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Fóti
Hírnök

Az 1956-os forrAdAlom és szAbAdsághArc 60. évfordulójA AlkAlmából bArtos 
sándor polgármester 56-os emlékplAkettet nyújtott át Az Alábbi személyeknek

Gróf Károlyi László
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc idején Gróf 
úr Nyugaton élt emigráció-
ban. Szorított, imádkozott a 
magyar hősökért. Lelki trau-
maként élte meg, amikor a 
szovjet tankok leverték a ma-
gyarok szabadságharcát.
Gróf úr húsz éve él Fóton, 
volt otthonában, a kastély-
ban. Feleségével minden nemzeti ügy mellett kiáll. Saját maga 
is szembeszállt a tíz évvel ezelőtt gumilövedékeket szóró karha-
talommal és nemzetközi kapcsolatait kihasználva tudósította 
a külföldi sajtót a brutális magyarországi eseményekről. Gróf 
úrnak mielőbbi gyógyulást kívánunk, tisztelettel és szertettel 
adjuk át számára az 56-os emlékplakettet. Az 56-os emlék-
plakettet betegsége miatt a család kérésére Nagy Edit vette át.

Márkus János fóti gazda
Az 1956. október 29-én hősi 
halált halt Márkus János lá-
nya: Mária öt éves volt, ami-
kor édesapját szíven lőtték 
az ellenforradalmárok. Már-
kus János fóti gazda volt, 
igaz magyar ember, akit a 
Rákosi diktatúra ugyanúgy 
kisemmizett, tönkretett, 
mint gazdatársait. Földjét, 
gépeit elvették, a paraszti életét a gyári munkás életre kellett 
felváltania. Természetes volt számára, hogy a szabadságért, 
a méltó életért harcba száll. Márkus Jánost 31 évesen érte a 
halál. A Községháza előtti I. Világháborús emlékműnél lett 
fölravatalozva, ott volt az egész falu. Zászkaliczky Pál evan-
gélikus lelkész mondott gyászbeszédet, a temetőben pedig 
Juhász Sándor református lelkész búcsúztatta. 
A mi feladatunk táblát állítani Márkus János sírjára, amely-
re újra rákerül e felirat: „Hősi halált halt az 1956-os for-
radalom és szabadságharcban”. Az 56-os emlékplakettet 
lánya, Kovács Lászlóné, született Márkus Mária vette át. 

Ifjabb Szőri János fóti gazda
Idősebb Szőri János 1927-
től 1947-ig volt községi 
bíró Fóton. Fia, ifjabb Szőri 
János a háború után a Nem-
zeti Parasztpárt tagjaként 
vett részt a község újjáépíté-
sében. A kommunisták ha-
talomra kerülésekor a Szőri 
család kuláklistára került. 
„Amit az ősök 250 éven át 
gyűjtöttek, egy tollvonással 
megsemmisült. Ehhez járult még a megfélemlítés, az örö-
kös házkutatás, Vácra való elhurcolás.„ - írja Szőri Borbála 
családtörténeti tanulmányában. Ifjabb Szőri János 1956. 
nyarán Lisai Elek János barátjával az akkor tízéves Fóti Gaz-
dakör megünneplésére meghívta a népi írókat, Veres Pétert, 

Illyés Gyulát, Tamási Áront, Kónya Lajost. A rendszert bí-
rálták, sürgették, történjen végre változás. Szőri János a helyi 
forradalmi bizottság elnöke lett, Hódi Sándorral létrehozta 
a rend fenntartását szolgáló Nemzetőrséget. A forradalom 
alatt nem engedte a helyieknek a kommunistákkal való le-
számolást. Megszervezte az újpesti Károlyi Kórház élelemmel 
való ellátását. 1958-ban elítélték és a tököli internáló táborba 
zárták. Az 56-os emlékplakettet lánya, Szőri Borbála vette át.

Idősebb Zászkaliczky Pál 
evangélikus lelkész
Zászkaliczky Pál 1934-től 
1962-ig volt Fót evangéli-
kus lelkésze, majd esperese. 
Az 50-es években megfosz-
tották lelkészi munkájától, 
mert kiállt egy bebörtönzött 
evangélikus püspök mellett. 
1956. október 24-én a fóti 
gazdák nagygyűlést szervez-
tek a Művelődési Házban. 
A forradalmi hangulatban Zászkaliczky Pál lelkész fékezte 
meg az elszabadult indulatokat. Többek között neki kö-
szönhető, hogy Fóton azokban az időkben nem folyt vér és 
nem történt lincselés. Zászkaliczky Pál 1992-ben Fót posz-
tumusz díszpolgára lett. Az 56-os emlékplakettet fia, ifjabb 
Zászkaliczky Pál lelkész vette át.

Juhász János fóti gazda
Juhász János bácsi régi fóti 
gazda családból származik, 
éveken keresztül vezette a 
Fóti Gazdakört. 1956. ok-
tóber 23-án személyesen 
megélte a Sztálin szobor 
ledöntését, szétdarabolását 
Budapesten. Amikor Kádár 
hívására a szovjetek bejöttek 
Magyarországra, János bá-
csi, mint nemzetőr és néhány lelkes kissrác a fóti katolikus 
templom tornyából figyelte a szovjet csapatmozgásokat és 
adta tovább a híreket a többieknek. János bácsi igaz parasz-
temberként mindig kiállt a magyarságért, az igazságért, a fóti 
gazdákért. Isten éltesse egészségben, erőben! Az 56-os emlék-
plakettet meggyengült egészségi állapota miatt veje, Kőhalmi 
László vette át.

Lisai Elek János fóti gazda
Szőri János és Lisai Elek Já-
nos találta ki 1956. nyarán, 
amikor már igen feszült volt 
a légkör, hogy jó apropó len-
ne a tíz éve újjászerveződött 
Fóti Gazdakör megünneplése 
ahhoz, hogy meghívják a ha-
talomnak odamondogató, s 
így egyre népszerűbb írókat, 
Veres Pétert, Illyés Gyulát, 
Tamási Áront, Kónya Lajost és másokat. Az írók közt barátság 

alakult ki a fóti parasztokkal, különösen az igen olvasott Lisai 
Elek Jánossal, akinek a házában később is gyakran összejöttek 
az említett népi írók. Jelenleg Lisai Elek János lánya, Erzsébet 
ápolja alapítványán keresztül édesapja kulturális hagyatékát. 
Az 56-os emlékplakettet lánya, Lisai Elek Erzsébet vette át.

Molnár Rezső mérnök
Molnár Rezső gépészmérnök, 
több évtizede Kisalagon él. 
1956-ban a Műszaki Egye-
temre járt, ahonnét néma tün-
tetéssel elindult a forradalom. 
Visszaemlékezésében írta: „A 
forradalmat nem szerveztük, 
spontán kitört! Harcos egyete-
mistaként megérte a szabadság-
harc legszebb és legdrámaibb 
pillanatait a pesti utcákon, a tankok és fegyverek kereszttüzében. 
Az 56-os forradalom szent küzdelme volt népünknek – mondta 
Molnár Rezső számos helyen, ahol megosztotta visszaemlékezése-
it. 56-os veteránként kapta az 56-os emlékplakettet. 

Szeredi Kálmán tanár
Szeredi Kálmán Fóton élő 
nyugdíjas történelem szakos 
tanár. Évekig foglalkozott a 
mosonmagyaróvári sortűz 
valós eseményeinek ténysze-
rű feltárásával, kutatásával, 
az áldozatok és hozzátarto-
zóik segítésével. Részt vett 
az „In Memoriam Moson-
magyaróvár 56’” című do-
kumentum kötet kiadásában és szakértője volt a fenti témát 
feldolgozó „Vérrel és kötéllel” című dokumentumfilmnek. A 
film az 1990-es Filmszemlén nagydíjat nyert. Szeredi Kálmán 
történelmi kutatásának fő területe az 1956-os forradalom és 
szabadságharc előzményeinek, történésének nemzetközi ösz-
szefüggései. Munkásságáért, a forradalom és szabadságharc 
szellemi öröksége méltó megőrzéséért az Emigrációs és Ma-
gyarországi Emlékbizottság 56-os díszérmet adományozott 
az 50. évfordulóra. Értékes kutatói munkájához további ki-
tartást és jó egészséget kívánunk!

Dr. Ciráki F. György orvos
Dr. Ciráki F. György és fe-
lesége Dr. Pintér Erzsébet a 
Fóti Németh Kálmán Ma-
gyar Út Kör elnökeként kö-
zel húsz éve kezdeményezte 
és szervezte Fóton a fáklyás 
felvonulást a március 15-ei  
és az október 23-ai  nemzeti 
ünnep előestéjén. Minden 
év október 22-én, felkéré-
sére, a kastélytól gróf Károlyi László indította el a menetet.  
Az Óvodakertben álló 56-os kopjafánál a Ciráki F. György 

által felkért előadó mondta el a forradalommal kapcsolatos 
gondolatait. A fáklyás felvonulást vendégvárással egybekötött 
beszélgetés követte a Katolikus Közösségi Házban. Az általa 
és a Fóti Németh Kálmán Magyar Út Kör tagságával terem-
tett hagyományos rangos rendezvény azóta sem halványult 
el, ma már a szervezését a Művelődési Ház végzi. Az 56-os 
emlékplakettel köszönjük meg Dr. Ciráki F. Györgynek és 
feleségének, Dr. Pintér Erzsébetnek értékes munkáját.

Valent Hódi Mihály 
képzőművész
Valent Hódi Mihály Fó-
ton született képzőművész. 
1956-ban elhagyta Fótot, 
Svájcba disszidált, ahol sike-
res képzőművész lett. Több 
mint 20 éve feleségével 
együtt visszatért szülőfalujá-
ba, Fótra. Tíz évvel ezelőtt a 
Fóti Városszépítő Egyesület 
felkérésére készítette el a forradalom és szabadságharc 50. év-
fordulójára Fót 56-os emlékművét, melyet térítésmentesen 
alkotott meg. A város az 56-os emlékplaket átadásával fejezte 
ki köszönetét Valent Hódi Mihály képzőművésznek. 

Kilyén Ilka színművésznő
Killyén Ilka Erdélyből ér-
kezett, a marosvásárhelyi 
színház művésznője. „Őszi 
csoda” címmel nyújtott az 
56-os forradalom tiszteletére 
megrendítően szép előadást 
a városi ünnepségünkön.

