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December első vasárnapján csodás hófá-
tyol borította Fótot, így az első adventi gyer-
tyagyújtás igazán varázslatos hangulatban telt. 
Sebestyén Győző református lelkész és Bartos 
Sándor polgármester közösen gyújtották meg 
az első gyertyát az adventi koszorún. Ezután a 
református gyülekezet Gárdonyi Zoltán ének-
kara adta elő ünnepi dalát, majd Sebestyén 
Győző beszélt az advent jelentéséről, fontossá-
gáról. Ezt követően a Fóti Asszonykórus éne-

kelte el ünnepi dalait, zárásként pedig a Maszk 
Bábszínház adta elő Betlehemi történetüket, 
élőszereplőkkel, bábtáncoltatással, s előadásukat 
népdalokkal és régi egyházi dalokkal vetítették. 
December második vasárnapján, a második ad-
venti gyertya gyújtásakor, Filemon Zsolt baptista 
lelkipásztor mondta el ünnepi gondolatait, majd 
meghallgathattuk a baptista gyülekezet fúvós 
zenekarát, a műsort pedig az Apponyi Franciska 
óvoda zárta ünnepi műsorával.

December első és második vasárnapját követően, az Óvodakertben ki-
helyezett mesés koszorún már két gyertya lángja jelzi, hogy közeledik 
az év legmeghittebb ünnepe, a karácsony.

Adventi gyertyagyújtás

Kezdetét vette az adventi időszak 

December 1-jén megnyitotta kapuit a Vörösmart tér 5 szám alatti parkoló területén a korcsolyapálya, melyet 
a fóti lakosok, 500 forintos áron, az 5 év alattiak pedig ingyen vehetnek igénybe. A helyszínen korcsolyaköl-
csönző is működik. A Fót Város Önkormányzatának támogatásával épült 520 m²-es jégpálya 8 és 20 óra kö-
zött, téli szünetben 10 és 20 óra között egészen január 28-áig várja a lelkes korcsolyázókat. A korcsolyapályát 
8 és 14 óra között a fóti iskolák és óvodák ingyenesen vehetik igénybe. A jégpályától mindössze pár méterre 
lévő Adventi Vásár péntektől vasárnapig 14 és 20 óra között tart nyitva.

Ismét megnyitotta kapuit a korábbi évben nagy sikert aratott 
korcsolyapálya és az elengedhetetlen Adventi Vásár is.  

Meggyötörten állni

A decemberi

Fagyos ködben

Csodát várni

A csillagtalan

Néma csöndben
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A lélek ablakára karcolt

Jégvirágban

Eltűnődni

Zúzmarás hajnalok

szívet melengető homályában

Próféciák nyomán

Hitre cserélni

A kételyt

Csillagjelet

Látni a legsötétebb

éjben

és hinni

Hinni

A szívekben születő

Fényben.

Kovács András : Advent

Tisztelt Fóti Polgárok!
Advent mindig különleges időszaka az évnek. Ilyenkor 
válik a legfontosabbá, hogy örömet okozzunk, gondos-
kodjunk másokról. Valójában erről szól az ünnep. Az 
adventi koszorú várakozást jelképező négy gyertyája a 
hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet szimbolizálja. 
Ha adhatunk, a lelkünk jelképesen megtisztul. Nem vé-
letlen, hogy ilyenkor többen jótékonykodnak, támogat-
nak különböző szervezeteket, akár gyűjtést szerveznek, 
hiszen az ünnepi időszak mindannyiunkat gondolko-
dóba ejt, érzékenyebbé válunk a világ és közvetlen kör-
nyezetünk történéseire is. Önkormányzatunk évek óta 
figyelemmel kíséri a Fóton élő, segítségre szoruló csa-
ládok, egyedülállók életét, és tűzifával, élelmiszerekkel, 
egyéb adományokkal segíti a karácsonyi készülődést. 
Karácsony ünnepe minden évben emlékeztet arra, hogy 
nem szabad figyelmen kívül hagyni embertársainkat. 
Magam és képviselőtársaim is különös gonddal tekin-
tünk arra, hogy adjunk. Karácsony a fény születésének 
ünnepe. Megszűnik a sötétség. Erről ír Kovács András 

Advent című versében. A nappalok újra hosszabbodnak, 
a karácsonyfa csúcsdíszén pedig felvillan az isteni fény, 
az örök fény, a „szívekben születő fény”. Az égi sarkcsil-
lagból kiáradó isteni fény tölti meg élettel a sötétségbe 
fordult világot és hozza el a megváltás ígéretét a démoni  
sötétségbe. Jézus ennek a megváltó isteni fénynek em-
beri alakja. Amikor eljön a lélek sötét éjszakája, mikor 
teljes elhagyatottságban a betegség, halál sötét barlang-
jába téved a lélek, akkor születhet újjá az ember, akiben 
nincs félelem, aki képes arra, hogy elfogadja, megőriz-
ze és továbbadja lelki gazdagságát. Jézus kiszolgáltatva, 
de félelem nélkül érkezett a világra. A betlehemi éjszaka 
szegénységébe a legnagyobb gazdagságot hozta el: a sze-
retetteljes odaadást és elfogadást. Karácsony üzenete egy 
gyermek születésén, egy édesanya várakozásán, majd 
örömén keresztül hirdeti, hogy a létezésünk alapja és 
értelme a szeretet. Karácsony ünnepe egyszerre példája 
Isten szeretetének, az odaadásnak és az elfogadásnak is. 
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Áldott, meghitt, békés ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kívánok mindannyiuknak!

Fót, 2017. december
Bartos Sándor polgármester
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-  Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és KHT 
ügyeletek)!

-  Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki álla-
potú járművel induljon el, különös tekintettel a gu-
mik állapotára!

-  Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, fonó-
kötél, alkalmanként kis mennyiségű érdesítő anyag.

-  Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, 
hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokáli-
san lefagyott területek.

-  Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figye-
lembe a megnövekedett fékutat!

- Ne kockáztasson az előzésnél!
-  A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só 

olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vé-
konyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval 
felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan 
vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a mun-
kagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyel-
meztesse arra az Önt követő járművet is!

-  Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkoz-
zon az előzéssel, nem tudhatja milyen az út állapota a 
munkagép előtt!

-  Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett se-
bességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy 
szórás esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak 
gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni az eké-
ző jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való találko-
zást.

-  Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon 
meg azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), 
mert a balesetveszély lényegesen megnő! Itt a fő sza-
bály az, hogy a hó eltakarítását ne akadályozza a gép-
kocsi.

-  Kerülje az elakadást! Kezdődő hófúvás, intenzív ha-
vazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor he-
lyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út 
ismét járható! Az elakadt járművek akadályozzák a hó 
eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt 
okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.

-  Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja az úton, vagy 
ha mégis, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg 
feltűnően látható helyen!

-  Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ru-
hát és enni- innivalót is becsomagol.

-  Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról, még 
rövid távolságra se induljon el kevés üzemanyaggal!

Hasznos tanácsok télen közlekedőknek

Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, hogy a települé-
si környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkor-
mányzati rendelet szerint az ingatlan előtti járda (sa-
rokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldal) 
tisztántartása, a gyalogos forgalomra szolgáló járda-
rész hó- és jégmentesítése az ingatlan tulajdonosának a 
kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó 
ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más eláru-
sítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak 
kell tisztán tartani.

Járdának minősül az a gyalogos közlekedésre ren-
delt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingat-
lan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 
Amennyiben a járda területén szilárd útburkolattal el-
látott területrész mellett az útszegélyig még üres füves 
rész vagy virágos sáv, illetve fűbeton is van, az egész te-
rületet a járdához tartozónak kell tekinteni.
Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdasza-
kaszt, lépcsőt, stb.) – a szükségeshez mérten – napon-
ként többször is fel kell hintetni. A felhintésre bomló, 

szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, 
hamu, fűrészpor, kőporliszt, stb.) kell használni. E célra 
tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használ-
ni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán-
tartásra kötelezettnek kell gondoskodnia. A járda és a 
közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötele-
zettnek úgy kell elvégeznie, hogy abból ne származzon 
baleset.
A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda kö-
zött úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gép-
jármű forgalmat ne akadályozza. Járdáról a havat (ha 
szükséges) naponta többször is el kell takarítani.

TILOS az összerakott hó elhelyezése:
• a gyalogos közlekedési útvonalon;
• az útkereszteződésben;
• az úttorkolatban;
•  a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 

a jármű megállóhelye és a járda között.

Egyúttal kérjük Önöket, hogy a hóeltakarítás haté-
konyságának növelése érdekében az úton és az útszélén 
ne parkoljanak!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és 

hulladékgazdálkodási referens
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Fóti Lakosok!

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

INVITEL

   LÁTTAD?

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával 
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve a készülék- 
készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak a kiemelt csomagok 
mellé vásárolható meg, ez digitális kábel és FTTH területen a Tripla XL, 
VDSL és rezes területen a Tripla M.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG, NET ÉS TELEFON 
EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

INTERJÚ
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Az energiatakarékosság és az újrahasznosítás fontos-
ságára oly módon hívták fel a fóti fiatalok figyelmét, 
hogy környezetvédelmi pályázatot írtak ki hulladékok 
hasznosítására két kategóriában, használati tárgyak és 
művészeti tárgyak készítésére. A hulladék anyagok-
ból (PET palackok, italos doboz, fém doboz, karton, 
hullámpapír stb.) 5-10 fős csoportban általános iskolás 
diákok és középiskolás diákok alkothattak tárgyakat. 
A pályázaton esetenként több alkotó csoporttal is részt 
vettek a fóti általános iskolák és a Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium. A Városi Könyvtárba 
benyújtott pályaműveket november 23-án egy szaka-
vatott zsűri értékelte, akik az alábbi tagokból álltak: 

Zsűri elnök: Németh József alpolgármester
Zsűri tagok: Dr. Vargha Nóra képviselő, Gellai Ist-
ván képviselő, Ersók Nóra „Legszebb konyhaker-

tek” Mozgalom és több környezetvédelmi pályázat 
szakértője, Kiss Eszter tanár, képzőművész, Molnár 
Krisztina kulturális referens

A környezetvédelmi pályázat díjátadó ünnepsége 
november 17-én zajlott. A könyvtár zsúfolásig megtelt, 
óriási volt az érdeklődés a kiállított egyedi, különleges 
pályaművek iránt. Németh József alpolgármester, a 
zsűri elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kiss 
Eszter, a Németh Kálmán Emlékház gyűjteménykez-
elője értékelte a munkákat kiegészítve számos nagyon 
aktuális környezetvédelemmel kapcsolatos tanáccsal, 
útmutatással. Nagyon fontosnak tartja, hogy a jövő 
nemzedékében tudatosodjon a felelősség a környe-
zet-és természetvédelem iránt. Ennek egyik módja a 
hulladékok újra hasznosítása. Az itt kiállított pálya-
munkákban kiváló ötleteket lát, amelyhez gratulált. 

