook azonos nevű nyílt csoportjában kaphat tájékoztatást 
az érdeklődő.)

lovaS eSzközöket adományozott a fóti lovaSterápiáS 
központnak tuzSon bence

Lovas eszközöket adományozott a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központjának Tuzson 
Bence a körzet országgyűlési képviselője. Az eszközöket a 
fóti központban vették át a gyerekek szeptember 23-án. 
Az eseményen részt vett Lévai Anikó is, aki a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat alapító tagja.

A sérült – értelmi, lelki és mozgásukban korlátozott – gye-
rekek gyógyulását segítő központ 1 millió forintértékben 
kapott olyan lovas felszereléseket, amelyek elsősorban a 
gyerekek biztonságát szolgálják. A négygyermekes Tuzson 
Bence az átadáson kiemelte a felelősség fontosságát, és azt, 
hogy aki a közéletben tevékenykedik, és a jövőről beszél, az 
a gyermekekről szól, hiszen a jövő tőlük függ.

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár ki-
emelte: képviselőként a saját választókerületéért is felelős-
séget kell viselnie, a beteg gyerekekkel foglalkozó fóti Lo-
vasterápiás Központ pedig rendkívül fontos szerepet tölt 
be. Mint hangsúlyozta, magától értetődő volt, hogy olyan 
intézmény kapja ezt az adományt, amely nagyon sokat tesz 
a gyerekekért.

„Amikor az ember felnő és gyerekei lesznek, akkor az em-
berben legbelül valami megváltozik. Nekem négy gyerme-
kem van, és ha rátok, beteg gyermekekre nézek, akkor az is 
eszembe jut, hogy ez akár megtörténhetne a saját gyermeke-
immel is. Ha országunk jövőjéről beszélünk, akkor ti lesztek 
azok, akik majd 15-20 év múlva átveszitek tőlünk a staféta 
botot és fogjátok irányítani nemzetünket. Országunk veze-
tése pedig akkor cselekszik jól, ha munkája, törekvései arra 
irányulnak, hogy a családok vállaljanak minél több gyerme-
ket, és így gyarapodjon nemzetünk. Kormányunk minden 
döntésének – akár adóról, költségvetésről, fejlesztésekről 
beszélünk – középpontjában a családpolitika áll.
Ám én aki, a közéletben dolgozom, olykor nemtelen táma-
dásoknak is ki vagyok téve, mint ahogy ez történt velem 
néhány éve. Nekem kötelességem volt védekezni, főleg, 
mert olyan dologgal vádoltak meg, amihez semmi közöm 

sincsen. A bíróság nekem adott igazat, és jogerősen 1 mil-
lió forint kártérítést ítélt nekem. Úgy döntöttem, hogy ezt 
az összeget teljes egészében erre az adományra fordítom” – 
emelte ki Tuzson Bence.

Az államtitkár hozzátette: remélem, hogy mindazokkal a tár-
gyakkal, amik itt láthatók az asztalon, én is hozzá tudok járul-
ni a gyerekek gyógyulásához, fejlődéséhez. Azért, hogy ti és a 
többi itt gyógyuló több ezer gyermek boldogabb lehessen, és 
Magyarországnak, ezáltal is boldogabb jövője lehessen.

Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyve-
zető alelnöke az átadáson elmondta: elsősorban a gyerekek 
biztonságát szolgáló lovas felszereléseket kaptak, például lo-
vas kobakokat, a legmodernebb technológia szerint készült, 
eséskor felfújódó mellényeket. De vannak olyan felszerelé-
sek is, amelyeket a gyerekek használnak a terápia, a foglal-
kozások, és a kiképzések során, illetve olyanok, amelyeket 
kimondottan a terápiás lovak használnak, lóápoló felszere-
lések, hevederek, ostorok, valamint futószárak.

Bozori Gabriella emlékeztetett arra, hogy a fóti Lovasterá-
piás Központ 2000-ben kezdte meg működését, és a kezdeti 
időszak a feltételek megteremtéséről szólt. Hozzátette: ma 
már hetente több mint száz gyerek jár a foglalkozásokra.

Tuzson Bence és Dr. Lévai 
Anikó a gyerekek között
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németh kálmán valláSoS művéSzete

Az idei Ars Sacra országos rendezvénysorozatnak Fót két hely-
színen is lehetőséget adott. A Németh Kálmán Emlékházban 
Kiss Eszter gyűjteménykezelő és alkotóművész tartott szemlél-
tető előadást Németh Kálmán alkotásainak bőséges tárházából.

arS Sacra feSztivál a Szeplőtelen 
fogantatáS templomban

Szeptember 17-én, a templomban a szakrális művészetek kere-
tében SASS SYLVIA festményeiből és grafikáiból nyílt kiállítás.
A világhírű Liszt Ferenc díjas szoprán, érdemes művész, a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja hasonlóan tehet-
séges a festészetben is. 2015. évi római kiállításának anyaga 
mellett megtekinthető a Koronás Madonna és két angyal 
című festmény-trilógiája is, melyet egy fóti koncertje alkal-
mával templomunknak ajándékozott. A szemet gyönyörköd-
tető kiállítás mellett a művésznő tanítványainak koncertje a 
lelkeket is megszólította. Peidl Katalin (szoprán) és Fodor 
Bernadett (mezzoszoprán, alt) énekét Harazdy Miklós zon-
goraművész kísérte.  A műsorban Bach, Handel, Pergolesi, 
Mozart, Kodály, Verdi, Offenbach, Luzzi művek hangzottak 
fel. 2016. szeptember 25én, újabb zenei élményben lehetet 
részünk, a Flautett fuvolanégyes koncertjén, amikor szakrá-
lis Bach dallamokat hallhattunk Ernyei-Balogh Júlia, Gedai 
Eszter, Kovács Kinga, Réman Zsófia fuvola előadásában. A 
rendezvényeket a Fót Fejlődéséért Közalapítvány támogatta