Kádárné Rádóczki Éva 
tanárnő
A Fóti Ökumenikus Álta-
lános iskola és Gimnázium 
történelem tanára. Városi 
ünnepünk ünnepi szóno-
kaként mondott beszédet 
az Óvodakertben álló 56-os 
kopjafánál.

Hetessy Bodó József író
Hetessy Bodó József „A 
hársfa virága” c. könyv szer-
zője, aki a fáklyás felvonulás 
után könyvbemutatót tar-
tott a Művelődési Házban. 
Hetessy Bodó József szemé-
lyes emlékeit írta meg regé-
nyében rendkívül hitelesen, 
érzékletesen. Ugyanakkor 
irodalmi nyelvezettel mutatja be az 56-os forradalom és az 
azt követő megtorlás szörnyű időszakát. A könyvbemutató 
maradandó élményt nyújtott a hallgatóságnak.
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Az októberi forrAdAlom 60. évfordulóján, fóton

Az 1956. október 23-án kitört forradalmunk 60. évfor-
dulóján Fót a szokásosnál is tartalmasabb megemlékezést 
tartott. Az ünnepség már október 22-én délután megkez-
dődött, amikor a Károlyi Kastély Márványtermében Kilyén 
Ilka marosvásárhelyi színművész és két fiatal művésztársa 
rendkívül érdekes előadást tartott Őszi csoda címmel a 
megjelentek előtt. Nem csak a budapesti eseményeket ele-
venítették föl, de a számunkra kevésbé ismert erdélyi hely-
zetet és az ottani, a miénknél is durvább megtorlás tényeit is 
drámai erővel mutatták be művészi eszközeikkel.
Ezt követően következett a Fót életében jelentős szerepet 
betöltött, 1956-hoz kapcsolható személyekről történő meg-
emlékezés, melyen Polgármester úr emlékplaketteket adott 
át az érintetteknek, s melyet Molnár Krisztina készített elő, 
s vezetett le. Az elismerésben részesült személyek névsora, 
fényképe és érdemeik az előző oldalpáron láthatók.

Besötétedéskor ez alkalommal sem maradt el a fáklyás fel-
vonulás. A szokástól eltérően azonban ez alkalommal Ká-
rolyi László gróf úr a nemrégiben lezajlott súlyos műtétje 
miatt nem tudta szónoklatában köszönteni az ünneplőket 
és elindítani a menetet, de a kastély emeleti erkélyén fogad-
ta és viszonozta a felvonulásra indulók üdvözlését. Gróf úr 
helyett dr. Ciráki F. György tartott indító beszédet, s vezette 
föl a menetet.
Az Óvodakertben az 1956. forradalmának emléket állí-
tó kopjafa már új helyén állt, s szépen elő volt készítve a 
környezete is. Itt mondta el Kádárné Rádóczki Éva a 60 
évvel ezelőtti események összefoglalóját, majd a himnusz és 
a székely himnusz eléneklését követően megkoszorúzták a 
kopjafát a következő szervezetek: Tuzson Bence államtitkár, 
körzetünk országgyűlési képviselője nevében Bíró Zoltán és 
Nagy Krisztián, az Önkormányzat nevében Bartos Sándor 
polgármester és Németh József alpolgármester, a Fidesz he-
lyi szervezte nevében Szőcs Mária és Gellai István képvise-
lő, a KDNP helyi szervezete nevében Gráf Mihály és Szőcs 
Magdolna, a Jobbik színeiben: Varga Zoltán Péter, a megyei 
önkormányzat tagja és Merkwart Krisztián képviselő, a Ká-

rolyi István Gyer-
mekközpont ne-
vében Bíró Endre 
igazgatóhelyettes 
és egy növendék, 
a Művelődési Ház 
részéről Palásti 
Béla igazgató és 
Kiss Eszter, a Né-
meth Kálmán Em-
lékház vezetője, a 
Gazdakör nevében 
Haskó Sándor el-
nök és Nyuka Sán-
dor vezetőségi tag. 
A koszorúk elhe-
lyezését követően 
a Valent Hódi Mi-
hály által készített 
56-os emlékmű-
höz is átsétált a tö-
meg, ott is történt 

koszorúzás az Önkormányzat és a Művelődési Ház részéről.
A tartalmas este ezzel még nem fejeződött be, folytatódott 
a megemlékezés a Művelődési Házban, ahol Hetessy Bodó 
József „A hársfa virága” c. 1956-ról szóló könyvének be-
mutatója zajlott. A fiatal süvölvényként megélt történetek 
közül az író és felesége olvasott föl érdekfeszítő részleteket, 

majd a kötetből töb-
ben vásároltak is.
Másnap, október 23-
án délután a Műve-
lődési Ház színpadán 
egy tartalmas színi-
előadást tekinthettek 
meg, akik nem men-
tek el az akkor a fővá-
rosban tartott állami 
ünnepségre. A Főnix 
Színházi Műhely Kiss 
József: Az angyalok 
nem sírnak c. művét 
játszotta. A mindössze 
néhány szereplős, egy 
színtéren zajló előadás 
a forradalom számos 
jellegzetességét sűrítet-
te egy jelenetbe, rend-
kívüli erővel, tanulsá-
gosan és élethűen.

Az Őszi csoda c. ünnepi előadás egyik jelenete

Gróf úr üdvözlését fogadja egy csoport a fáklyás 
felvonulás megkezdésekor

Könyvbemutató

Felsorakozott koszorúzók Kádárné Rádóczki Éva beszéde

koncert ősbemutAtóvAl 1956 forrAdAlmA tiszteletére

Az Art’s Harmony rendszeresen vissza-
térő vendég Fót ünnepségein. Az idei 
„Októberi fogadalom” irodalmi-zenés 
emlékestje keretében mártírsorsot meg-
élt költők és zeneszerzők műveit szólaltta 
meg szavalatban, zenekari műben és ora-
torikus misében. 
A magas színvonalon elhangzott tételek 
a következők voltak:
Ágh István, Gérecz Attila és Kárpáti 
Kamill 1956-os forradalmárok, 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 muzsikus „Magyar 
képek” című ciklusában a néphagyo-
mányban 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 alka-
lommal hallhatott először a közönség. Műve különösen komoly tetszést aratott. 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 szenvedte el. 

Az „Októberi fogadalom” irodalmi-zenés esten az Operaház művészei vettek részt karmesterként, szólistaként az Operastúdió 
Kórusában, az Art’s Phil-Harmony Zenekarban pedig az ország vezető zenekarainak tagjai muzsikáltak. Igényes előadásukat a 
szép számú hallgatóság elmélyülve hallgatta, s kitörő tapssal jutalmazta. Az októberi forradalom tiszteletére létre jött előadást 
Sebők Sándor atya vezette be, majd dr. Windhager Ákos fűzött magyarázatokat a soron következő művekhez.

A zenekar megalakulása óta minden koncertjével 1-1 nemes célt támogat. Ennek az október 15-én, a katolikus templom-
ban lezajlott emlékműsornak a bevételét a fóti templom felújítására ajánlották fel. Köszönjük, hogy már többedszerre is 
Fót Városát örvendeztették meg ingyenes fellépésükkel.

Hirdetés



afóti hírnök

www.decens.eu • folyóirataink 7

hirdetés
ön

ko
rm

án
yz

at
aFóti hírnök

6 2016. november

tájékoztAtó A 2016. október 20-án tArtott közmeghAllgAtásról

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves 
munkatervének megfelelően Közmeghallgatást tartott 
2016. október 20-án 17 órai kezdettel a Vörösmarty Mű-
velődési Házban. Bartos Sándor polgármester az Ön-
kormányzat tevékenységéről és rövidtávú terveiről szóló 
beszámolója után a megjelentek feltehették kérdéseiket a 
jelenlévő képviselőknek. 
A polgármester egyebek mellett kiemelte, hogy a településszer-
kezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása folyamat-
ban van. A Vörösmarty úti Ravatalozó épületének felújítása 
befejeződött. Átadták a Honfoglalás utcai játszótér-edzőpar-
kot, amely nemcsak a gyerekeknek, hanem a sportolni vágyó 
felnőtt lakosoknak is biztosít sportolási lehetőséget. Befejező-
dött a Szabó Dezső utca-Móricz Zsigmond út-Veres Péter utca 
közúti csomópont jelzőlámpás kivitelezése.
Munkacsoportok alakultak a Történelmi Városközpont és 
Sétány, a Piac és Szabadidőpark Közösségi tér kialakítására,  
a Németh Kálmán Általános Iskola felújítására, a Közbiz-
tonsági koncepció és rendszer megvalósítására, valamint a  
Szent Benedek utcai Egészségközpont felújítására, bővítésé-
re szakértő bevonásával. A  tervezett beruházások határozott 
koncepciók alapján kerülnek megvalósításra, melyek a Gaz-
dasági Programban meghatározottakra alapulnak.
A lakosok feltett kérdéseikre a helyszínen, valamint írásban 
kaptak választ, melyek közül a lakosság egészét érintőeket 
közzétesszük, a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv 
teljes terjedelmében  a www.fot.hu oldalon megtekinthető.
Bartos Sándor polgármester úr a megszűnt Tesco járattal 
kapcsolatban közölte, hogy felvette a kapcsolatot az áruház 
igazgatójával az ingyenes buszjárat visszaállítása érdekében, 
de a TESCO-n belüli személycserék miatt a tárgyalások ne-
hezen haladnak. Fót Város földes útjainak karbantartása a 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladata, a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal kérte az utak karban-
tartásának ütemtervét a Kft-től. 
Az önkormányzati bérlakásokban való lakhatás lehetősége 
az egyéb lakhatási megoldásokhoz képest jelentős kedvez-
ményt jelent, ezért a lakók fogyasztási költségeinek, vala-

mint a bérleti díj elengedé-
sére nincs lehetőség.
Fót Város forgalomtechni-
kai felülvizsgálata jelenleg is 
zajlik. A szakértői vélemény 
elfogadását követően a kép-
viselő-testület fog dönteni a 
további intézkedésekről. 
Felmerült igény kutyafut-
tató létesítésére, amelynek 
kiépítését jelenleg nem ter-
vezi az Önkormányzat, de 
a felvetés a főépítész részére 
továbbításra került.
A szemétszállítással kapcso-
latosan fontos információ, 
hogy a Zöld Híd Régió Kft. 
nem jogosult számla kiállí-
tására, ez kizárólag a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. jogosultsága, a további-

akban a fóti lakosok tehát tőlük kaphatnak számlát.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezde-
ményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. 
évi CCXXXVIII. törvény 37.§-ának rendelkezése értelmé-
ben Merkwart Krisztián - mint a választópolgári kezde-
ményezés szervezője - 2016. augusztus 30-án az alábbi két 
kérdést nyújtotta be, a Helyi Választási Iroda útján a Helyi 
Választási Bizottsághoz, e kérdések hitelesítése céljából:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Fót közigazgatási területén nem 
magyar állampolgárok átmeneti elhelyezését biztosítsák? ”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Fót közigazgatási területére nem 
magyar állampolgárokat betelepítsenek? ”
Amennyiben fenti kérdések tekintetében helyi népszavazás-
ra kerül sor Fóton, az nem feltétlenül keletkeztet rendelet 
alkotási kötelezettséget a képviselő-testület számára, annak 
érvényessége és eredményessége esetén a Helyi Választási 
Bizottság terjeszthet elő javaslatot, melyről a képviselő-tes-
tület hozhat döntést, közölte Dr. Finta Béla jegyző úr, a 
Helyi Választási Iroda vezetője.
A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv teljes terjedel-
mében megtekinthető a www.fot.hu internetes portálon.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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tájékoztAtó