Fót Város Képviselő-testülete a 76/2016.(II.24.) KT határozatával elfogadta a 2015-2020. 
évekre szóló Környezetvédelmi Programját és az Intézkedési tervét.  A 2016. évi Intézkedé-
si Tervben kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem népszerűsítése, elsősorban a fiatal 
korosztály körében. A környezetvédelmi pályázatról Molnár Krisztina írását olvashatják.

Kedves Ügyfelünk!

Idén is sikeresen lezajlott a Fót Város Önkormányzata 
által kiírt Környezetvédelmi pályázat 

Környezetvédelem Ezután került sor a díjak átadására. Az értékes díja-
kat Németh József alpolgármester és Dr. Vargha Nóra 
képviselő asszony nyújtotta át. 
A díjátadó ünnepség hangulatát Kollár Dorina gitár-
ral kísért éneke gazdagította.

A KÖRNYEZETVÉDELMI PÁLYÁZAT  
DÍJAZOTTAI 2017. ÉVBEN:

Használati tárgy kategória
Alsó tagozatos korosztály

1. helyezett: 
Cím: „Ügyesen a tudásért” 3db-os játék
Sajtos dobozból ügyességi játék a pozitív és negatív 
számok összeadásának gyakorlásához.
Csoport neve: Ügyes kezű matekosok
Csoport tagjai: Hegyi Boglárka Laura, Németh Tifa-
ni, Tóth Emília
Tanár: Koblász Mária (Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

2. helyezett: 
Cím: „Fémedények új élete” használati tárgyak
Konzerves dobozokból különböző használati edé-
nyek, tartók készítése. Festés után szalvétával díszí-
tettük.
Csoport neve: Zöldek
a) konyhai tartóedényeket készítették: Kimás Gréta, 
Sipos Nadin, Sifter Petra, Zsolt-Fa Bence
b) írószertartókat készítették: Dóra Lajos, Pölcz Ba-
lázs, Szűcs Máté, Sal Máté
c) vázákat készítették (száraz virágoknak, termések-
nek): Sárközi Krisztofer, Kissebesi Miklós, Kissebesi 
Vilmos, Mezei Vivien
Tanár: Veresné Szikszai Gabriella 
(Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola)

3.helyezett: 
Cím: Akvárium és homokóra játékok
Idő múlása az élőlények kipusztulásának  
fenyegetettsége. 
Anyaga: pet palack, műanyag pohár, papír.  
Méret: 15x25 cm.
Csoport neve:  
Testvérosztály, azaz a 2. osztály és a 6. osztály
Tanár: Varró Lászlóné Király Ilona
(Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola)

Felső tagozatos korosztály

1.helyezett: 
Cím: Vázák kartonpapírból
A csoport tagjai kartonpapír, újságpapír, papírguriga 
valamint PET palack újbóli felhasználásával készítet-
tek vázát. 
A kisméretű dekorációs váza mérete kb. 12 cm. A 
nagy méretű váza mérete kb. 22 cm. Az alkotások 
vázát a kartonpapír adja, amelyet a gyerekek újságpa-
pírral vontak be, váza külső felületét pedig festéssel, 
valamint dekupázs technikával tették látványosabbá.

A kisméretű váza száraz virágok, a nagyobbik váza a 
PET palacknak köszönhetően vágott virágok elhelye-
zésére is alkalmas így mindkét típusú alkotás deko-
rációs, valamint használati tárgy funkcióját egyaránt 
betölti. Díszíti otthonunkat és ajándékötletként is 
kiváló.
Pályázó csoport: 6.a. osztály tanulói
Csoport tagjainak neve: Nagy Liliána, Rács Rebeka, 
Takács Kamilla, Szalkai Patrícia, Tarr Petra, Jánosi 
Márk, Kóti Benjámin
Tanár: Szloboda Ágnes
(Garay János Általános Iskola)

Művészeti kategória 
Alsó-tagozatos korosztály

1. helyezett:  
Cím: „A jövő városa” kollázs
Hogyan változik a mai város képe, közlekedési eszkö-
zök az idő múlásával.
Színes katalógusokból formák válogatásával (házak) 
épületek, közlekedési eszközök válogatása.
Csoport neve: Álmodozók
Csoport tagjai: Balázs Fruzsina, Béki Melinda, Né-
meth Lotti
Tanár: Koblász Mária 
(Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola)

Középiskolás korosztály 
Kreatív ruhák a Fóti Népművészeti  
Szakgimnázium és Gimnáziumból

1. helyezett:
Horváth Petronella: „Formára alakítva”
2. helyezett: 
Kiss Zsófia: Filtergirl
3. helyezett megosztva: 
Vámos Brigitta: ”A szemét Virága”
W. Nagy Kikinda: Parti ruha
Tanáraik: Nádorné Kubó Éva és  Kundra Ildikó
Oklevelet kaptak:
Az első hőlégballon alkotója: Hegyi Boglárka Laura,
a Díszpárna alkotói: Őszi Kata, Őszi Rita,
a Kínáló tálca és a Virág, persely, asztali tartó alkotói: 
a Testvérosztály 2-6. osztály,
a Kreatív stílusban alkotója: Horváth Fruzsina,
a Négyzetekből építkezve alkotója: Pap Zsolt,
a Drót- sikk alkotója: Stanc Viktória,
az Ikeratív alkotója: Vígh Zsófia

Az alábbi felkészítő tanárok munkáját köszönte 
meg a zsűri ajándékkönyvvel:
Koblász Mária, Veresné Szikszai Gabriella, Varró 
Lászlóné Király Ilona, Szloboda Ágnes, Baráth Erika, 
Nádorné Kubó Éva, Kundra Ildikó

A zsűri javasolta, hogy jövő évben az óvodások is 
vegyenek részt a környezetvédelmi pályázaton, 
minél fiatalabb korban kezdődjön a környezetvé-
delmi nevelés.

Felhívjuk figyelmét, hogy Fóton 2017. december else-
jétől változik a szelektív és a zöldhulladék gyűjtési 
rendje, mivel Társaságunk visszaáll az egyműszakos 
munkarendre.  2017. november 28-án gyűjtöttünk az 
idei évben utoljára zöldhulladékot, ez a szolgáltatás 
2018. április elejéig szünetel. 

A szelektív hulladékok gyűjtése 2017. december 5-én 
KIZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 2 utcáiban lesz!

A SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 
pedig 2017. december 12-én lesz a következő szelektív 
gyűjtés. Ezt követően kéthetente történik mindkét 
településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív hulla-
dékok begyűjtése, tehát:

2017. december 19-án a SZELEKTÍV 2 utcáiban 

2017. december 26-án a SZELEKTÍV 1 utcáiban és 
így tovább.

SZELEKTÍV 1. utcalista (páros hét) az alábbi linken 
érhető el:  
http://www.zoldhid.hu/files/tiny_mce/KFT/pic/gyuj-
tesi_naptarak/2017/Fot_utcalista_szel1_paroshet_2017.
pdf

SZELEKTÍV 2. utcalista (páratlan hét) az alábbi linken 
érhető el:  
http://www.zoldhid.hu/files/tiny_mce/KFT/pic/gyuj-
tesi_naptarak/2017/Fot_utcalista_szel2_paratlan-
het_2017.pdf

Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reg-
gel 6:00-ig szíveskedjenek kihelyezni!

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

Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

NINCSEN HULLADÉK, 
CSAK ÉRTÉK…

KÖRNYEZETVÉDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM
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„VárosHázunk” tája  
Tudósítás a Város Képviselő -testületének november i  üléseiről  

 
Novemberben lapzártáig 1 alkalommal ülésezett Önkormányzatunk Képviselő-testülete. Az 
alábbiakban a teljesség igénye nélkül tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot néhány döntésről. 
 
Közszolgáltatások díjai 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, 
szükség szerinti módosítása; a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 
2018. évtől (folyékony hulladék-szállítás) és a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
helyi rendelet 2018. évi díjtételeinek meghatározása tárgyában készült tájékoztatót tudomásul 
vette. 

 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2018. évi munkaterve, szakmai 
költségvetése 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a kiegészítő módosítással fogadta el a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2018. évi munkatervét, szakmai 
költségvetését, hogy a Muharay Színház tervezett kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 
bruttó 38.100.000,-Ft összegben biztosítja. 
 
A 2018. évi terembérleti díjak tekintetében a 2016. évben megállapított díjak érvényesek.  
 
Döntés Fót Város 2018. évi rendezvénytervéről 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város 2018. évi rendezvénytervét az alábbiak 
szerint hagyta jóvá: 
 

Állami ünnep rendezvényért felelős dátum költségvetési igény 
Március 15. 1848-as 
forradalom és 
szabadságharc ünnepe 
fáklyás felvonulás 
 
Helyi kitüntetések 
adományozása 

FKKK Március 14.  
fáklyás felvonulás; 
koszorúzás; ünnepi 
szónoklat 
 
Március 15.  
színpadi műsor, 
polgármesteri 
köszöntő 
helyi kitüntetések 
átadása 
 

500.000,-Ft 
 
 
 
 
3.000.000 Ft 

Augusztus 20. Nemzeti 
ünnep 

FKKK augusztus 19. 
(koszorúzás) 

200.000 Ft 

Október 23. Nemzeti 
ünnep 

FKKK október 23. 
fáklyás felvonulás, 
koszorúzás, ünnepi 
beszéd 

400.000 Ft 

Kiemelt városi 
rendezvény 

rendezvényért felelős dátum költségvetési igény 

Nemzetközi nőnap  FKKK március 8. (műsor) 600.000 Ft 
Tavaszi hadjárat 
Károlyi huszárok 
ünnepe  
 

Sándor Huszárok 
Egyesülete 
Veresegyház Katonai  
Hagyományőrző 
Egyesület  
FKÖH 
 

április 8. 1.300.000 Ft 

Költészet Napja  Garays Diákokért 
Alapítvány 

április 11. 300.000 Ft 

Közalkalmazottak 
Napja  

FKÖH 
 

FKÖH 400.000,-Ft 

Városi Gyermeknap 
Főzőverseny 
Fóti Futi  

FKKK május 26. 4.000.000 Ft 

„Zeng a lélek” 
Népművészeti fesztivál  

„Zeng a lélek” 
Kulturális és 
Hagyományőrző 
Egyesület 

június 9. 500.000 Ft 

Közszolgálati 
Tisztviselők Napja  

FKÖH július 1. 400.000,-Ft 

Fóti Búcsú és 
Paradicsomfesztivál  

FKKK augusztus 19. 6.000.000 Ft 

Fóti Szüret 50 éves 
évforduló 
és Fröccsfesztivál  

FKKK 
 

szeptember 15. 8.000.000 Ft 

Idősek Világnapja 
Október 

FKKK október 4. 500.000 Ft 

Regionális vers-és 
prózamondó verseny 
november 

Fóti Értékközvetítő 
Oktatásért Egyesület 

november 10. 300.000 Ft 

Adventi programok 
díszkivilágítás,  
Betlehem állítás,  
gyertyagyújtás  

FKKK  
 

december 2 –
december 23. 