kálmán nap a németh kálmán 
emlékházban

Az idei évben a Kálmán 
Napi rendezvény az idő-
járás és még inkább a 
jobb vetítési lehetőség 
miatt a Kisalagi Kö-
zösségi Házban zajlott. 
Ez alkalommal érdekes 
kortörténeti előadáson 
és filmvetítésen vehettek 
részt a Kálmán bácsira 
emlékező vendégek, me-
lyet az elnyomó rendszer 
Németh Kálmánhoz 
hasonlóan háttérbe szorított Zajti Ferenc festőművész és 
magyarságkutató unokája mutatott be, rendkívül i érdek-
lődéstől övezve.
A továbbiakban Kovács Hajnalka restaurátor tartott be-
mutatót az Emlékház műveivel kapcsolatos munkájáról. 
Természetesen a délután Németh Kálmán alkotásai közt 
fejeződött be.

márton nap

2016. november 20-án vasárnap 14 órától a Bíró Háza 
Étteremben rendezzük meg a hagyományos Márton na-
pot,melyen köszöntjük az Erzsébeteket és a Katalinokat. 
Keresztes István és zenekara húzza a talpalávalót. A műsor-
ban fellépnek: K.O. Laci és csapata, Koncz Laci, P.Kiss Józsi 
és még sokan mások. Kétfogásos vacsora egy ital: hozzájáru-
lás: 2500.-Ft. Érdeklődni lehet: 70 445 1242.

Lisai Elek János Alapítvány

    

                                A Városi Könyvtár programjai: 
Október 22. 09.30-12.30    Kézműves foglalkozás: Töklámpás készítése  
                                                                                                        Fiókkönyvtár                                                        
Október 22. 13.30-16.30    Kézműves foglalkozás: Töklámpás készítése      
                                                                                                  Gyermek részleg        
Október 28. 18.00               Batta Dukát Zoltánné üvegfestő kiállítása         

                                                                                                     Felnőtt részleg                    
Programelőzetes: 
November 19. 09.30-12.30  Készülődés Mikulásra/Kézműves foglalkozás/       Fiókkönyvtár 

November 19. 13.30-16.30  Készülődés Mikulásra/Kézműves foglalkozás/ Gyermek részleg 

 

Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk! 

                                                                            Könyvtárosok                                       

Sass Sylvia és tanítványai valamint Harazdy Miklós 
zongoraművész

fórum a népSzavazáSSal kapcSolatban

Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk és Simicskó István honvédelmi 
miniszter hívta tájékoztatóra, egyeztetésre, 
vitára Fót és környéke érdeklődő lakosait 
az október 2-i népszavazással kapcsolatos 
kérdéskörben, szeptember 15-én estére.
A rendezvényt Simon Tamás, a FI-
DESZ-KDNP helyi szervezetének elnö-
ke nyitotta meg és vezette le. A két jeles 
előadó egybehangzóan hívta föl a figyel-
met arra tényre, hogy az ország jövőjét 

alapvetően és hosszú távon befolyásoló helyzet előtt állunk, amelyben nem szabad némának és tétlennek mutatkoznia 
hazánk lakosságának. A Vörösmarty Mihály Művelődési Ház színháztermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, akik 
hozzászólásaik szerint egyetértettek a téma fontosságával és a NEM szavazat szükségességével, sőt egyesek a kormányt még 
keményebb helytállásra bíztatták. Előadóinkat a zárszót követően sem engedték azonnal ki a teremből, annyian szerették 
volna még személyesen elmondani kapcsolódó észrevételeiket. 

az aradi 13 tábornokra emlékeztünk

Október 6-án este, a Vörösmarty Művelődési Házban történt a méltó megemlékezés, melyen két színész: Bor Viktor és 
Imre István adott elő az alkalomhoz illő műsort. Rendkívül sajnálatos, hogy a szívbe markolóan szép eseményen a fótiak 
közül még 20-an sem vettek részt.

lezajlott a népSzavazáS

Október 2-án Fót lakosai is kifejthették véleményüket a migránsok betelepítése ügyében. városunk eredményei gyakorlati-
lag megfelelnek az országos szavazati aránynak. Sajnos és érthetetlen módon Fóton is kevesen vettek részt a népszavazáson, 
a választópolgároknak több, mint a fele nem ment el szavazni, de még mindig jobb eredményt értünk el, mint Pest megye 
összessége, amelynek eredménye csak 40,66 %-os részvételt mutat. Városunk összesített eredményeit az Országos Válasz-
tási Iroda nyilvános honlapjáról másoltuk ki.

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma Szavazóként megjelent választópolgárok száma

A E
15 410 6 564 

(42,60 %)

Urnában lévő lebélyegzett
szavazólapok száma

Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma Érvényes szavazólapok számaszáma

J K L
6 561 415 6 146

6,33 % (93,67 %)

IGEN szavaztok száma NEM szavazatok száma

I N
100 6 046 

(1,63 %) (98,37 %)

Köszönjük mindazoknak akik Biharvári Imréné szül. 
Elek Lídia temetésén részt vettek és sírjára az emlékezés 

virágait elhelyezték.
A gyászoló család

Napközis főzőtábor Mogyoródon az őszi és téli 
szünetben. 12 éves kortól nemcsak lányoknak.

19.000Ft/hét.
Érd: tel 20/339-6400, email:campus601@gmail.com

Zajti Ferenc

Képeink az Alapítvány egyik korábbi rendezvényén 
készültek.



Szüreti mulatSág éS felvonuláS

A legszebb konyhakertek díjazottjai és támogatói