A MEZŐŐRI járulékkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségről

Tisztelt  Földtulajdonosok, Földhasználók!
A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet értelmé-
ben a mezőőri járulékot a külterületi és zártkerti termőföldek 
után kell fizetne a naptári év első napján bejegyzett földhasz-
nálónak, amennyiben nincs, vagy ismeretlen (mert nem je-
lentették be a Fóti közös Önkormányzati Hivatal Adócso-
portjának), akkor a földterület tulajdonosának. Amennyiben 
az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a kötelezettnek 
az általa képviselt tulajdoni hányad arányában kell fizetnie. 
Adatbázisunk a mezőőri szolgálatról szóló rendelet alapján, a 
termőföld tulajdonos bejelentése alapján módosítható. 
A járulék mértéke 30.-Ft/100 m2 (3000.-Ft/ha) minden 

megkezdett 100 m2 után, de minimum 500.-Ft. 
2016. október hónap folyamán a mezőőri járulékot megálla-
pító határozatokat a Pénzügyi és Adóügyi Osztály kiküldte a 
nyilvántartásában szereplő járulék fizetésre kötelezetteknek.
Felhívom a Tisztelt érintettek figyelmét, hogy tulajdon-
változás esetén az adás-vételi szerződés másolati példá-
nyát, földhasználói szerződés kötés esetén a földhasz-
nálati lap másolati példányát szíveskedjenek eljuttatni 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához. 
Ennek elmulasztása esetén a járulékfizetési kötelezettség 
változatlanul a korábbi tulajdonost/használót terheli.

Dr. Finta Béla jegyző

rendőrségi elismerés fótnAk

Az október 26-án tartott képviselő-testületi ülésen megje-
lent Tóth Csaba ezredes, a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
vezetője és Novák Gábor Zsolt a Fóti Rendőrőrs parancs-
noka. A magas rangú rendőri vezetők azért tették tisztele-
tüket, hogy megköszönjék Fót városa támogatását, amelyet 
a közbiztonság növelése érdekében tett. A kapitánysághoz 
tartozó települések e téren kifejtett tevékenységét minden 
évben értékelik, s az idén Fót városát és Fót Önkormány-
zatát kívánták elismerésükkel kitüntetni. Az elismerő ok-
levelet Tóth Csaba ezredes Bartos Sándor polgármesternek 
nyújtotta át.

népművelők konferenciájA fóton

Pest megye közművelődési szakemberei és önkormányzati 
tisztségviselői XXI. szakmai tanácskozása zajlott két napon 
keresztül a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, októ-
ber 11-12-én.
A résztvevőket Bartos Sándor polgármester, Palásti Béla, 
a művelődési ház új igazgatója, valamint Molnár Kriszti-
na közművelődési referens köszöntötte, majd a Budapesti 
Népművelők Egyesületének, valamint a Pest Megyei Nép-
művelők Egyesületének elnökei nyitották meg. A kétnapos 
konferencia során a Múzeumok Éjszakája rendezvénysoro-
zat keretében a vendégek meglátogatták a Németh Kálmán 
Emlékházat is. 

veszélyes és elektronikAi hullAdékgyűjtés
Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 
2016. október 8. napján is megrendezte az ingyenes lakos-
sági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, ame-
lyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.
• Fáradt olaj, használt étolaj, olajos szilárd hulladék 1.788 kg
• Festékes hulladék, oldószer, hígító 3.720 kg
• Toner 21 kg
• Növényvédő-, rovarirtó szer 107 kg
• Gyógyszer 92 kg
• Fénycső 39 kg
• Szennyezett göngyöleg 698 kg
• Laborvegyszer 30 kg
• Sprays flakon 60 kg

• Elektronikai hulladék 46 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi kör-
nyezetünket!
Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszek-
rény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint 
akkumulátorokat az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulla-
dék begyűjtési engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásár-
lók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok 
jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!
A legközelebbi akciónkat 2017. április 22. napján 
(szombat) 9-13 óra között tartjuk.

Kárpáti Gábor s.k. Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási 
referens

változás A szelektív és zöldhullAdék gyűjtés módjábAn

Kedves Ügyfelünk! Felhívjuk figyelmét, hogy Fóton 2016. 
december elsejétől változik a szelektív és a zöldhulladék 
gyűjtési rendje, mivel Társaságunk visszaáll az egyműsza-
kos munkarendre.  
Tájékoztatjuk, hogy 2016. november 22-én a szelektív hul-
ladékok begyűjtése még a szokásos rend szerint történik, 
azonban a következő gyűjtési alkalom 2016. december 
6-án KIZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 2 utcáiban lesz!
A SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 2016. 
december 13-án lesz a következő begyűjtés. Ezt követően 
kéthetes ciklusban történik mindkét településrészen (SZE-
LEKTÍV 1 és 2) a szelektív hulladékok elszállítása, tehát:
2016. december 20-án a SZELEKTÍV 2 utcáiban 
2016. december 27-én a SZELEKTÍV 1 utcáiban és így tovább.
Az idei évben 2016. december 13-án gyűjtünk utoljára 
zöldhulladékot, ez a szolgáltatás 2017. április 4-ig szüne-
tel. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Zöld Híd Régió 
NKft. munkatársai Fót településen az eredetileg kiírt idő-
szakhoz képest (2016. november 29.) két héttel meghosz-
szabbítják ezt a szolgáltatást.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló törvény változása 
értelmében 2016. április 1. napjától a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult 
számla kibocsájtására. A Zöld Híd Régió Nkft. átadta az 
ehhez szükséges adatokat az NHKV Zrt. részére, akik infor-

mációnk szerint hamarosan megkezdik a második negyed-
éves számlalevelek postázását.
A gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptár-
ban tudják figyelemmel követni. Kérjük, hulladékaikat 
legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedje-
nek kihelyezni!
További információk: www.zoldhid.hu, ugyfélszolgalat@
zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK

DECEMBER

DÁTUM KEDD

6. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

13.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.

ZÖLD 

20. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

27. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.

 

SZELEKTÍV1
Alagi utca 
48-as Ifjuság utca 
Áchim András utca 
Akácos utca 
Árpád fejedelem utca 
Árvácska utca 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Balassa Bálint utca 
Bánya utca 
Béke utca 
Bethlen Gábor utca 
Bokor köz 
Bokor utca 
Boróka utca 
Bölcsöde utca 
Budai Nagy Antal u.
Búzavirág utca 
Cser utca 
Cseresznyés utca 
Dózsa György utca 
Emese köz 
Eőri Barna utca 
Eötvös Loránd utca 
Erdőkalja utca 
Erzsébet királyné u.
Etelköz utca 
Fáy András sétány 
Fenyő utca 
Géza fejedelem u.
Hargita utca 
Hársfa utca 
Hegyalja utca 
Hét vezér utca 
Honfoglalás sétány 
Honvéd utca 
Hóvirág utca 
Hunyadi János utca 
I. András utca 
Ibolya utca 
III. Béla király utca
Illyés Gyula utca 
Imre király utca 
Imreháza utca 
Jedlik Ányos utca 
Jegenye utca 
Juhar utca 

Juhász Gyula utca 
Kalász utca 
Kazinczy Ferenc u.
Kazinczy utca 
Késmárk utca 
Keszihegyi utca 
Kilátó utca 
Kiskert utca 
Kopolya utca 
Kossuth Lajos utca 
Kosztolányi Dezső u.
Kökény utca 
Kun László utca 
Kund Pál utca 
Lejtő utca 
Lepke utca 
Levendula utca 
Madách Imre utca 
Magvető utca 
Március 15. utca 
Meggyes utca 
Moha utca 
Móricz Zsigmond u.
Muharay Elemér u.
Muskátli utca 
Nagy Lajos király 
utca 
Németh Kálmán 
utca 
Nyárfa utca 
Nyírfa utca 
Páfrány utca 
Petőfi Sándor utca 
Pipacs utca 
Repkény utca 
Rét utca 
Rév utca 
Rózsa utca 
Sarló utca 
Somlói utca 
Sopronok utca 
Sugár utca 
Szabó Dezső utca 
Szántóföld utca 
Szeberényi utca 
Szegfű utca 

Szent Benedek 
park 
Szent Benedek 
utca 
Szent István 
utca 
Tarló utca 
Tátra utca 
Tessedik Sámu-
el utca 
Tóth Árpád 
utca 
Tölgy utca 
Tö rö k s z e g f ű 
utca 
Tulipán sor 
Ugar utca 
Vadvirág utca 
Veres Péter utca 
Viola utca 
Zöldmező utca 
Zugló III. utca 
Zsigmond ki-
rály u. 