2.200.000 Ft 
 

Mindenki Karácsonya  Fóti Népművészeti 
Szakképzésért 
Egyesület 

december 22. 
szombat 

500.000 Ft 

Egyéb kulturális tartalék 
keret 

  5.000.000,-Ft 

Összesen   34.100.000,-Ft 
 
 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
tárgyában 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési koncepcióját meghatározta, annak elsődleges figyelembevételével, hogy Fót 
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének 
előkészítése során elsődleges szempont legyen a költségvetés kötelező és önként vállalt 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HÍREK

„VárosHázunk” tája Költségvetési javaslatok
Novemberben lapzártáig 1 alkalommal ülésezett Ön-
kormányzatunk Képviselő-testülete. Az alábbiakban a 
teljesség igénye nélkül tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot 
néhány döntésről.

Helyi adó és Közszolgáltatások díjai
 A folyékony hulladékszállítás, a közterület foglalás díjai,  a 
temetési díjak, a gyermek-és diákétkeztetési térítési díjak, 
továbbá a szociális ellátások díjait a testület nem módosí-
totta. Így az Önkormányzat ezen szolgáltatásokat 2018-
tól is a 2017-es áron biztosítja. Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az üdülő besorolású ingatlanok adó-
mértékét felére csökkentette 2018. január 1-jétől a többi 
helyi adómérték változatlanul hagyása mellett.

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
2018. évi munkaterve, szakmai költségvetése
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a 
kiegészítő módosítással fogadta el a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2018. évi munkatervét, szakmai 
költségvetését, hogy a Muharay Színház tervezett kiadási 
előirányzatát a Képviselő-testület bruttó 38.100.000,-Ft 
összegben biztosítja.
A 2018. évi terembérleti díjak tekintetében a 2016. évben 
megállapított díjak érvényesek. 

Döntés Fót Város 2018. évi rendezvénytervéről
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város 
2018. évi rendezvénytervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi költség-
vetési koncepciójának elfogadása tárgyában
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kon-
cepcióját meghatározta, annak elsődleges figyelem-
bevételével, hogy Fót Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet terve-
zetének előkészítése során elsődleges szempont legyen 
a költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainál, 
azon belül a működési és felhalmozási feladatoknál a 
bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

Döntés a ”Fót Barackos” Közművesítése tárgyában
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte 
a Polgármestert, hogy terjesszen elő rendelet-terve-
zetet a fóti Barackos területének fejlesztési területté 
nyilvánításáról, az Alpolgármester folytasson egyez-
tetést a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-vel a Barackos 
területén épülő közművek kivitelezésének ütemezésé-
ről, és annak eredményét a soros ülésre terjessze elő. 
A Képviselő-testület a Barackos területe fejlesztésé-
nek lebonyolítására projekt céget (irodát) kíván létre-
hozni, az érintett ingatlantulajdonosok által korábban 
az Önkormányzatnak befizetett – de azóta fel nem 
használt - 250,-Ft/m2 fejlesztési hozzájárulás kere-
tösszege terhére. A Testület felkérte a Polgármestert, 
hogy, a projekt cég (iroda) létrehozása és működtetése 
feltételeit a Bartos Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával dol-
goztassa ki.  

Döntés a Pirók Ház végleges kialakításához szük-
séges kiviteli tervek elkészítése tárgyában
A Képviselő-testület megbízta a Vándorépítész Kft-t a 
Pirók Ház végleges kialakításához szükséges kiviteli 
tervek elkészítésével.

Döntés a Fót 1551 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
Fót Város Önkormányzatának Képviselő- a Fót 1551 
hrsz.-ú ingatlant (volt Gombüzem) nem kívánja meg-
vásárolni.

Figyelmükbe ajánljuk mindazon pályázati kiírá-
sokat is, amelyekről bővebben e lap hasábjain, to-
vábbá az Önkormányzat honlapján és a Hivatal 
Ügyfélszolgálatán is részletesen tájékozódhatnak 
az érintettek.
A november hónapban elfogadott határozatok 
megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján 
-www.fot.hu-, ahol a nyilvános Képviselő-testületi 
ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesztések, 
valamint az ülésekről készült kép-és hangfelvétel 
is megtekinthetőek.

Az idő rövidsége miatt a Facebook-oldalamon tet-
tem közzé egy felhívást november 13-án, amelyben 
arra kértem a fóti lakosokat, hogy tegyenek javasla-
tokat helyi fejlesztésekre. 

Mivel mindig van hova fejlődni – Fótnak pedig az-
tán pláne – rengeteg tanácsot kaptam, amit meg le-
het és meg kell valósítani a közeljövőben. Ilyen pél-
dául egy lehetséges uszoda tervezése, kutyafuttató 
kivitelezése a Királydombon, meglévő önkormány-
zati kezelésben lévő gyalogátkelők újrafestése, Fáy 
Présház környékének alakítása és tervezése, vasút 
környéki infrastruktúra fejlesztése P+R parkolók 
kiépítésével egyetemben, illegális sitt-lerakók teljes 
felszámolása.  Jó hírem van. Ezen fejlesztéseknek és 
intézkedéseknek költségigénye bekerült a 2018-as 
költségvetési koncepcióba. 

Természetesen voltak olyan kérések, amelyek már 
alapból benne voltak a koncepció tervezetében. 
Ilyen például a közvilágítás fejlesztése és bővítése, 
Pipacs utcai átkelőhely átalakítása, 12 utca kivitele-
zése, Dózsa György úti parkolók, járdák tervezése és 
kivitelezése, kerékpárút tervezése és sok egyéb más. 

Igény volt egy 9 fős busz beszerzésére is, ami az 
idősek, valamint a mozgáskorlátozottak utazását 
segíthetné elő a bevásárláshoz vagy orvosi rendelők 
felkereséséhez. Ez egyelőre azért nem került be a 
koncepcióba, mert az Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézménye beadott egy pályázatot egy ha-
sonló jármű beszerzésére, aminek eredményét még 
nem ismerjük. 

Sajnos nincs elegendő felület annak ismertetésére, 
hogy egyes javaslatok miért kerültek be, egyesek 
miért nem, de próbáltam röviden összefoglalni a 
legfontosabbakat. 

Remélem, hogy nemcsak a koncepció soraiban fog-
juk látni ezeket az igényeket, hanem jövőre már a 
megvalósításról számolhatok be Önöknek.

Végezetül szeretném megragadni az alkalmat arra, 
hogy áldott, békés Karácsonyt és boldog újévet kí-
vánjak! Hajrá Fót!

Tisztelettel:

Merkwart Krisztián
önkormányzati képviselő

a Jobbik Fóti Alapszervezetének elnöke

Közel 200 javaslatot kaptam a fóti lakosoktól, városunk 2018. évi költségve-
tési koncepciójához

Legszebb konyhakertek
A Városszépítő Egyesület November 21-én tartotta 
2017-es év értékelő és 2018-as év indító rendezvé-
nyét. Az esemény alkalmával köszöntötték azokat a 
kiskerteseket akiket országos díjra jelöltek, ám eb-
ben az évben nem sikerült nyerniük, illetve a mun-
kában részt vevő koordinátorokat, támogató szer-
vezeteket és a polgármestereket.

Somlyó Mentőcsoport 
Október végén egyesületünk is részt vett a viharos 
szél miatt kialakult tömeges káresetek felszámolá-
sában, ezzel segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. 
Fóton három, Dunakeszin négy, Csomádon egy ká-
resetnél volt szükség a közreműködésünkre, a fel-
adatokat sikeresen teljesítettük.

Somlyó  
Mentőcsoport

Pályázati Felhívás
Fót Város Önkormányzata kétfordulós, nyílt pályá-
zatot hirdet az önkormányzat 1/1 hányadban tulaj-
donában álló, Fót 059/34 -059/41 hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésére.

További információ: www.fot.hu

 

Több mint tíz éve működő családi vállalkozásunkba 
árukiszállítási és raktározási feladatok ellátására gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keresünk. 
 
Elvárások: Udvarias kiszolgálás, önálló munkavégzés, „B” kat. jogosítvány 
Előnyök: Építőipari anyagok ismerete, targonca-vezetői engedély 
Amit kínálunk:  Biztos munkahely, családias légkör, kiszámíthatóság 
 

Legyél Te is a Csapatunk Tagja! 
Jelentkezést fényképes önéletrajzzal várjuk a tamas.domenyi@gmail.com címre. 

 

Tudósítás a Város Képviselő-testületének novemberi üléseiről
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Hulladék

Fóti lakossági lomtalanítás és elektronikai hulladékok gyűjtése

Alagi utca Hunyadi János utca Németh Kálmán utca 2018. május 12.