SZELEKTÍV2
Ady Endre utca 
Agárdi Gábor köz 
Agárdy Gábor  utca 
Akácfa utca 
Alberti Béla út 
Aranyhal utca 
Aranykapu utca 
Árnyas utca 
Árok dűlő 
Attila utca 
Bacsó Béla utca 
Bagoly dűlő 
Balavásár utca 
Barackos dűlő 
Barackos utca 
Barázda dűlő 
Barczag utca 
Baross Gábor utca 
Bartók Béla köz 
Bartók Béla utca 
Batthyány Lajos u.
Bem József utca 
Beniczky József köz 
Berda József utca 
Betyáros dűlő 
Bóbita utca 
Bocskai István utca 
Bucka utca 
Cefre utca
Czuczor Gergely u.
Csaba utca 
Cseresznyés dűlő 
Csillagszem köz 
Csipányok utca 
Csiperke utca 
Csipkerózsa utca 
Csodaszarvas utca 
Csomádi vasútállomás 
Deák Ferenc utca 
Diótörő utca 
Egyenes dűlő  
Epres utca 
Erdei sétány 
Erdélyi utca 
Erdősor utca 
Erkel Ferenc tér 

Fáy András tér 
Fehérkő út 
Ferenczy István u.
Fruzsina utca 
Futrinka utca 
Füzfa utca 
Galamb utca 
Garabonciás utca 
Garay utca 
Griff utca 
Györffy István utca 
Gyümölcsös utca 
Hargita utca 
Határ út 
Hétmérföldes köz 
Homok utca 
Ibolyás utca 
Igazmondó utca 
Indián utca 
Írisz utca 
Istvánhegy hegy 
Istvánhegyi dűlő 
Jázmin dűlő 
Jázmin köz 
Jázmin utca 
Jókai Mór utca 
József Attila utca 
József Attila utca 
Kandó Kálmán utca 
Károlyi István utca 
Keleti Márton utca
Kemény Gusztáv u.
Kerekerdő utca
Kereszt dűlő 
Kincskereső utca
Kinizsi Pál utca 
Kiss József utca 
Klára utca 
Kodály Zoltán utca 
Kossuth köz 
Kossuth Lajos utca 
Kőbánya utca 
Kölcsey Ferenc u.
Kurta utca 
Lehel utca 
Liget utca 

Lovas utca 
Lupcsi köz 
Lutár köz 
Margaréta utca 
Mária utca 
Mátyás Király utca 
Mazsola köz 
Mély út 
Meredek utca 
Mézeskalács utca 
Mező sor 
Mihály Dénes utca
Mindszenti József u.
Mogyoró utca 
Molnár Albert utca 
Móricz Zsigmond köz 
Móricz Zsigmond u.
Munkácsy Mihály u.
Nagy László utca 
Nagyváradi utca 
Napfény utca 
Napraforgó dűlő 
Orgona köz 
Orgona utca 
Öreghegy 
Öreghegyi utca 
Őzgida utca 
Pálya dűlő 
Panoráma utca 
Páskom sor 
Patak sor 
Pitypang utca 
Présház sor 
Puskin utca 
Rákóczi Ferenc u.
Rövid dűlő 
Rőzse köz 
Sárgarigó utca 
Sárkányfű utca 
Sátorfák utca 
Semmelweis Ignác u.
Sikátorpuszta telep 
Sinka köz 
Sipos Pál tér 
Somlyó dűlő 
Sport utca 

Szabó Pál utca 
Szabólegény utca 
Szántó utca 
Százszorszép utca 
Széchenyi István  köz 
Széchenyi István u.
Szélső dűlő 
Szélső utca 
Szent Imre utca 
Szérű sor 
Szilvás dűlő 
Szilvás utca 
Szilvia utca 
Szőlőkalja utca 
Szőlőskert köz 
Szőlőskert utca 
Táltos utca 
Tanács József utca 
Táncsics Mihály köz 
Táncsics Mihály u.
Temesvári utca 
Titok köz 
Tompa Mihály u.
Tóth Kázmér utca 
Többsincs köz 
Törpe köz 
Tündér utca 
Üveghegy utca 
Vadas dűlő 
Varázsló utca 
Vas Gereben utca 
Vasútsor utca 
Vihar utca 
Völgy utca 
Vörösmarty Mihály u.
Vörösmarty sétány 
Vörösmarty tér 
Wass Albert utca 
Ybl Miklós utca 
Zugló I. utca 
Zugló IV. utca 
Zsák dűlő 
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elhunyt kAlocsAy ferenc

A Református Egyházközségben 50 éven keresztül orgonista kántor-karnagyként hűségesen szolgáló Kalocsay Ferenc 
- Fót Díszpolgára - október 24-én, 91 éves korában elhunyt. Fót népe november 5-én vett tőle fájdalmas végső búcsút 
a Református temetőben, ahol Végh Tamás lelkipásztor adta meg számára a végtisztességet.

Kalocsay Ferenc az elszakított felvidéki Léváról egy decem-
beri éjjelen szökött át Magyarországra az Ipoly folyón ke-
resztül gázolva, karjában a feleségével, 1945-ben. 1948-tól 
vállalt szolgálatot Fóton a Református gyülekezetben, me-
lyet több mint 50 éven keresztül lelkiismeretesen végzett. 
Sokrétű zenei munkásságából néhány kiragadott eset: 
• Az 1899-ben megalakult Református Dalkört vegyeskarrá 
formálta. Az országban elsőként vezette be az új énekes-
könyvet, még 1949-ben. Ő tanította meg a gyülekezetet a 
ritmikus éneklésre olyannyira, hogy éveken keresztül a rá-
dió is rendszeresen sugározta a gyülekezet énekét.
• Kezdeményezte a kántorképzés beindítását, majd Gárdo-
nyi Zoltánnal, a Dunamelléki Egyházkerület Zenei Bizott-
ságának elnökével szervezték meg a kántorképzést 1958-
ban, a Mandák Villában, közösen az evangélikusokkal. A 
kántorképzés során karvezetés, szolfézs, gyülekezeti ének, 
harmónium- és orgona-tanítás szerepelt a 100 napos, bent-
lakásos tanfolyamon. 
• Gárdonyi Zoltán 
zeneszerző 21 mű-
vet írt a Kalocsay 
Ferenc vezette fóti 
kórusnak, vala-
mint Bárdos Lajos 
utolsó kórusművét 
is „Tiszta Patakod 
Partjainál” a fóti 
kórusnak írta. 

• A templom legnagyobb 
orgonájának építésében 
oroszlánrészt vállalt, Így lett 
a régi, 1 manuálos orgoná-
ból 3 manuálos, 28 regisz-
teres, csuszkaládás, 3 nyelv-
sípot tartalmazó hangszer.
• Kalocsay Ferenc elhiva-
tottsága, kitartó, rendszeres 
és áldozatos munkája ered-
ményeként a kórus neve 
széles körben ismertté vált. 
Számos szolgálatot vállaltak országszerte, a Kárpát-meden-
cében, és nemzetközi kapcsolataik révén Európa több orszá-
gában: Hollandiában, Németországban és Svédországban.

Halálhírének bejelentésére a képviselő-testület legutóbbi  
ülésén néma csenben emlékezett meg a város díszpolgá-

ráról. Kalocsay Ferenc 
csatolt fényképe másfél 
évvel ezelőtt készült, 
amikor a 90. születés-
napja alkalmából a város 
nevében Bartos Sándor 
polgármester és Bese 
Lászlóné anyakönyvve-
zető köszöntette. 

Mifelénk a jó dolgok

sokáig tartanak

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as 
számon vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

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

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

16
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nevelés-oktatás
mindennApjAink ünnepei

Október vége van. Vastag télikabátomban lépek be az iskolába. A folyosón sétálva, megcsodálom az őszi dekorációt, majd nagy 
lendülettel nyitom ki az osztályom ajtaját. Tovább azonban nem jutok, ugyanis egy ajtófélfára akasztott, műfenyő ágról lógó 
hó gömb fejen talál, és teljes megdöbbenésemre, egyik osztálytársam „Hohohoho” felkiáltással köszönt, majd neki kezd a „Jingle 
Bells” első versszakának. Kicsordul a könnyem a nevetéstől, ahogy körbe nézek, és megpillantom a fiúk által, karácsonyi díszekkel 
teleaggatott osztálytermet. Még pár hónap és valóban itt a Karácsony, na, de álljunk meg egy kicsit, hiszen még csak most volt

Gólyanap! Október eleje újdonsült gólyáinkat újabb nehéz 
feladat elé állította: túl kell élniük a Gólyanapot. A tíze-
dikesek idén is kitettek magukért. Viccesebbnél viccesebb 
feladatokkal bízták meg a 9. osztályt. Volt népdaléneklő 
verseny, zsíros kenyérevés a levegőben, egymás kisminke-
lése, radír elcserélése a lehető legnagyobb tárgyra, és még 
számtalan érdekes feladvány. A szervező és a résztvevő osz-
tályon kívül az egész iskola nézhette a szünetekben magukat 
produkálni köteles gólyákat. Bár napközben kellőképpen 
kifáradtak a diákok, az esti Gólyabál még várt rájuk. Idén 
– sok év után először – ismét megrendezésre került a neves 
esemény. A bálra mindenkinek kísérővel kellett érkeznie, 
elegáns öltözetben, legyen szó tanárról, diákról, vagy öreg-
diákról. A gólyáknak itt is volt feladatuk: egy táncot kellett 
előadniuk, letenniük a gólyaesküt, karaokézniuk, majd csak 
ezek után kaphatták meg az oklevelet, amivel „hivatalosan” 
is a gimnáziumunk közösségébe avanzsáltak.
A gimnázium legfiatalabb diákjai mellett az iskolánk le-
endő legapróbb növendékeiről se feledkezzünk meg! Ők 
azok, akik most még az óvodában töltik hétköznapjaikat, 
de fél szemmel már az iskola felé pillantgatnak. Tanítónő-
ink idén is szorgos munkával szervezik az ÖKUckót, ami az 
óvodásokkal való délutáni foglalkozásokat jelenti. Először 
november 18-án, iskolánk főépületében várják a nagycso-
portosokat egy mozgásos, ismerkedős alkalomra. Az év fo-
lyamán kézműves foglalkozásokon, mesedélutánon és kü-
lönböző játékos rendezvényeken vehetnek majd részt. A tél 
felé közeledve, még egy utolsó pillantást vethetünk a nyár 
tovatűnő képeire. Négy diáklány számolt be az augusztusi 
németországi tanulmányútjukról. A teljes interjú megta-
lálható iskolánk honlapján, egy kis ízelítőt azonban itt is 
olvashatunk a beszámolókból:
Milyen érzés volt ilyen hosszú időre, messzire szakadni a 
családotoktól? 
Elsőre nagyon ijesztőnek tűnt, hogy egy idegen országba, 
egy idegen családhoz kerülök három hétre úgy, hogy kizá-
rólag magamra vagyok utalva, ami a beszédet illeti. Viszont, 
ahogy teltek a napok egyre inkább úgy éreztem magam, 
mintha otthon lennék, és ebben a családtagok is segítettek. 
A három hét alatt nagyon megkedveltük egymást.
Az iskolai órákon kívül, milyen más rendezvényeken vagy 
programokon vettetek részt?
A családban mindkét szülő művész volt; az apa festő, az anya 
rajz és technikatanár. Egyik hétvégén egy „művésztanyára” 
látogattunk el a cseh határhoz, ahol az apa dolgozni szokott. 
Ebben a faluban mindössze öt ház volt, körülöttünk csak a 
természet. Nagyon szép volt. Elvittek még egy kalandparkba, 
bolhapiacra is, voltam fesztiválon, és különböző szórakozóhe-
lyeken, de sokszor sétálgathattam a városban egyedül is.
Ez idő alatt sok tanítási órát is láthattatok. Mennyiben más 
egy német gimnázium, mint egy magyar? Szerintetek hol 
nehezebb diáknak lenni: nálunk vagy Németországban?
Én is úgy gondolom, hogy Magyarországon nehezebb diák-
nak lenni. A kilencven perces órák kicsit hosszúak voltak, 

de az iskola után mindenkinek volt szabadideje.  Délután 
nem tanultak sokat, majd amihez kedvük volt, azt csinál-
hatták. Volt idejük a hobbijaikra. Nem olyan stresszes ott a 
tanulás, mint nálunk.
Hogyan sikerült megértetni magatokat a németekkel?
Az első hét nagyon nehéz volt.  Szász dialektusban beszél-
nek, és olyan szavakat használnak, amelyeket nem adott ki 
az internetes szótár, így gyakran mutogattunk.  A második 
héten már jobban értettem a beszédüket, és én is használ-
tam a kifejezéseiket. A harmadik héten már folyékonyan 
tudtam beszélgetni.
Bár a karácsonyi dekoráció még nyugodtan maradhat a pad-
láson, és a Mikulásnak sincs még itt az ideje, a hangunkat 
is ráérünk még ráhangolni az ünnepi énekekre, de ha újra 
végigolvasom ezeket a sorokat, rájövök, hogy minden nap 
lehet valamit, vagy éppen valakit ünnepelni. Az „újdonsült” 
gólyákat, a nagycsoportosokat, a hazatért utazókat, a ren-
dezvényeket, de ami mindegyikben közös – rá lehet találni 
a másik emberre, és ünneppé lehet tenni a mindennapokat, 
egymás öröme által.

Arany Kincső

A „szülők A fáy suliért” AlApítvány jótékonysági estje

2016. október 22-én megrendezésre került 
a Szülők a Fáy Suliért Alapítvány első jó-
tékonysági estje. A programsorozatot a Tor-
nádó Hungary akrobatikus rock & roll és 
formációs tánccsoport nyitotta meg. A gye-
rekek elkápráztatták tánctudásukkal a néző-
közönséget, óriási tapsot kapott a produk-
ciójuk. Amíg a következő fellépőt vártuk, 
Gulácsi Attila konferanszié szórakoztatta a 
közönséget. Valamivel 19 óra előtt színpad-
ra lépett első sztárvendégünk, Kökény At-
tila. Csodás hangjával és előadásával elbű-
völte a vendégeket, vastaps fogadta a műsor 
végén, így egy extra produkciót is kaptunk 
tőle ajándékba. A finom vacsorát a Csíkvölgyi Pipa Csárda 
biztosította, és a remek falatok mellé egy még remekebb fel-
lépőt is kaptunk ajándékba, Fülöp Viktor, stand up komi-
kus személyében. Az est utolsó fellépője Bella Levente volt, 
aki óriási hangulatot varázsolt a táncparkettre. A bál állan-
dó hangulatfelelőse Csoresz volt. Ha Ő rázendített, nem 
volt olyan ember, aki táncra ne perdült volna. Majdnem 
éjfélig tartott a fantasztikus hangulat, a vendégek tánctól 
elfáradt lábakkal, jó kedvűen indultak haza. 

Külön köszönet illeti a tombolanyeremények felajánlóit: 
Aquaworld Resort Budapest, Ibis Hotel Budapest, Pan-
cser Pizzéria, Kellys Fitness Club, Mag Edit és a Car-
MAGic, Metro Áruház, XP ékszer, Czernon Szász Orsi 
és az Orsi pedikűr; valamint a Colossal Rental-t a profi 
hangtechnikáért. Óriási segítséget nyújtottak a 4. b osztá-

lyos szülők: Dancs Henriett, Szecsődi Bernadett, Szász-
Nagy Mónika, Bereczné Buláth Anikó és Berecz Attila, 
akik nélkül nem ment volna ennyire gördülékenyen az este. 
Köszönjük, hogy díszvendégként elfogadta a meghívá-
sunkat Eich László tankerületi igazgató úr, Koncz János 
képviselő úr, Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó és Kakuk 
Zsolt, az iskola igazgatója. Köszönjük az alapítvány létre-
hozójának, Matisz Mónikának, valamint a másik főszerve-
zőnek, Jakabné Kaudersz Orsolyának, hogy fáradtságos 
munkával ilyen remek estét szerveztek nekünk. Az estén 
befolyt összegből a Fáy Iskola tehetséges, hátrányos helyze-
tű gyermekeit szeretné az Alapítvány támogatni, valamint a 
hosszú távú tervek közt szerepel az iskola udvarának felújí-
tása és egy számítógépes park kiépítése is. 
Köszönjük a fellépőknek, vendégeknek, felajánlóknak, ado-
mányozóknak az estét.

Hirdetés
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Hirdetés

A mi sulink, AhovA szívesen járunk
Az október a tanulás mellett a már-már szokásos sokszínű ta-
nórán kívüli programokkal várta a gyerekeket. A szeptember 
végi átadást követően most vehették igazán birtokba a tanulók 
a gumiborítású futópályát. Jó volt látni, milyen szívesen játsza-
nak, sportolnak a nebulók rajta. Nem egyszer láthattunk saját 
szervezésű „amatőr” sprintversenyeket az új pályán.
Komolyabb futóversenyen vettek részt iskolánk legjobbjai, akik 
– immár hagyományosan - a Spar Maratonon mutathatták meg 
tudásokat. Mindannyian nagy lelkesedéssel vágtak neki az öt 
kilométeres távnak, és a befutónál sem kellett szégyenkezniük, 
hiszen a népes mezőnyben mindannyian az első harminc között 
végeztek. A teljesítményre – úgy tűnik - mások is felfigyeltek, 
mert az egyik kereskedelmi tévécsatorna a mi futónkkal, Őszi 
Katával készített rövid interjút. Külön köszönet Edit néninek, 
aki nemcsak megszervezte a versenyre való nevezést, utazást, és 
kísérte a kis csapatot, de maga is teljesítette a távot. Futóverseny 
Fóton is volt: a lassan már hagyománnyá váló iskolák közötti 
sportversenyek sorát a mezei futás nyitotta meg. Csapatunk de-
rekasan helytállt, több szép helyezésünk mellett Szaniszló Ádám 
és Balázs Fruzsina bronzéremmel térhetett haza.
A csalogató őszi napfény több osztályunkat is kirándulásra, 
városnézésre csábította. Két végzős osztályunk nyolcadikosai 
a Dohány utcai zsinagógába látogattak, majd vezetett pesti 
sétát tettek, hogy – részben az aktuális történelem tananyag-
hoz kapcsolódva - megismerjék a hazai zsidóság történetét, 
kultúráját. Büszkén hallottuk a kísérő idegenvezetők elismerő 
szavait a csapat érdeklődéséről, nyitottságáról és fegyelméről.
A legnagyobbak mellett a legkisebbek is emlékezetes kirán-
duláson vettek részt. Az 1.b osztály tanulóihoz testvérek, 

szülők, nagyszülők is csatlakoztak, így több mint negyve-
nen látogatták meg a veresegyházi medveparkot és az őszi 
pompába öltözött Vácrátóti Botanikus Kertet.
Az iskola diák-önkormányzata döntésének megfelelően az idei 
DÖK-napon a Somlyóba kirándultunk. A programmal csat-
lakoztunk a Világ Gyalogló Naphoz is: majdnem háromszáz 
tanuló teljesítette a túra 7-8 kilométeres távját. Bár az idő nem 
fogadott igazán kegyeibe minket, a gyerekek nagyon élvezték 
a programot, melynek során öt állomáson különféle feladatot 
is megoldottak: természetismeret, versfelismerés, tájékozódás, 
lakóhelyünk és a Pesti-síkság látnivalóinak azonosítása egya-
ránt szerepelt a próbák között. Amíg a nagyok a Somlyó lejtőit 
mászták, az első és második évfolyamosok az iskolához közeli 
dombon vettek részt játékos akadályversenyen.
Röviddel lapzárta előtt került sor az iskolában október 23-a 
megünneplésére. A negyedikesek és a nyolcadikosok köz-
reműködésével rendezett műsor a szereplők, és a rendező, 
Szebeni Boglárka büszkesége lehet. Felemelő, az ünnephez 
igazán méltó műsorukat nagy tetszéssel fogadták nem csu-
pán a gyerekek, de a jelen lévő felnőttek is.