48-as Ifjuság   utca I. András utca Nyárfa utca 1.      Fótliget

Áchim András utca Ibolya utca Nyírfa utca 2.      Sikátorpuszta

Akácos utca III. Béla király utca Páfrány utca 3.      Istvánhegyi dűlő

Árpád fejedelem utca Illyés Gyula utca Petőfi Sándor utca 4.      Barackos dűlő – Gyümölcsös dűlő sarok

Árvácska utca Imre király utca Pipacs utca 5.      Alagi utca – Rév utca sarok

Bajcsy-Zsilinszky utca Imreháza utca Repkény utca 6.      Németh Kálmán – Március 15. utca (SzuperCoop ABC parkoló)

Balassa Bálint utca Jedlik Ányos utca Rét utca 7.      Móricz Zsigmond – Kalász utca sarok (Fiat Koncz parkoló)

Bánya utca Jegenye utca Rév utca 8.      Somlói utca – Alagi utca sarok

Béke utca Juhar utca Rózsa utca 9.      Szent Benedek park, volt szelektív szigetnél

Bethlen Gábor utca Juhász Gyula utca Sarló utca 10.  Somlói utca – Béke utca sarok

Bokor köz Kalász utca Somlói utca 11.  Németh K. – Béke utca sarok (Kisalagi focipálya mellett)

Bokor utca Kazinczy Ferenc utca Sopronok utca 12.  Hargita utca – Rév utca sarok (ABC mellett)

Boróka utca Kazinczy utca Sugár utca 13.  Apponyi Franciska utca

Bölcsöde utca Késmárk utca Szabó Dezső utca 14.  Erkel Ferenc tér

Budai Nagy Antal utca Keszihegyi utca Szántóföld utca 15.   Balassa – Somlói utca sarok

Búzavirág utca Kilátó utca Szeberényi utca 16.  Kalász – Erdőkalja utca 

Cser utca Kiskert utca Szegfű utca 

Cseresznyés utca Kopolya utca Szent Benedek park 2018. június 2.

Dózsa György utca Kossuth Lajos utca Szent Benedek utca 1.      Sipos Pál tér (Kandó K. u. – Batthyány u. sarok)

Emese köz Kosztolányi Dezső utca Szent István utca 2.      Móricz Zsigmond – Kalász utca sarok (Fiat Koncz parkoló)

Eőri Barna utca Kökény utca Tarló utca 3.      Illyés Gyula utca – Könyves K. utca sarok

Eötvös Loránd utca Kun László utca Tátra utca 4.      Kossuth utca – Malom utca sarok (FSE parkoló)

Erdőkalja utca Kund Pál utca Tessedik Sámuel utca 5.      Budai Nagy Antal u. (Tessedik S. u. után)

Erzsébet királyné utca Lejtő utca Tóth Árpád utca 6.      Baross utca – Bocskai utca sarok

Etelköz utca Lepke utca Tölgy utca 7.      Czuczor G. utca – Virág B. utca

Fáy András sétány Levendula utca Törökszegfű utca 8.      Berda J. utca – Mária utca

Fenyő utca Madách Imre utca Tulipán sor 9.      Öreghegyi utca – Barczag utca sarok

Géza fejedelem utca Magvető utca Ugar utca 10.  Egyenes dűlő – Mezősor u. sarok

Hargita utca Március 15. utca Vadvirág utca 11.  Veres Péter utca – Viola utca

Hársfa utca Meggyes utca Veres Péter utca 12.  Hársfa utca – Cser utca

Hegyalja utca Moha utca Viola utca 13.  Kurjancs, Sugár utca – Hóvirág utca

Hét vezér utca Móricz Zsigmond utca Zöldmező utca 14.  Széchenyi I. utca – Bartók B. utca sarok

Honfoglalás sétány Muharay Elemér utca Zugló III. utca 15.  Hársfa – Nyárfa utca vége

Honvéd utca Muskátli utca Zsigmond király utca 16.  Fáy András sétány (Fáy Présház fölött)

Hóvirág utca Nagy Lajos király utca Megváltozott helyszín!!!

A 2018. évben az alább 
felsorolt színek jelzik, 

hogy az egyes 
hulladékfajták mikor 
kerülnek begyűjtésre.

Jel (szín) magyarázat

SZELEKTÍV 1

7. Lomtalanítás

1. Veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése

2. Zöldhulladék szállítás (tavaszi-őszi időszak)

3. Fenyőfa gyűjtése

4. Szelektív hulladék szállítás (tavaszi - őszi időszak)

5. Szelektív hulladák szállítás (téli időszak) Páros hét

6. Szelektív hulladák szállítás (téli időszak) Páratlan hét

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esz-
tendőt kívánunk Fót Város ESZEI Területi Gondozási 
Központ ellátottai és dolgozói!
2017 – es év jelentős volt számunkra, mert intézményünk 
fennállásának 40. évfordulóját ünnepeltük. A Fóti Köz-
hasznú Polgárőr Egyesület nevében Acél Sándor Elnök Úr 
támogatásával valósult meg ünnepségünk. Bartos Sándor 
Polgármester Úr négy csodálatos finom tortával lepte meg 
az időseket, vendégeket. Kulcsár Lajos művész Úr előadása 
mindenkit lenyűgözött, vastapssal nyilvánítottunk köszö-
netet. 

Ambrózia Cukrászda, Manyi Virágbolt valamint a Kastély 
Étterem kedvezményt biztosítottak számunkra. Fóti Városi 
Könyvtár adott helyet az idősek kézimunka kiállításának, 
melynek megnyitóján Cselényi József Népdalkör előadása 
tette még színesebbé az eseményt. 

Ebben az évben ismét többek támogatását, segítését vehet-
tük igénybe. 

Fóti Boglárka óvodásainak, Németh Kálmán Általános Is-
kola, valamint a Fóti Ökumenikus Iskola és Gimnázium 
tanulóinak műsorait többször volt szerencsénk látni és 
hallgatni.  

Köszönettel tartozunk Bodrácska Sándor Úrnak és Moha-
ry Tamás Úrnak, akik éveken keresztül biztosították a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központjának 
működését, valamint a gondozók szállítását riasztás esetén.

A meghívott szakemberek látták el a prevenciós vizsgála-
tokat. Horváthné Szalai Katalin audiológus, Radikem KFT 
szemészeti szűrést végzett, valamint biztosította kedvez-
ményesen igény szerinti szemüvegkészítést is. Az „arany-
kezű” gyógy-masszőr Marosán Tünde novemberben két-
szer is kényeztette az ellátottakat, dolgozókat.  

Acél Sándor Úr biztosította számunkra a személyszállítást 
Csömörre a társintézménybe, Gödöllőre a Kastélyba, illetve 
az Adventi vásárra.

Mezei Tibor Tiszteletes Úr rendszeresen tart bibliaórát 
minden hónap harmadik csütörtökén intézményünkbe.

Keserű Konrád gitárművész Úr csodálatos játékát többször 
is megtapsolhattuk.

Perge Imre Úr fonalaiból készítünk lábtakarót, vállkendőt, 
mellényeket, terítőket a kreatív ötletek tárházával. Az idő-
sek által elkészíthető darabokkal lepjük meg egymást.

Vámosiné Érckövi Mária ellátottunk hozzátartozója na-
gyon sokat segített és adományozott különböző textíliákat, 
egyéb kreatív kézműves munkákhoz anyagokat, eszközö-
ket.

SOS Gyermek Alapítvány hetente két alkalommal szállított 
pékárut a rászorultak részére.

Használt ruhaneműket, használati tárgyakat, könyveket, 
újságokat, audiovizuális eszközöket kaptunk,- továbbítot-
tuk. 

A feleslegessé vált gyógyászati segédeszközöket, fogadjuk 
és továbbítjuk kölcsönözve, aki rászorult.

Ez úton is szeretnénk megköszönni hozzájárulásukat mű-
ködésünkhöz! Szívesen fogadunk felajánlásokat, támo-
gatásokat magánemberektől, civil szervezetektől, egyhá-
zaktól, bárkitől, akinek lehetősége engedi és önzetlenül, 
szeretettel gondol az idősekre.  

Köszönjük szépen az ellátottak és dolgozók nevében!

Nagy sikere volt a december elején megrendezett kéz-
műves foglalkozásnak. Az érdeklődők a Vörösmarty 
Művelődési Ház Szalkai termében karácsonnyal kap-
csolatos díszeket készíthettek. Az advent közeledtével 
mindenki koszorú lázban ég. Vannak, akik megveszik, 
de akik maguk szerették volna elkészíteni az idei ko-
szorújukat azoknak a tökéletes szombat délelőtti prog-
ram a Művházban volt. A szorgos kezek pedig gyönyörű 
koszorúkat készítettek. A koszorúalap, rá a gyertyák, 

fenyőágak, szárított gyümölcsök, flitterek, girlandok, 
tobozok és még sorolhatnám, mind biztosítva vol-
tak a résztvevők számára. A felnőttek és a gyerekek 
együtt választották ki a díszeket a koszorúra, akinek 
pedig segítségre volt szüksége az bátran fordulhatott a 
rendezőkhöz. S míg az egyik teremben a szorgos ke-
zek karácsonyi díszeket készítették addig a másikban 
gyöngyfűzés folyt. Minden kreatív kedvű lakosnak tö-
kéletes volt a szombati program.

December 2-án délelőtt került megrendezésre a Kézműves Játszóház a Vörösmarty Műve-
lődési Házban. A termek zsúfolásig teltek a kézműveskedni vágyó fótiakkal.

Kézműves Játszóház a Vörösmarty Művelődési Házban

AKTUÁLIS
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Idén is megrendezésre került a Szent Mik-
lós napja alkalmából tartott Mikulás futás 
a Szent Erzsébet Karitász és az Impulzus 
Egyesület szervezésében, s a lelkes részt-
vevőket a mínuszok sem tartották vissza a 
közel 3 km-es táv lefutásától. 

Szent Miklós FutásAdy Endre utca Csodaszarvas utca József Attila utca Móricz Zsigmond utca Szélső dűlő 

Agárdi Gábor köz Csomádi vasútállomás József Attila utca Munkácsy Mihály utca Szélső utca 

Agárdy Gábor  utca Deák Ferenc utca Kandó Kálmán utca Nagy László utca Szent Imre utca 

Akácfa utca Diótörő utca Károlyi István utca Nagyváradi utca Szérű sor 

Alberti Béla út Egyenes dűlő  Keleti Márton utca Napfény utca Szilvás dűlő 

Aranyhal utca Epres utca Kemény Gusztáv utca Napraforgó dűlő Szilvás utca 

Aranykapu utca Erdei sétány Kerekerdő utca Orgona köz Szilvia utca 

Árnyas utca Erdélyi utca Kereszt dűlő Orgona utca Szőlőkalja utca 

Árok dűlő Erdősor utca Kincskereső utca Öreghegy Szőlőskert köz 

Attila utca Erkel Ferenc tér Kinizsi Pál utca Öreghegyi utca Szőlőskert utca 

Bacsó Béla utca Fáy András tér Kiss József utca Őzgida utca Táltos utca 

Bagoly dűlő Fehérkő út Klára utca Pálya dűlő Tanács József utca 

Balavásár utca Ferenczy István utca Kodály Zoltán utca Panoráma utca Táncsics Mihály köz 