Bohus Zoltán iskolaigazgató

A gArAy iskolA hírei

Egy vidám DÖK NAP a Garayban
Az esős és borongós idő sem tudta elrontani a Garays diákok és pedagógusok jókedvét 2016. október 15-én. Ezen a napon 
a Fóti Garay János Általános Iskola alsó tagozatában nem nyíltak ki a naplók, nem kellett a tanulóknak számot adni meg-
szerzett ismereteikről. Igaz, hogy korán ébredtek és indultak iskolába, de a számukra minden  tanévben oly fontos  DIÁK 
ÖNKORMÁNYZATI NAPRA került sor, összekapcsolva az EGÉSZSÉGNAPPAL.
Reggel nyolc órától kezdődtek a nap programjai,  közös zenés tornával. Majd délelőtt kilenc órától különböző helyszíneken és 
játékos állomásokon tölthették idejüket az osztályok nebulói. Több, mint tíz helyszínen, tanáraink vezetésével logikai, szellemi 
és ügyességi feladatok várták a diákokat, akik a programok befejezéséig nagy lelkesedéssel gyűjtögették az aláírásokat, bizonyítva, 
hogy hány helyszínen milyen feladatot oldottak meg sikerrel. A feladatok között volt: fehér porok és folyadékok szétválogatása, az 
egészséges étrendről puzzle kirakása, mesefigurák felismerése- párosítása, bizalomjáték, sor-és váltóverseny, labdajátékok, halacs-
ka-fogócska, mondd angolul: zöldség gyümölcs játék, egészséges ételalapanyagok képeiből ételek készítése, valamint keresztrejt-
vény. Úgy gondoljuk, eseménydús napot sikerült szerveznünk, ahol mindenki találhatott magának olyan elfoglaltságot, amiben 
jól érezhette magát. Mi, a szervezők is kellemesen elfáradtunk, de jó érzés volt látni az önfeledt, vidám arcokat. 
Köszönjük DÖK! Ezt várjuk a jövő tanévben is.

Szabó Krisztina szervező tanár
 
Állatbemutató, avagy: a Garayban mindig történik valami
„Azok a dolgok, amik megkülönböztetnek másoktól, tesznek azzá, ami vagyok.” (A. A. Milne: Micimackó)
Az Állatok Világnapja alkalmából, 2016. október 5-én újra iskolánkba, a 
Fóti Garay János Általános Iskolába látogatott kis állataival Both Zoltán 
hüllőszakértő és állatbefogó. Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak tartott 
bemutató órákat a felelős állattartásról, állatvédelemről, természetvéde-
lemről. Zoltán személyében igazi állatbarátot ismerhetünk meg, aki nagy 
szakmai tudással, sok éves tapasztalattal rendelkezik. Az élvezetes előadá-
sait tágra nyílt szemekkel, fülekkel hallgatták diákjaink. De nemcsak hall-
gathatták, hanem meg is simizhették az általa bemutatott kis állatkákat. 
Nagy kedvenc volt az afrikai fehérhasú törpesün Chima, Leila a szakállas 
agáma, egy madárpók és Mandy a királypiton. tette élvezetessé a délelőt-
tünket. Kérdezni most is lehetett, de lelkesen osztották meg a gyerekek Zolival saját, állatokkal kapcsolatos kis történeteiket. 
Nagyon szépen köszönjük ezt a remek délelőttöt! Reméljük közösen sikerül gyermekeinkből egy olyan nemzedéket nevel-
nünk, akik majd szeretik, óvják a természetet, az állatokat. Sok sikert, kitartást kívánunk Zoltánnak további munkájához!

Dögeiné Andrási Edit tanító

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

 
Mogyoródi telephelyünkre

betanított munkára
munkatársakat keresünk.
Jelentkezni személyesen, 

vagy telefonon.

Tel: 28/ 440 440
Mobil: 30/ 817 2170
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Időpont: 2016. november 20. (vasárnap) 17 óra 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház – Muharay terem 
(Fót, Vörösmarty tér 3. Tel.: 06 27 537 350, 06 70 331 5806) 

Belépőjegy ára: Felnőtt 1500 Ft,-; Nyugdíjas, Diák: 500 Ft,- 
 (Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.) 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
KKéésszzüülljj  ssaajjáátt  aallkkoottáássúú  aajjáánnddéékkookkkkaall,,  ddíísszzeekkkkeell  

sszzeerreetttteeiiddnneekk!!  AAddvveennttii  ddíísszz  kkéésszzííttééss,,  ggyyöönnggyyöözzééss,,  
nneemmeezz  éékksszzeerrkkéésszzííttééss..  

  

AAllaappaannyyaaggookkaatt,,  kkiieeggéésszzííttőőkkeett  hheellyybbeenn  iiss  vváássáárroollhhaattsszz!!  
  

DDuunnaakkeesszzii  HHSSZZKK  FFooggyyaattéékkkkaall  ÉÉllőőkk  NNaappppaallii  EEllllááttáássaa    
kkéézzmműűvveess  tteerrmméékkeekk  vváássáárraa  

  
HHeellyysszzíínn::  

VVöörröössmmaarrttyy  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz,,  MMuuhhaarraayy  tteerreemm  
((FFóótt,,  VVöörröössmmaarrttyy  ttéérr  33..))  

  

  

BBeellééppőőjjeeggyy  áárraa::  330000  FFtt,,  mmeellyy  aazz  ááffáátt  ttaarrttaallmmaazzzzaa!!    
 

 

Információ: 
T: 06 70 331 5806, 06 70 9676733 

E-mail:kjmariann.fotimuvhaz@gmail.com,  

Szeretettel várjuk Önt és Kedves Barátait 
november 25-én, pénteken 18 órára 

a Vörösmarty Művelődési Ház Szalkai termébe 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)  

 
Ferencz J. Réka festőművész  

Átmenet című  
kiállításának megnyitójára. 

 
A kiállítást megnyitja:  

Nagy Nikolett 
művelődésszervező 

 
 

A kiállítás megtekinthető: 
november 25 – december 9- ig, munkanapokon 9-19 óráig. 

 december 3. szombat 11 óra 

KOPOGÓS MIKULÁS 
Mikulásváró  
interaktív 
gyermekkoncert 
Tamás Éva Játéktára 
előadásában 

 
 

 

 

 

 
 

Jegyek árak: 600 Ft/fő 
Családi jegy: 2000 Ft/ 4 fő 

 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Muharay terem 
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közélet
újrAtemetés A károlyi csAlád kriptájábAn

A Károlyi grófok egyik temetkezési helye a fóti Szeplőtelen fogantatás templom 
alatti altemplom kriptája. Október 22-én kettős temetés, pontosabban újrate-
metés történt, gróf Károlyi Lajos és hitvese Széchenyi Hanna hamvait hozták 
„haza”, akik eddig a Felvidéken nyugodtak hosszú évtizedek óta. A történe-
lem nemzetünket sújtó viharai, most enyhültek meg annyira, hogy rendben 
megtörténhetett poraik áthozatala a trianoni határokon, s elhelyezése a csalá-
di temetkezési helyen. Az ünnepélyes, de magán jellegű szertartáson a Károlyi 
Huszárok és a „Fóti Vadászok” álltak díszőrséget, és ők helyezték el a hamvakat 
tartalmazó koporsókat végleges helyükre. Sebők Sándor atya mondott a két tör-
ténelmi család lelki üdvéért misét, melyen számos Károlyi és Széchenyi rokon 
vett részt. Természetesen jelen volt a betegségéből még éppen csak lábadozó 
gróf Károlyi László és felesége, Erzsébet asszony. A templomi kórus mellett, a 
fótiak nevében az Asszonykórus is énekelt egy, az alkalomhoz illő szép dalt, s 
hallhattuk a vadászkürtösök előadását is. A vendégek közt találtuk Lázár János 
miniszterelnökséget vezető minisztert, aki a család régi tisztelőjeként a mise 
során beszédet mondott, melyet az alábbiakban közlünk.

Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Széchenyi Hanna és Károlyi Lajos újratemetésének 
gyászmiséjén elmondott beszédének szerkesztett változata.

Kedves Plébános Atyák! 
Kedves Emlékező Családok! 

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Emlékezni és fejet hajtani jöttünk össze. Emlékezni egy 
emberpárra, egy házaspárra, két nagyszerű emberre, két 
nagyszerű családra: Széchenyi Hannára és Károlyi Lajos-
ra. Megtisztelő kötelesség, hogy a család felkérésére, ha-
zánk és nemzetünk nevében szólhatok ma a Károlyiak fóti 
templomában. Mindent elmond 
Magyarország sorsáról, hogy az 
elmúlt 150 esztendő tele van új-
ratemetésekkel, koporsók haza-
hozatalával. A sor 1870-ben kez-
dődött, amikor Batthyány Lajost 
kellett újratemetnünk, folytató-
dott a Torinóba száműzött reme-
te, Kossuth Lajos koporsójának 
hazahozatalával, majd a 20. szá-
zad elején II. Rákóczi Ferenc és 
hű szövetségesei, 1989 nyarán az 
‚56-os mártírok, hősök újrateme-
tésével. 1993-ban Horthy Mik-
lós és családja tért haza szeretett 
földjére, végül 1994-ben Bethlen 
István, miniszterelnök. 

A nagy hősök mellett az elmúlt 
harminc esztendőben nagyon sok 
család is haza hozta, hozatta sze-
retteit annak érdekében, hogy a 
haza földjében nyugodhassanak. 
Annak a hazának a földjében, 
amelyhez mindig hűségesek vol-
tak, és amely mégis, számtalanszor megtagadta őket a 20. 
században. A hűséges magyarokhoz hűtlen lett saját hazájuk. 
A nemzeti és a nemzetközi szocializmus miatt százezreknek 
kellett elhagyni az országot, akik hontalanná, világtalanná 
váltak. Közel ötvenévnyi emigráció után, az elmúlt harminc 

esztendőben sokan tértek haza Magyarországra, sajnos azon-
ban sokan örökre távol maradtak, hiszen az emigráció idején 
haltak meg. Távol attól a hazától, amit szerettek, hontalanon, 
számkivettségben, kisemmizetten, kitaszítottan, szegényen 
és leginkább megtörten. Miközben ők maguk halálukig jó 
magyarok és jó keresztények maradtak. A kormány képvi-
seletében ezért ma az a kötelességem, nemcsak a család tisz-
telőjeként, hanem úgy is, mint megválasztott országgyűlési 
képviselője Magyarországnak, hogy megkövessem azokat, 
akiket hetven évvel ezelőtt az állam megbüntetett és távozás-
ra kényszerített. Bocsánatot kérünk azoktól, akiknek hetven 
évvel ezelőtt el kellett hagyniuk a hazájukat. 
A főhajtás, a megkövetés, a bocsánatkérés mellett vannak 