Barackos dűlő Fruzsina utca Kossuth köz Páskom sor Táncsics Mihály utca 

Barackos utca Futrinka utca Kossuth Lajos utca Patak sor Temesvári utca 

Barázda dűlő Füzfa utca Kőbánya utca Pitypang utca Titok köz 

Barczag utca Galamb utca Kölcsey Ferenc utca Présház sor Tompa Mihály utca 

Baross Gábor utca Garabonciás utca Kurta utca Puskin utca Tóth Kázmér utca 

Bartók Béla köz Garay utca Lehel utca Rákóczi Ferenc utca Többsincs köz 

Bartók Béla utca Griff utca Liget utca Rövid dűlő Törpe köz 

Batthyány Lajos utca Györffy István utca Lovas utca Rőzse köz Tündér utca 

Bem József utca Gyümölcsös utca Lupcsi köz Sárgarigó utca Üveghegy utca 

Beniczky József köz Hargita utca Lutár köz Sárkányfű utca Vadas dűlő 

Berda József utca Határ út Margaréta utca Sátorfák utca Varázsló utca 

Betyáros dűlő Hétmérföldes köz Mária utca Semmelweis Ignác utca Vas Gereben utca 

Bóbita utca Homok utca Mátyás Király utca Sikátorpuszta telep Vasútsor utca 

Bocskai István utca Ibolyás utca Mazsola köz Sinka köz Vihar utca 

Bucka utca Igazmondó utca Mély út Sipos Pál tér Völgy utca 

Cefre utca Indián utca Meredek utca Somlyó dűlő Vörösmarty Mihály utca 

Czuczor Gergely utca Írisz utca Mézeskalács utca Sport utca Vörösmarty sétány 

Csaba utca Istvánhegy hegy Mező sor Szabó Pál utca Vörösmarty tér 

Cseresznyés dűlő Istvánhegyi dűlő Mihály Dénes utca Szabólegény utca Wass Albert utca 

Csillagszem köz Jázmin dűlő Mindszenti József utca Szántó utca Ybl Miklós utca 

Csipányok utca Jázmin köz Mogyoró utca Százszorszép utca Zugló I. utca 

Csiperke utca Jázmin utca Molnár Albert utca Széchenyi István  köz Zugló IV. utca 

Csipkerózsa utca Jókai Mór utca Móricz Zsigmond köz Széchenyi István utca Zsák dűlő 

A 2018. évben az alább 
felsorolt színek jelzik, 

hogy az egyes 
hulladékfajták mikor 
kerülnek begyűjtésre.

5. Szelektív hulladák szállítás (téli időszak) Páros hét

6. Szelektív hulladák szállítás (téli időszak) Páratlan hét

7. Lomtalanítás

SZELEKTÍV 2

Jel (szín) magyarázat
1. Veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése

2. Zöldhulladék szállítás (tavaszi-őszi időszak)

3. Fenyőfa gyűjtése

4. Szelektív hulladék szállítás (tavaszi - őszi időszak)

Helyesbítés
Előző havi lapszámunk 20. oldalán megjelent „Fóti Cselényi József Népdalkör Jubileuma” című írás mellé 
szerkesztőségünk a Cselényi Népdalkör fotója helyett a Fóti Asszonykórus fotóját tette s bár a Fóti Asz-
szonykórus is fellépett az ünnepségen, nem azonosak a Cselényi Népdalkörrel. A Fóti Cselényi József Nép-
dalkörről készült fotót így ebben a számban tesszük közzé. Szíves elnézésüket kérjük! 

AKTUÁLIS

A december 2-án tartott futáson-melyet Németh József alpolgármester 
200.000 Ft-tal támogatott a képviselői keretéből- annak ellenére, hogy 
ez volt az első hétvége amikor napközben is mínuszt mutatott a hőmérő, 
közel hetven lelkes amatőr és profi futó vett részt. A gyülekező a Kisa-
lagi Közösségi Ház előtt volt és már messziről jól lehetett látni a piros 
ruhákba öltözött tömeget, mikulás sapkákkal és rénszarvas agancsokkal 
felszerelkezve. A közel 3 kilométeres táv lefutása előtt közös bemelegí-
tést tartottak majd a polgárőrség kíséretében elindultak a cél felé mely a 
Fóti Ökumenikus Iskola udvara volt. A futáson minden korosztály kép-
viseltette magát, kicsik és nagyon, fiatalok és idősek futottak együtt Fót 
utcáin. A szervezők a célban forró teával, forralt borral, sütivel és miku-
láscsomagokkal várták a befutókat.
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„Selyem Palota, Bársony Fót, Gidres 
– Gödrös Mogyoród, Gyümölcster-
mő Szent Szada, Kenyértelen Veres-
egyház, Tejfölös Csomád”
Az Apponyi Franciska Óvoda 1943 óta 
működik Fót szívében melyet Gróf 
Apponyi Franciska alapított a kisde-
dek megóvása érdekében.
Azóta három tagintézményre bővült, 
12 csoporttal működik, jelenleg 282 
gyermek jár az intézménybe.
Régóta foglalkoztatta a nevelőtestüle-
tet, hogy olyan értékeket közvetítsen, 
amelyet a fóti emberek magukénak 
érezhetnek és tovább örökíthető az új 
nemzedék számára. Hosszas tanako-
dás után az óvodavezetőnk javaslatára 
vette fel az intézmény a néphagyo-
mány éltetését, lakóhelyünk kiemelt 
természeti értékei, kulturális, művé-
szi, népi értékeinek megismerését, a 
lokálpatriotizmusra nevelést.
„Csak a hagyományok útján őrizhet-
jük meg és adhatjuk tovább az eleink 
által összegyűjtött tudást, tapasztala-
tot, a múlt értékeit.” – mondta az in-
tézményünk vezetője
Ezért 2016 szeptemberére, a nevelő-
testület teljesen átdolgozta a helyi ne-
velési programját, szem előtt tartva 
a néphagyományok visszatanítását, 
megszerettetését, és a mindennapi 
életben való alkalmazását.  
Két év távlatában elmondhatjuk, hogy 
mind a szülők, mind nevelőink, de 
legfőképpen a gyermekek nagyon jól 
tudtak azonosulni programunk ki-
emelt céljával, hiszen ez biztosítja a 
legjobb színteret a közösségépítésre, 
nemcsak a szülők, hanem az óvoda 
dolgozói között is.
Nevelőközösségünk folyamatos to-
vábbképzéseken vesz részt, elméle-
ti és gyakorlati segítséget kapunk a 
kismesterségek megismeréséhez, to-
vábbadásához. 

Gyöngykaláris néven, hagyományél-
tető munkacsoport alakult az in-
tézményben, ahol tudásmegosztás 
működik a pedagógusaink között, 
közösen tanulunk agyagozni, bőröz-
ni, gyöngyözni, kosarat fonni, szőni, 
nemezelni. Megismertük a Fóti rétes 
receptjét, melyet továbbadunk család-
jainknak is.
Nevelői kirándulásaink a szakmai 
együttműködés jegyében szerveződ-
nek, előtérbe helyezve a magyar népi 
kultúra megismerését.
Megrendezésre kerülő óvodai ünne-
peinken, jobban megismerhetjük a 
családokat, a családok egymást, vala-
mint közös élményt biztosítunk gyer-
mekeink részére.
A Fruzsina utcai épület a legrégebbi 
óvodánk, melyben 4 csoport várja az 
óvodás gyermekeket egy családias, 
barátságos, harmonikus környezet-
ben. Az itt dolgozó óvónénik, évti-
zedek óta együtt dolgoznak, egymás 
munkáját segítve, meghitt légkört te-
remtve.
A Fruzsina utcai épület egyik kiemelt 
családi délutánja a Szent Mihály - nap 
volt. A gyerekekkel közösen készített 
vásárfiát, gesztenyéért lehetett meg-
venni a piacon, volt ügyességi játék, 
kézműves tevékenység is. 
Szent Márton legendáját gyermeke-
inkkel megismertetve, családos lám-
pásfelvonulást szerveztünk.
Az Ibolyás utcai tagintézmény, EU.-s 
pályázatának köszönhetően, teljesen 
felújított, hat csoporttal működik, 
tárgyi feltételei körszerűek és esztéti-
kusak.
Az itt dolgozók szakmailag elkötele-
zettek, szerető, derűs légkörben ne-
velik a gyermekeket. Az óvónőket a 
kreativitás és a sokszínűség jellemzi. 
Szent Mihály - napja az Ibolyás utcai 
tagintézményben, tartalmas, jól szer-

vezett volt, a  délelőtti mozgásos ver-
senyjátékokért a gyerekek gesztenyé-
ket kaptak.
Az így gyűjtött gesztenyéket a délutáni 
vásári forgatagban a szülőkkel együtt 
válthatták át vásári portékára, melye-
ket a csoportok készítettek.
Jártunk dió, szőlőszüreten.

 A Manó-tanoda, 2013 óta tartozik 
az Apponyi Franciska óvodához. A 
Fáy iskola épületében két csoporttal 
működik. A kisgyermekek itt járják 
a megismételt, utolsó nagycsoportos 
évüket, hiszen saját korosztályukban, 
iskolai közegben még jobban, mélyeb-
ben fejleszthetők.
Vidám, szeretetteljes, esztétikus kör-
nyezetben, életkori sajátosságokat, a 
gyermekek vágyait és igényeit figye-
lembevéve telnek a hétköznapok.
A szakszolgálat munkatársaival 
együttműködve történik a gyermekek 
iskolai életmódra való felkészítése. 
Kiemelten kezeljük az anyanyelv, va-
lamint a finommotorika fejlesztését, 
és előtérbe helyezzük a munkára való 
nevelést.
Kora ősszel szüreti készülődést szer-
veztünk a Manó-tanodában, a piacon 
megvásárolt, valamint a kertben le-
szüretelt szőlőt az iskola udvarán sze-
meztük és préseltük. A délelőtt jó han-
gulatban szüreti mulatsággal zárult.
 Az elkészített mustot délután, a Szent 
Mihály- napi vásáron, a szülők által 
elkészített egészséges ételek mellett 
petákért lehetett vásárolni.
Szent Márton önzetlenségéről, lámpás 
felvonulással emlékeztünk meg.

Szüleink elégedettsége, gyermekeink 
mosolya, csillogó szeme mutatja, hogy 
jó Apponyi ovisnak lenni…

Takács Beáta  és Bak Renáta
Óvodapedagógusok

2017. november 20-án a Fóti Garay János Általános Is-
kola diákjainak igazán emlékezetes élményben lehetett 
részük. Az eseményről a program szervezőjének, Tóth-
né Rick Katalinnak a beszámolóját olvashatják.