ma más kötelességek is. Két olyan 
ember hazatérése miatt jöttünk 
össze, akik példát mutatnak. Első 
helyen és elsősorban a családjuk 
okán, hiszen a Széchenyi és a Ká-
rolyi család, akiknek tagjait ma 
újratemetjük, 250 éven keresztül 
a haza és haladás jegyében oly 
sokat tettek és oly sokat áldoztak 
ezért az országért. 
Széchényi Ferenc, a Nemzeti 
Múzeum alapítója, fia István, aki 
mindannyiunk közül a legna-
gyobb, vagy Dénes a követ, há-
rom miniszter, Széchényi Ferenc 
és Viktor főispán, Széchenyi Béla 
és Ödön, hazánk legnagyobb fiai, 
és végül természetesen Széche-
nyi Hanna, sok évszázad jótevői 
voltak. Károlyi Sándor, Antal és 
Ferenc, a 18. század nagy nem-
zeti hősei, katonái. István, Lajos 
és György, a híres testvérhármas, 
országalapítók, gazdák, katonák, 
nemzeti hősök. Alajos, a berlini 

kongresszus híres nagykövete. Károlyi Ede, Tibor és Ist-
ván, 1848 hősei és honvédei. Sándor, a briliáns gazda és 
politikus. József, aki mindvégig hűséges maradt a királyhoz. 
László és fia István, Imre és fia, Viktor, akik mintagazdaként 
élték az életüket, vagy Mihály és Gyula, a két miniszterel-

nök, és persze Lajos, akire ma emlékezünk, és akiről Széche-
nyi Zsigmond nem mondott többet, mint azt: mindenhez 
értett, mégis szerény maradt, sosem kérkedett vele, de min-
dent ő tudott közülünk a legjobban. 
Két család, aki a gazdagságot, a tudást és a vagyont, de oly-
kor még az életét is kész és képes volt ezért a hazáért áldoz-
ni. Két olyan család, akik hittek a hazájukban, akik szeret-
ték a hazájukat és tudták, hogy nemcsak jogaik vannak vele 
szemben, hanem elsősorban kötelességeik. A haza minde-
nekelőtt, a hazaszeretet és a haza iránt való hűség minden 
előtt! A magyar nemzet elmúlt 250 évében a fejlődést, az 
emelkedést jelentős részben ezek a családok teremtették 
meg. A hazát építették egy vállalkozással, gazdaságszerve-
zéssel, jó gazda módjára, miközben a haza ügye mellé emel-
ték a haladás kérdését. 

De nemcsak a családok, nemcsak a két nemzetség, a Széche-
nyiek és a Károlyiak mutattak nekünk példát hazaszeretet-
ből és kötelességből, hanem az a két ember is, akik miatt ma 
összejöttünk. Erre a példára pedig mindig szükségünk van, 
jól mutatja ezt, hogy ez az ország ma nem anyagi javakban 
szenved hiányt. Magyarország ma erkölcsi és morális javak 
hiányában szenved. Ezért fontos a mai nap példája mind-
annyiunknak, azoknak, akik emlékeznek családtagként, és 
azoknak, akik főhajtás végett jöttek el. 
Széchenyi Hanna és Károlyi Lajos példát mutatott, első-
sorban hűségből. Hűség a család iránt, hűség egymás iránt, 
hűség a rájuk bízottak iránt, hűség a hazájuk iránt, hűség 
a természet iránt, hűség a vadhoz, az élővilághoz és termé-
szetesen: hűség a jó Istenhez. Ez a két család és ez a házas-
pár példát mutatott felelősségvállalásból is. Az ő életükben 
kevesebb volt a lehetőség, és jóval több a felelősség, de a 
név kötelezte őket, hogy mindig az utóbbira helyezzenek 
nagyobb hangsúlyt. Példát kellett mutatniuk jómódban és 
szegénységben, emelkedésben és süllyedésben egyaránt. Jó 
gazdának lenni, jó katonának lenni, hadikölcsönt jegyezni, 
vállalkozni, megtenni, ami megtehető, megtartani, amit az 
ember örökölt. Milyen jó lenne, ha azok, akik ma e nemzet 
javai fölött erővel és lehetőséggel bírnak, ezt az eszmét, a 
hűség és a felelősség eszméjét követnék! 
Milyen példát mutattak abból, hogy mit jelent a legjob-
bak közé tartozni? Mit jelent a magyar nemzeti elit tagjá-
nak lenni?  Azt, hogy nem elég gazdagnak lenni, kell hozzá 
példamutatás, szellem, fölfogás és intellektus. Mit is jelen-
tett számukra, hogy ők adták ennek a nemzetnek az elitjét? 
Becsületet, tisztességet, szerénységet, szorgalmat, diszkrét 

eleganciát, a hivalkodás elutasítását és legkülönben aláza-
tot. Alázatot egymás iránt, és alázatot a rájuk bízottak iránt. 
Mekkora felelősséget jelentett az év mind a 365 napjában 
mintát adni? Hogyan lehet legjobbnak lenni, a legjobb gaz-
dának, a legjobb családapának. Ma fájóan hiányzik közü-
lünk ez a régi iskola, amely példát mutatna a hétköznapok-
ban, amely a régi iskolából újat tudna teremteni. 

Pedig bőségesen jutott Károlyi Lajosnak, Széchenyi Han-
nának, gyermekeiknek és unokáiknak a küzdelemből. Fia-
talon, alig húszévesen kellett átvenni egy hatalmas vagyont, 
viselni annak minden terhét, nemzetközi szervezetet alapí-
tani, részt venni az első és a második világháború poklában, 
majd menekülni, menteni a menthetőt, és természetesen 
közben végig összetartani. Mindezt derűvel, tartással és 
emelt fővel, hiszen a nép iránti felelősség, a példa, a minta-
adás kötelező. Csak egyféleképpen és csak akkor lehetséges 
mindez, ha az ember akkor is képes megtartani a hitét, ami-
kor emelkedik és akkor is, amikor süllyed. Fiatalon, gazda-
gon, ambícióval egészségesen telve és akkor is, amikor ve-
szít, amikor menekül, amikor öregszik és tudja, hogy nem 
képes az idő kerekét visszafordítani. Csak a hit segítette 
őket. A hit, amelyből ma itt mindannyian példát vehetünk. 
Si Deus pro nobis, quis contra nos.1 
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

1 A Széchenyi család jelmondata, jelentése: Ha Isten velünk, ki 
(van) ellenünk? 

Lázár János

A Károlyi Huszárok

„Fóti Vadászok”A Fóti Asszonykórus
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fóti közművelődési és közgyűjteményi központ 
novemberi és decemberi rendezvényei

November 19. 13.30 - 16.30 óráig
Családi szombatok – kézműves fog-
lalkozás
Helyszín: Városi Könyvtár 
November 19. 9.30 - 12.30 óráig
Családi szombatok – kézműves fog-
lalkozás
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár
November 20. 17.00 óra
„Meddig vagyok?!”- Esztergályos 
Cecília műsora
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Jegyár: Felnőtt: 1500Ft,-  Nyugdíjas, 
Diák: 500 Ft,-
November 22. 3D Mozi nap
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
Jegyárak: Felnőtt: 2D filmek - 
1200Ft,-
Kedvezményes jegyárak: 2D filmek – 
1000Ft,-
Csoportos kedvezményeink 25 fő fe-
lett: 2D – 800Ft,-
Pénztár nyitva tartás: Az adott vetíté-
sek előtt fél órával.
Filmek:
16.30 Sohavégetnemérős
18.15 Könyvelő
20.30 Jack Reacher: Nincs visszaút
November 25. 18.00 óra

Ferencz J. Réka festőművész Átme-
net c. kiállításának megnyitója
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
November  26. 9.00 – 13.00 óra
Készülődés Adventre – Családi kéz-
műves játszóház
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
November  27. 11.30 óra
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Óvodakert 
November 28. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája: Dr. Jász-
berényi József: Merre tart a világ?
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
November 30. 10.00 óra
Filharmónia Magyarország Ifjúsági 
bérletsorozata - Góbé Együttes: A 
Kárpát-medence népzenéje 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
November 30. 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia – Dr. Jász-
berényi József: USA – Elnökválasz-
tás, geopolitikai lehetőségek
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
November 30. 19.00 óra
Operett Nagykoncert - sztárvendég: 
Oszvald Marika 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Jegyár elővételben: 2600 Ft,-

Jegyár az előadás napján: 3600 Ft,-
Németh Kálmán Emlékház – Ter-
mőág alkotóműhely
A foglalkozásokat minden héten szom-
baton: 9.30 és 12.00 között tartjuk.
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház Fót, Béke 
u. 33. Részvételi díj: 1000 Ft/fő/alkalom.
December 3. 
Tamás Éva Játéktára – Kopogós Mi-
kulás
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
December 4. 
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Óvodakert 
December 17. 
Bérletes felnőtt színház – Cselédek a 
Váci Dunakanyar Színház előadásában
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
December  17. 
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Óvodakert 
December 17. 
Mindenki karácsonya – Süti sütő 
verseny és Karácsonyi koncert
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház és 
Kisalagi Református Templom
December 18. 
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Óvodakert 

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

§

Hirdetés

egy „irtó jó” időtöltést Ajánlunk…neked

                                                                             Ez                jó lesz!

Az ősz derekán járva egyre valószínűbb, hogy a családok 
nagyobb része elkezdte, illetve lassacskán be is fejezi az őszi 
nagytakarítást otthonában.
A kerítésen belüli szépítgetés után jöhet a 
közterületek tisztogatása, csinosítása.
Újra Várostakarítási 7-et tervez a Fóti Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft., amellyel- remé-
nyeink szerint - sikerül Fót szemetét kiírtani.
Ehhez kínálunk szervezett formát, használ-
ható munkaeszközöket, láthatósági mellényt.
Közös célért egy szebb, élhetőbb városért 
most tehetünk egy apró lépést.
Ezért felhívjuk a lakosság, szervezetek, a fóti 
telephelyű cégek, vállalkozások és a jövő nemzedék -jelenlegi 
fóti tanintézményben okuló diákok – figyelmét, hogy a csa-
patokat szervezve vegyen részt ezen a nevezetes eseményen, 
melyen korra, nemre való tekintet nélkül bárki részt vehet:
2016. 11. 21-25: Öregfalu, Sátorfák, István hegy;
2016. 11. 28-12.12: Újfalu, Öreghegy, Üdülőövezet;

2016. 12. 05-08: Kisalag, Kurjancs területeit takarítjuk.
Időjárási viszontagságok esetén a programok 1 héttel csúsznak

A csapatok számára meleg teát és sült tököt 
biztosítunk. A takarítás után lehetőség nyí-
lik néhány cím elnyerésére értékes nyeremé-
nyekkel, mint például:
- a legaktívabb iskola (legnagyobb létszám-
mal részt vevő intézmény)
- „Szemétirtók” gyöngye (a legtöbb mun-
kaórával rendelkező magánszemély)
A nyertes csapatok és magánszemélyek is 
konténeres fát kapnak ajándékba, amellyel 
a közterületeinket tovább zöldíthetjük.