A gyermekek jogainak világnapja alkalmából 2017. novem-
ber 20-án, az UNICEF Magyar Bizottsága által indított 
Gyerekhang elnevezésű programhoz az Országos Ren-
dőr-főkapitányság is csatlakozott.  
A Fóti Garay János Általános Iskola 4 alsó tagozatos osztá-
lyát hívták meg a rendezvényre, mely több helyszínen zaj-
lott. Már a reggeli órákban egy rendőrautó állt meg iskolánk 
előtt, Nádházi Brigitta r. százados kíséretében, hogy felve-
gye két másodikos kisrendőrünket és tanítójukat, hogy 
pontban 9 órára Papp Károly r. altábornagyhoz, országos 
rendőrfőkapitányhoz kérjen engedélyt a bebocsátásra. 

Rendőreink: Tar Kriszta Antal Gergő, tanáruk: Tóthné 
Rick Katalin. „Szerepcsere” keretein belül kérdezgethették 
a főkapitányt a munkájáról, szokásairól, hobbijáról, vala-
mint kisdiák koráról. A találkozó végén a gyerekek egy-egy 
ajándékcsomaggal és élményekkel gazdagodva távoztak a 
rendőrség Teve utcai épületéből. Onnan rendőrautó vitte 
őket a MiniPoliszba, ahol már az osztályaik és iskolatár-
saik várták őket. Itt egy napra kipróbálhatták a gyerekek 
a felnőttek világát. Lehettek bankárok, boltosok, rádiósok, 
vöröskeresztesek, tűzoltók, rendőrök, autóvezetők, közle-
kedők és kerékpár szerelők. 
A színpadon Hajós András játszott velük rendőröset, inter-
aktív beszélgetés keretében. A program média nyilvános 
volt, így a szülők is megnézhették gyermekeiket az esti té-
véhíradókban.

Tóthné Rick Katalin

Bemutatkozik az Apponyi Franciska Óvoda

Gyerekhang-a jogokért
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A novemberrel együtt az őszt is magunk mögött 
hagytuk. Elkezdődött egy új évszak, mely magával 
hozta a hideget és számos különleges eseményt is. A 
fagyos decemberi idő ellenére parázs volt a hangulat 
iskolánk falain belül. Ferenczi Anna Nadett 12.osz-
tályos tanuló írása.

A hónap második napján megrendezett „Ízek, színek, 
illatok, napkeleti bölcsek” című adventi vásárt óriási 
sürgés-forgás vette körül. A saját kezűleg készített por-
tékák változatos világában merülhettek el vásárlóink, 
mialatt adventi énekek töltötték be az iskola auláját. A 
vásáron évről-évre megmutatkozik az a szülői-tanári 
összefogás, mely máig tevékenykedik a háttérben isko-
lánk jólétéért és meghatározó szerepet játszik az ala-
pítás óta. A következő iskolai program néhány órával 
később és pár méterrel arrébb zajlott: végzőseink sza-
lagavatójának és a bálnak a Vörösmarty Művelődési ház 
adott otthont. Idén is kivételes felkészülés előzte meg 
azt a színvonalas előadást, mely a családtagokat, roko-
nokat, ismerősöket fogadta. Tizenkettedikeseink a sza-
lagtűzés pillanatától hivatalosan is a középiskola utolsó 
szemeszterébe léptek.
A másodikai események után tovább zajlik az élet in-

tézményünk hétköznapjaiban. Folytatódnak a sport-
versenyek, tanulmányi versenyek. A „Hit virágai” című 
házi versenyünk 2. fordulóját kezdi meg. Az alsósok 
napjait színessé varázsolta a december 6-i látogatásá-
val a Mikulás, aki édességgel, gyümölccsel lepte meg 
a tanulóifjúságot. A felsőben és a gimiben pedig egy-
re érezhetőbbé válik a diákok, tanárok, munkatársak 
izgatottsága a közelgő szünet, illetve a karácsonyi ün-
nepek miatt. A Megváltó születésének emlékezésére 
szívünket, lelkünket a szünetekben hangzó adventi 
percek és szintén az advent keretében tartandó áhíta-
tok kezdték el felkészíteni. Az osztályok is felöltötték 
magukra a karácsony hangulatát a termek díszítésével 
és az osztálykarácsonyra való készülődéssel. Idén egy 
rendkívüli jótékonysági programot is szerveztünk: a 
kárpátaljai Nagydobronyban található lány-árvaház 
lakói számára gyűjtöttünk cipősdoboznyi ajándékokat, 
melyeket személyesen juttattunk el a rászorulóknak. 
Várjuk, hogy a „Mi adventünk” című műsorral megmu-
tathassuk a városnak is, milyen az ünnepi készülődés 
iskolánkban. 
Az ökus december eme különleges családi hangulatban 
zajlik le mindig, mely békésen és békességben zárja le a 
2017-es évet.

Télkezdés és advent az ÖQ-ban
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„Menjünk el egészen Betlehemig, 
és nézzük meg: hogyan is történt 
mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”   
(Lk 2,15)

Kedves Ünnepre váró 
Fóti Testvéreim!
Talán hallottuk már a kifejezést: 
komfortzóna. Ez a kényelmi terüle-
tünk. A megszokott, rutinos dolgaink, 
cselekvéseink színtere. Olyan hely, 
olyan közeg, olyan viselkedési minták 
összessége, ahol szorongásoktól men-
tesen, otthonosan mozgunk. Ahol 
különösebb kockázat vállalása nélkül 
élünk. 
A fenti mondattal a pásztorok biztat-
ják önmagukat, amikor megkapják az 
angyaloktól a hírt Jézus születéséről. 
Isten kilépett a menny védettségé-
ből.  Elindult, hogy örömöt szerezzen, 
mellettünk legyen, erősítsen, mély-
ségekből szabadítson.  Pál apostol 
a Filippi levélben minderről így írt: 
megüresítette önmagát, szolgai for-
mát vett fel, emberekhez lett hason-
lóvá, amikor testünkbe öltözve Jézus 
Krisztusban a földre jött. Mi minden 
várt rá közöttünk a mennyei ottho-
nosság után. Istálló jászla, életveszély, 
otthontalanság, meg nem értés, kita-
szítottság, gyűlölködés, kereszthalál...
Az adventi üzenet minket is arra bá-
torít, hogy lépjünk ki a komfortzó-
nánkból, védettségünkből, megszo-
kott kereteink közül új találkozások 
színterére. Isten embert kereső ka-
landjának szereplőit sorban fűzhet-
nénk föl erre az egy szálra: ki kellett 
lépniük a megszokottból.  Jézusra 
várva Mária, József, a napkeleti böl-
csek, a pásztorok, a tanítványok, Pál 
apostol (folytathatnám a sort), mind-
annyian részesei lettek a kalandnak: 
előre meg nem tervezhető, ki nem 
számítható, ismeretlen utakon talál-
koztak Istennel. Istennel találkozni 
mindig kihívást is jelent abból az élet-
helyzetből, amelyben éppen vagyunk.
Jézus megismerése nem csak kom-
fortos környezetünkből késztet ki-
lépésre, hanem önmagunkból is. 
Megszokott gondolatmenetünket, 
napi rutinunkat, ítéleteinket, világ-
látásunkat kellene elengednünk, és 
találkoznunk mindeddig ismeretlen 
önmagunkkal is. Mit hoz ki belőlem 
egy kéregető kopogtatása a karácso-
nyi sütés-főzés közben?  Átírom-e 
napi tevékenységeim listáját egy se-
gítségkérő telefonhívás miatt? 
Közel a karácsony. Készülődésünk-
ben ne nélkülözzük a bátorságot, új 

formákat, kifejezési módokat keres-
ve  szeretetünknek. Lehetséges, hogy 
meglepetésként nem újabb és újabb 
tárgyakra van szükségünk, hanem 
éppen arra a felismerésre, hogy mi 
magunk is lehetünk ajándék  környe-
zetünk számára.

Cserhátiné Szabó Izabella
evangélikus lelkész

„Megjelent Az Élet!”
Kétezer éve – karácsonykor – a világ 
teremtése óta a legnagyobb esemény 
történt: megjelent a menny a földön!
Egy Kisgyermek született, aki idehozta 
közénk a mennyei életet. Azért jött. Ké-
sőbb Ő maga mondta: „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen!” / János 10 , 10 / - 
Nem csak biológiai életük. Mennyei éle-
tük is! Kézzelfogható közelségbe hozta 
ezt az életet. Jézus ezzel a mondattal 
kezdte szolgálatát: „Elközelített az Is-
tennek országa!” / Márk 1 , 15 / - és így 
folytatta: - Mivel elérhető közelségbe 
került, lépjetek be abba, és éljetek már 
itt a földön a mennyei életből.
Nagy örömünk Fóton, hogy ez a jó hír 
egyre több családi otthonba eljut. Egyre 
többen ízlelik meg a mennyei élet va-
lóságát. Megtelik a templomunk életre 
szomjas, majd hálás szívű emberekkel, 
akik hozzák barátaikat, szeretteiket. 
Életforrásra bukkantak. Nem egy kis 
vallásos pótlékot találtak, egy kis színt 
a szürke hétköznapok között, hanem 
ÉLETET!
Ahogyan az első tanítványok – köztük 
a halász János – meglepetéssel fedezték 
fel Jézus közelében: „Az élet megjelent, 
és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk 
róla, és hirdetjük nektek az örök éle-
tet, amely az Atyánál volt és megjelent 
nekünk.” / 1 János 1 , 2 / Ilyen meglepe-
tésben részesülünk mindnyájan, akik 
Jézushoz találunk.
Szolgálatom kezdetén a salgótarjáni 
templomban hirdettem az igét, amely 
gyönyörű környezetben, magas dom-
bon épült. Számos lépcső vezetett a 
templomhoz. Egy fiatalember rendre 
elhozta autójával nagymamáját, felve-
zette a lépcsőkön, gyengéden, vigyázva 
karolta, kísérte. Amikor a templomaj-
tóhoz értek, elköszönt, majd az isten-
tisztelet végén már ott várta gondosan 
a nagymamát. Mindig örömmel figyel-
tem ezt a jelenetet. Egyszer megszólí-
tottam a fiút: - Jöjjön be közénk! Mire 
hazamegy és újra vissza, szinte ugyan-
annyi idő eltelik, mintha itt együtt len-
ne a gyülekezettel. Elmosolyodott és 