Legyen a te csapatodnak is saját fája…
Ugye eljössz erre az „irtó jó” bulira?

A részvételi szándékot a Fóti Közszolgáltató Nonprofi 
Kft. elérhetőségein lehet jelezni:

email: fotikft@gmail.com   Telefon :  +36 70-374-8343

vizslA túrA A somlyón

Kevesen tudják, hogy az ELTE öregdiákság kirándulócsoportján kívül (amiről egy fényképpel beszámoltunk egy nyári 
hónapban) más társaságok is rendszeresen látogatják a Fót kiemelkedő természeti értékének számító Somlyót. Október 
30-án, vasárnap délelőtt egyre több gépkocsi érkezett a Fáy Présház előtti lejtőre, míg végül szinte be is telt a hatalmas zöld 
mező. Kutyások érkeztek kutyáikkal, többségükben simaszőrű magyar vizslákkal. Még sátrat is felállítottak a szervezők a 
regisztrációk érdekében, s kisebb csoportokban túravezetővel vágtak neki az 5-6 km-es távnak a kellemes őszi időben. Az 
érdekes és főleg látványos eseményről Kollár Mihályt, a Vizsla Túra főkoordinátorát kérdeztük.

Hány kutya vett részt?
232 kutyát regisztráltunk a fóti túrára, amelyekhez 380 sze-
mély tartozott. 
Mióta szervezik ezeket a túrákat, és az ország mely tájait 
keresik föl?
Az alapító Tollár Mónika 2007-ben szervezte meg az első 
Vizsla Túrát. Bárhová elmegyünk kirándulni, ahol szívesen 
látnak bennünket és a vizsláinkat. Jártunk már a Kékeste-
tőn, Szegeden, Túristvándiban, Városlődön, Pusztavacson, 
Újhartyánban és másutt is. A szép helyeket keressük, így 
voltunk itt Fóton már tavaly is. Most is felvettük a kapcso-
latot az önkormányzat kulturális referensével, hogy tudja-
nak rólunk.
Milyen gyakran tartanak kirán-
dulást, s ezekről honnét lehet tudo-
mást szerezni?
Általában havonta egy kirándulást 
szervezünk, a hónap utolsó vasárnap-
ján. Felhívásainkat a www.vizslatura.
hu weboldalán illetve a www.face-
book.com/vizslatura.hu/ közösségi 
oldalunkon olvashatják az érdeklődők.
A magyar vizslákon kívül láttunk 
kisebb számban más fajtájú ebeket 
is…
Igen, minden fajta kutyát szívesen lá-
tunk, amelyik közösségbe vihető és az 
oltása is rendben van. Ilyenkor olyan 

felhőtlen örömmel rohangálnak, hogy ezt nem vehetjük el 
tőlük és a szocializáció számukra is nagyon fontos.
Van állandó tagságuk?
Tagsági díj nincs. Részvételi hozzájárulást gyűjtünk, amiből 
a működési költségeinket fedezzük. Ilyen kiadás például a 
rádiók bérlése, a kakis zacsik, biléták beszerzése azon kutyák 
számára, amelyek nem rendelkeznek a gazdi telefonszámát 
tartalmazó dobozzal. A befizetésekből tudunk ajándékot is 
adni alkalmanként a 3 legfiatalabb, a 3 legidősebb és a 3 
legmesszebbről érkező kutyáknak.  
Mikor jönnek legközelebb Fótra?
A pontos időpontot még nem tudom, vélhetően jövő ősszel 
jövünk ismét. 
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meghívó
A 25 éves A zeneiskolA ünnepi hAngversenyére

Szeretettel hívunk, és várunk mindenkit, aki velünk együtt szeretné megünnepelni a Fóti Zeneiskola 25 éves év-
fordulóját. Az ünnepi hangverseny november 19-én, szombaton este 18,00 órakor lesz, a Vörösmarty Művelődési 
Házban. A koncerten tanáraink és diákjaink szerepelnek, a jókedvről pedig vonós és fúvószenekarunk gondoskodik.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az iskola tanári és diák közössége nevében 

Cselőteiné Z. Katalin intézményvezető

A Magyar Idők c. tájékoztató honlap 2016. október 29-i, szom-
bati lapszámában igen érdekes, Fóttal kapcsolatos hírrel szolgált. 
A Gabay Dorka-Haiman Éva által jegyzett írás első részét 
másoljuk ide szó szerint, amely a migráns fiatalok helyzetét is 
érinti. A cikk bizonyára Fóton is érdeklődést válhat ki. 

MEGSZűNNEK A GyERMEKOTTHONOK
A fóti gyermekotthon tervezett felszámolásával megszűnik 
a kísérő nélkül hazánkba érkezett kiskorúaknak helyet adó 
részleg is – értesült a Magyar Idők. Mint ismeretes, a kor-
mány vállalta, hogy 2019–2020-ig az állami gondozásban 
élő gyermekek közül nevelőszülőknél helyezi el azt, akit 
csak lehet, a többiek pedig 8, 10, 12 fős lakásotthonokba 
költözhetnek. Ez a sors vár többek között a Károlyi István 
Gyermekközpontra is, ahol jelenleg mintegy 40, kísérő nél-
kül hazánkba érkezett kiskorúról gondoskodnak. Azt, hogy 
az illegális bevándorlók ezen csoportját hol helyezik majd el, 
egyelőre nem tudni, de garantáltan lesz helyük – hangsúlyoz-
ta forrásunk. A határt egyedül átlépő gyermekek a jövőben is 
számíthatnak a magyar állam segítségére, a kormány tartani 
fogja magát vállalásához, hogy számukra minden egészség-
ügyi és oktatási támogatást megad.

Gratulálunk a fóti 
polgárőröknek, akiknek az 

Országos Polgárőr Szövetség 
az Év Polgárőr Egyesülete 
kitüntetést adományozott

A városi könyvtár progrAmjAi:

November 19. 09.30-12.30
Készülődés Mikulásra/Kézműves foglalkozás/ Fiókkönyvtár
November 19. 13.30-16.30 
Készülődés Mikulásra/Kézműves foglalkozás/ Gyermek részleg
Decemberi előzetes:
December 10. 09.30-12.30 
Karácsonyváró kézműves foglalkozás Fiókkönyvtár
December 10. 13.30-16.30
Karácsonyváró kézműves foglalkozás Gyermek részleg
December 5-23. 
A Népművészeti Szakközépiskola diákjai által készített ke-
rámiák kiállítása és vására!
December 12-23.
MEGBOCSÁTÁS HETEK!  Mindhárom részlegben
A késedelmesen visszahozott könyvekre elengedjük a kése-
delmi díjat!

December 23-tól január 02-ig mindkét könyvtárunk 
ZÁRVA tart! Nyitás:  január 03-án.

Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
Könyvtárosok

AlkAlmAzkodjunk A téli időjáráshoz, készítsük fel 
gépkocsinkAt A biztonságos közlekedéshez!

A Pest Megyei Rendőr Főkapitányság hívta sajtótájé-
koztatóra az érdeklődőket egy szokatlan helyszínre, a 
2. sz. főút 22-es kilométerszelvényéhez, Göd határá-
ban. Itt állomásozott a gépkocsik biztonságos közle-
kedése érdekében elindított kampány egyik csapata, 
mely szúrópróbaszerűen állította meg az arra közle-
kedő járműveket a szükséges ellenőrzések elvégzése és 
a figyelem felkeltése érdekében.

Főszerkesztőnk érdeklődésére Nádházi Brigitta r. száza-
dos, a PMRFK Közlekedésrendészeti Osztály munkatár-
sa válaszolt a kérdésekre:
Elsőként a véletlenszerűen megállított gépkocsik okmá-
nyait kérik el, majd ellenőrzik a gépkocsik felszereltsé-
gét, alkalmasak-e a téli megváltozott körülmények közt 
is a biztonságos közlekedésre. Megvizsgálják a gumiabroncsok állapotát, a téli gumik meglétét. Ezt már egy, a kampányhoz 
csatlakozott cég szakemberei teszik, akik szakmai tanácsokkal is ellátják a járművezetőket.
A „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági kampánynak megfelelően megvizsgálják a jármű világító- és jelző berendezéseit, 
továbbá a fűtő és párátlanító berendezés hatékony működését is, hiszen ez is rendkívül fontos lehet a párás téli időjárás esetén.
Mindezen túl ingyenes látásvizsgálatot is végeznek a kampányhoz csatlakozott szemészeti intézetek, mert természetesen az 
is szükséges, hogy a gépkocsivezető tökéletesen lássa az utat, a forgalmat, hogy időben tudjon alkalmazkodni a különböző 
helyzetekhez.
Csatlakozott a kampányhoz még egy szélvédő-javító cég is, amelynek munkatársai az ellenőrzések helyszínein a szélvédőket 
is megvizsgálják, és szükség esetén felhívják a járművezetők figyelmét az esetleges hibákra és javítási tanácsokkal is szolgálnak. 

Változott az 
ügyfélfogadás 

rendje 
dunakeszin

A Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság Igazgatásrendészeti 
Osztályának tájékoztatója.

A Dunakeszi 
Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti 

Osztálya tájékoztatja az 
állampolgárokat, hogy az 

engedélyügyi ügyfélfogadási 
idő a Dunakeszi 

Rendőrkapitányságon az 
alábbiak szerint változott:

Kedd: 8 – 12 óráig és 
13 – 15 óráig.

Csütörtök: 8 - 12 óráig.

A gumiabroncs profilmélységének vizsgálata
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