udvariasan válaszolt: - Tudja, talán ha 
én is abba a korba jutok, mint a nagy-
mamám, én is jövök. Most még nincs rá 
szükségem. – Bizonyos voltam benne, 
hogy ennek a kedves fiatalembernek 
fogalma sem volt még arról, miből ma-
radt ki. Ugyanúgy, ahogyan a templo-
munk közelében, vagy távolabb élő em-
berek, családok sokaságának fogalma 
sincs még arról, miből maradnak ki.
Mert Jézus valóban a mennyei életet 
hozta közénk! Mit jelent ez a gyakorlat-
ban? Olyan jó, hogy helyettem fiatalok, 
idősebbek - akik a gyülekezetben csak 
az elmúlt évek során hitre jutottak – 
leírják a gyülekezeti lapban közvetlen 
szavakkal, hogyan változtak meg min-
dennapjaik azóta, hogy Jézushoz ta-
láltak… Hogy mit jelent az Ő békessége 
ezer feszültség, rohanás közepette. Az 
Ő egyszerű, világos eligazítása bonyo-
lult, kiúttalan helyzetekben. Az Ő ereje 
az erőfeletti úton.
Nem úgy, hogy a küzdelmek, gondok, 
vívódások, megoldatlanságok, feszült-
ségek helyett csupa napsugár, siker, 
győzelem, hanem ezek kellős közepén 
egy addig nem ismert valóság, olyan élet 
jelenik meg, amelynek ereje az erőtlen-
ségben, a békessége a békétlenségek 
erdejében, a megoldásai a megoldat-
lanságok világában, mint a mindenna-
pi kenyér valóságosan és egyszerűen 
megtapasztalható életet jelentenek.
Azokat hívjuk templomunkba, akik 
erre vágynak. Akik kíváncsiak, hogy a 
fiatal párok, fiatal családok is miért töl-
tik a vasárnap délelőttjeiket a XXI. szá-
zadban templomunkban? Miért jönnek 
hét közben is bibliaórára? Miért „áldoz-
nak” egy hetet szabadságukból is, hogy 
gyülekezeti csendeshéten lehessenek?
Ezek az emberek, ezek a családok már 
tudnak valamit. Felfedezték az életet. 
Azt az el nem múlót, amelyet Jézus ho-
zott közénk, amelyet születésétől kezdve 
minden ember szomjasan keres.
Nagy kincset nyer az, aki ezt a forrást 
megtalálja. Akkor is, ha sok évtizedet 
eltöltött már e nélkül. De milyen mér-
hetetlen nyereség, ha fiatalon Jézushoz 
talál valaki, és megjelenik ez a mennyei 
élet a családi otthonában, hivatásában, 
szórakozásában, pihenésében, hétköz-
napjaiban és ünnepeiben!
Szívből kívánok minden Olvasónknak 
ilyen élettel teli karácsonyi ünnepeket 
és áldott, boldog új esztendőt és min-
dennapokat!

Végh Tamás
nyugdíjas lelkipásztor

Az Úr közel! Jövel, 
Uram, Jézus!
Istentiszteleteink végén gyakran hall-
gató egy rövid hitvallás: az Úr közel! 
- amire a gyülekezet így válaszol: jövel 
Uram, Jézus! Ennek a hitvallásnak a 
hátterében a biblia utolsó könyvének 
egyik záró mondata, egy Jézustól szár-
mazó ígéret áll: „Bizony, hamar eljövök” 
Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” 
Ez emlékeztet bennünket arra, hogy a 
Szentírás két adventről, vagyis Jézus 
Krisztus két eljövetéről beszél. Karl 
Barth svájci reformátor úgy tekintett 
Jézus két eljövetelére, mint két egymás-
tól el nem választható ígéretre, amelyek 
közül az egyik már betelt, a másik pedig 
be fog telni Jézus visszajövetelekor. Aki 
már megpillantotta a hajnal első fénye-
it, az jó reménységgel várja a napfelkel-
tét – írja Barth.
Az első advent akkor telt be, amikor 
az Ige testté lett, vagyis amikor Jézus 
megszületett a júdeai Betlehemben. 
Akkor Isten Egyszülött Fia maga mö-
gött hagyta a mennyet, önként lemon-
dott minden dicsőségéről, és vállalta, 
hogy szolgává lesz. Nagyszerűen kife-
jezi Isten bűnösökért lehajló szeretetét 
a jászolban fekvő kisgyermek. Szolgai 
formáját - amit felöltött öröktől fogva 
való isteni személyére - sokan félreér-
tették, és szándékosan félre is magya-
rázták. Ahelyett, hogy Jézust Istenként 
imádták volna és elindultak volna a 
követésére, megvetették, elárulták, ki-
gúnyolták és végül bűnös kezeikkel 
egy durván ácsolt keresztre feszítve 
megölték! Isten azonban feltámasztotta 
Jézust a halálból, felemelte Őt a sírból 
mindenek fölé, egészen a mennyekig. 
Azóta a második adventben élünk. 
Krisztus követőiként, keresztyének-
ként ismét várakozunk. Várjuk, hogy 
Urunk Jézus dicsőségben megjelenjen. 
De nem tétlenül várjuk őt, hanem vá-
rakozás közben hirdetjük az örömhírt, 
hogy aki hisz Jézusban, az elnyeri bűnei 
bocsánatát, és vele együtt az örök éle-
tet. Hirdetjük azt is, hogy Jézus máso-
dik eljövetele sok tekintetben más lesz, 
mint az első volt. Jézus megjelenése-
kor csak kevesen hajtottak előtte olyan 
őszintén térdet, mint a keletről érkező 
bölcsek, de ezúttal mindenki térdet fog 
hajtani az érkező Jézus előtt, és min-
denki el fogja ismerni (kénytelen lesz), 
hogy Jézus Krisztus valóban Úr, sőt 
Uraknak ura, és Királyok Királya. 
Kedves adventben élő Olvasóim! Ké-
szüljünk úgy a karácsony ünnepére, 
hogy közben szem előtt tartjuk Jézus-

nak a visszajövetelére tett ígéretét. Le-
gyen ő az ünnepre való készülődésünk 
középpontjában, mert nincs igazi kará-
csony Jézus nélkül! Bárcsak felismer-
nénk a jászolban fekvő gyermekben 
az értünk jött Messiást, és hit általi re-
ménységgel tudnánk együtt mondani: 
Jövel, Uram Jézus! 

Filemon Zsolt
babtista lelkipásztor

Adventtől Vízkeresztig
Az egyházi év kezdete, advent, az ember 
örök várakozását, vágyakozását – és 
reménységét fejezi ki. A hajnali misékre 
ballagva vagy autózva a fizikai sötét-
ségben átélhetjük azt a lelki, szellemi 
sötétséget és bizonytalanságot, amely-
ben élünk, és él az emberiség, amióta 
elszakadt a bűn következtében Istentől. 
A világosságra vágyunk, amelyben fel-
ismerhetjük utunkat, valódi céljainkat, 
amelyben meg tudjuk különböztetni 
az igazit a hamistól. Az advent azonban 
nem csupán az ember kiszolgáltatottsá-
gának megélése, hanem sokkal inkább 
a remény időszaka. Az Úr eljövetelére 
emlékezünk, és készülünk, nemcsak 
emléknapjának megünneplésére, ha-
nem a Vele való találkozásra is. Ő, aki 
azt mondta magáról: „Én vagyok a világ 
világossága. Aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem övé lesz az élet vi-
lágossága.” (Jn 8,12),  – Már most a földi 
életünkben is találkozni akar velünk. A 
szentmise, szentáldozás, az imádság, a 
Szentírás olvasásának pillanataiban, az 
Egyház csodálatos szertartásaiban él-
jük meg egy morzsányi örömét és bol-
dogságát annak a végső találkozásnak, 
amelyre meghívott minket.
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe (decem-
ber 8.) – világosság a sötétségben. Mária 
élete első pillanatától kegyelemmel tel-
jes. Ő kezdettől a Szentlélek temploma, 
hogy egyszer a Szentlélek jegyese, Jézus 
édesanyja lehessen. Ő az az ember, aki-
ben megmutatkozik, milyennek képzelt 
el mindannyiunkat a Teremtő: szeretet-
tel teljesnek, tisztának, Isten felé fordu-
lónak, Istenben és Istenből élőnek. Ő a 
Napba Öltözött Asszony, aki nemcsak 
befogadta Isten ajándékait, hanem 
használta, tovább is sugározta. Annak 
az új teremtésnek első képviselője Ő, 
amelyben mindannyian levetjük rom-
lott emberi természetünk béklyóit, és 
megszabadulva terheitől alkalmasak le-
szünk befogadni a Szentháromság vég-
telen szeretetét, élvezve azt egy örökké-
valóságon át.
Karácsony a Fény születése. Az év leg-
sötétebb napján a pogány rómaiak fák-
lyás körmenetet tartottak, ünnepelve 

azt, hogy egyre hosszabbak lesznek a 
nappalok. Jézus születésének jelentő-
ségét szent János fogalmazta meg: „Az 
igazi világosság, Mely minden embert 
megvilágosít, a világba jött.” (Jn 1,10) Ez 
a fény nemcsak utat mutat, hanem me-
legít is. Köréje gyűlve átjárja szívünket 
szeretetének melege, és föltöltődve az-
zal folytathatjuk utunkat. 
A Karácsony utáni első vasárnap Szent-
család vasárnapja. Jézus nemcsak azért 
jött közénk, hogy megváltson minket, 
hanem azért is, hogy tanítson és éle-
tével példát adjon nekünk. Azzal, hogy 
családba született, megszentelte a csa-
ládi életet és a családi kötelékeket. Ma 
az egész világon a családok válságáról 
beszélnek, holott a család a legkisebb 
és legfontosabb sejtje a társadalomnak. 
Amilyen a család, olyan a társadalom! 
Sajnos, fordítva is áll, hiszen kölcsön-
hatásban vannak egymással. A csalá-
dok valóban válságban vannak, de nem 
azért, mert elavult lenne a család intéz-
ménye, hanem azért, mert azok az em-
berek vannak válságban, akik családot 
alapítanak, akik a családban élnek. A 
Szentcsalád tagjaira tekintve vehetünk 
példát arra, milyennek kellene lenniük 
azoknak, akik családban élnek. Ad-
dig azonban, amíg az emberiség nem 
zarándokol el a betlehemi barlanghoz, 
hogy ott leborulva imádja a Megteste-
sült Isteni Szeretetet, és szemlélje Mári-
át meg Józsefet, azt a két embert, akik-
nek életét Isten akaratának teljesítése 
határozta meg, – addig nem lesznek ké-
pesek a családok betölteni hivatásukat.
Vízkereszt a Háromkirályok, vagy Nap-
keleti Bölcsek hódolatának ünnepe arra 
figyelmeztet minket, hogy mindany-
nyiunknak hosszú utat kell megtennie 
a hitetlenség világából a hit világába. 
Naponta el kell indulnunk Jézus felé, 
naponta meg kell küzdenünk a környe-
zet visszahúzó erejével, az út menti li-
dércfények csábító hívogatásával. El kell 
tudnunk viselni azok rosszallását, akik 
nem vállalják az utat és annak fáradal-
mait. Tudomásul kell vennünk, hogy a 
kereszténység, – ha igazi volt – soha-
sem a tömegek, az átlagember életfor-
mája volt. A betlehemi csillag minden-
kit hívogat, de nem mindenki indul el 
nyomában. Éppen ezért kell fokozott 
lelkesedéssel újra meg újra elindulnunk 
Jézus felé, mert példánkon fölbuzdulva 
mások is követhetnek minket. Minden 
korban szükség volt olyan emberekre, 
akik mertek vállalkozni a hit nehéz, de 
boldogító útjára Jézus felé, hogy társaik 
számára betlehemi csillagokká válva el-
vezessék őket Jézushoz.

Sebők Sándor
plébános

Adventi gondolatok a Fóti Egyházaktól
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DECEMBER 17. VASÁRNAP
11.30 Óvodakert 
Adventi gyertyagyújtás
Adventi üzenet:
dr. Cserhátiné Szabó Izabella 
evangélikus lelkész
 Szolgál: Evangélikus egyházköz-
ség kórusa

DECEMBER 24. VASÁRNAP
11.30 óra Óvodakert
Adventi gyertyagyújtás
Adventi üzenet:
Sebők Sándor plébános
Cselényi József Népdalkör 
ünnepi műsora

DECEMBER 24. VASÁRNAP
15.00  Pásztorjáték a  
Katolikus Templomban 

DECEMBER 1 - 16.
Városi Könyvtár
Megbocsátás hetek

DECEMBER 5-23.
Városi Könyvtár
Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és  
Gimnázium kiállítása

DECEMBER 13.SZERDA
17.30 Vörösmarty  
Művelődési Ház
Fóti Zeneiskola  
koncertje

DECEMBER 16. SZOMBAT
09.30-12.30 
Kislagi Fiókkönyvtár
Karácsonyváró kézműves
foglalkozás

DECEMBER 16. SZOMBAT
13.30 
Városi Könyvtár
Karácsonyváró kézműves 
foglalkozás

DECEMBER 16. SZOMBAT
19.30 
Vörösmarty Művelődési Ház
Roxymbol Rocktörténeti  
Klubest

DECEMBER 19. KEDD
18.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Fóti Ökumenikus Iskola és Gim-
názium: A mi Adventünk c.
ünnepi műsora 

DECEMBER 23. SZOMBAT
16.00 – 18.00 óráig
Kisalagi Közösségi Ház
Mindenki Karácsonya

DECEMBER 23. SZOMBAT
19.00 Kisalagi  
Református Templom
Karácsonyi Hangverseny a Fóti 
Zenebarátok közreműködésével.

Jégpálya nyitva tartása:
2017. december 1.–  
2018. január 30.
08.00 – 20.00 

Adventi vásár nyitva tartása:
péntek, szombat 14.00 – 20.00
vasárnap 12.00 – 20.00

 

 

Köszönjük a Fóti Városszépítő Egyesületnek, hogy támogatásukkal 

a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ –  

Vörösmarty Művelődési Házának technikai eszközeit gazdagították 

egy fényképezőgéppel, egy projektorral és egy vetítő vászonnal.    

Így lehetővé tették számunkra, hogy még színvonalasabb 

programokat nyújtsunk Fót város lakói számára. 

 

Tisztelettel,  

 
FKKK igazgató 

 

Nagy sikerrel nyitotta meg kapuit a Muharay Színház 2017. 
november 25-én, szombaton este a Vörösmarty Művelődé-
si Ház színpadán Szurdi Miklós művészeti vezetésével. A 
Színház tagjai a Gór Nagy Mária Színitanoda már végzett 
növendékei, akik között a darabban most vendégelőadó-
kat is láthattunk. A művészek nagyon pontos, a műfajnak 
megfelelő, ám cseppet sem édeskés formában tárták elénk 
Békefi-Vadnai-Márkus kis remekét, a Tisztelt ház című ze-
nés komédiát, melyet két felvonásban tekinthettek meg az 
érdeklődők.
A nézőtér gyorsan megtelt a Ház vendégeivel, köztük Gór 
Nagy Máriával, aki reményteli várakozással foglalta el he-
lyét családjával. A színpad előtt, a zongora méltóságteljesen 
jelezte az élő zenei betétek művészi felkészültségét, mely 
mögött Czövek István nagyszerűségét köszönthettük. A 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgató-
jának, Palásti Béla köszöntő beszéde után a fények elalud-
tak, az első dallamok felcsendültek és a függöny mögül egy 
új világ tárult elénk.
A színház Muharay Elemér nevét viseli, aki népi együtte-
seket, tánccsoportokat szervezett, folyóiratot szerkesztett, 
könyveket írt és hagyományművelést tanított. Mindenütt 
segített, ahol a magyar nemzeti kultúra érdekében valamit 
elkezdtek. Az utolsó szívdobbanásig küzdött nemzete fele-
melkedéséért. A Fóti Faluszínpad 1939. november 25-ei be-
mutatója fontos esemény volt mind Muharay, mind a népi 
színjátszás történetében. És nem volt ez most, pontosan 78 
évvel később sem máshogy. Tervszerű, tudatos munkával a 

háttérben, egy országossá szélesedő mozgalom, színjátszás 
irányába haladva álltak fel ezek a fiatalok 2017. november 
25-én a színpadra. A kezdeti eredmények - meg kell álla-
pítani-, most is jó irányba mutatnak! Jókedv, nevetés, vas-
taps, pozitív visszhang, mindent elsöprő siker koronázta a 
bemutatót! Színpadon és nézőtéren egyaránt jó hangulatú 
estét élhettünk meg.
Az előadás után egy kis fogadással köszöntötték a város 
polgármesterét, képviselőit, valamint előjáróságait, akik 
megelőlegezett bizalommal támogatták a Muharay Szín-
ház megalakulását. A fogadás lehetőséget adott a már va-
lódi nevekkel és arcokkal történő találkozásra is. Szurdi 
Miklós ekkor egy kis betekintést engedett a színfalak mögé. 
Elmondta, hogy a társulat tagjai szakmai rátermettségü-
ket és sokoldalúságukat megmutatva, decemberre Martin 
McDonagh: A párnaember című torokszorító drámájával 
készülnek a fóti közönség elé lépni. A vidám operett után, 
ez éles váltás, nehéz téma, mely az emberi kegyetlenségről, 
valamint a bennünk lévő bizonytalanságról szól. Ugyanak-
kor nagyszerű lehetőség egy széles palettával rendelkező 
kulturális közeg felépítéséhez városunkban.
Társulat: Geri Tamás, Grenella Orsolya,
Hevesi-Tóth Evelin, Kiss Csinszka Flóra, Szabó Arnold, 
Szabó Gréta, Takáts Máté, Verebélyi Noémi, Világi Vanessa.
Művészeti vezető, rendező: Szurdi Miklós

Megnyitotta kapuit a Muharay Színház Adventi Programok Fóton

 
 

 
 

2017. december 23.  
16-18 óra között 

Kisalagi Közösségi Ház udvara  

Program: 
 

1600  Garay János Általános Iskola műsora 

1620   Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium műsora 

1640  Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola műsora 

17 10   Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium műsora 

17 25   Fáy András Általános Iskola műsora 

1740  Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium műsora 

 
Szervezők hagyományosan a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium tanárai és tanulói. 

 

Várunk szeretettel mindenkit.         06 27 537 350, 06 70 331 5806  

 

 

KULTÚRA PROGRAMOK
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* 2 év munkaviszony után a pozícióban elérhető, pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék)
 növelt legmagasabb ,havi bruttó fizetés: 194.438 Ft (heti 25 órában), illetve 233.325 Ft 
 (heti 30 órában). A vasárnapi pótlék kifizetése a Munka Törvénykönyve által   
 meghatározott mértékben történik.
** üzletenként eltérhet a feltüntetett műszak kezdési és befejezési időpontja.

VÁRJUK AZ ALDI CSAPATÁBA!  
KÜLDJE EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZÁT MOST!

KERESSEN NÁLUNK TÖBBET, 
MARADJON TÖBB SZABADIDEJE –  
NEKÜNK EZ FONTOS!
JÓ HANGULATÚ, STABIL CSAPATUNKBA BOLTI DOLGOZÓ  
MUNKATÁRSAT KERESÜNK FÓTI ÜZLETÜNKBE,  
FIZIKAI MUNKÁRA, NAPPALI MŰSZAKBAN, HETI 25 ÉS  
30 ÓRÁS MUNKAVÉGZÉSSEL.

Az új munkatárs feladatai:
· takarítás
· árupakolás
· kasszázás
· helyben sütött pékáruk megsütése

A csapatunkba azokat várjuk, akik:
· pontosak
· megbízhatóak
· hosszú távra terveznek
· jó munkakörnyezetre vágynak

Amit kínálunk:
· bruttó 163.313 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó  

194.438 Ft* heti 25 órás műszakban
· bruttó 195.975 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó  

233.325 Ft* heti 30 órás műszakban
· munkába járás költségének térítése
· + havi 3.500 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártyán a heti 25 órás műszakban és  

+ 4.000 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártyán a heti 30 órás műszakban
· egyéb ingyenes juttatások
· változó, két műszakos munkarend: délelőttös 05:45-14:00, vagy délutános 14:00-22:00**  

(esetenként köztes műszakvégzés)
· összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség

204_Bolti_Elado_Fot_2017_Foti_hirnok_185x121.indd   1 27/11/17   10:55

Bakok és barátaik ó év  
búcsútató  
2017. Debcember 30.  
Szombaton 14 – 22 óráig
Fót, Bíró háza étterem
Műsor, Zene, Táncmulatság, Tombola 
Szervező: Béres Ferenc Magyar Népdal  
és Nótakör
A műsorban fellépnek neves énekeseink, tán-
cosok meglepetés vendégek

A jó hangulatról Keresztes István és Zenekara 
gondoskodik. Hozzájárulás a programunkhoz: 
2800 Ft ami magába foglalja a vacsorát és egy 
italt 
Érdeklődni lehet:  
E mail beresnota@freemail.hu
Tel : 06 70 445 1242
Kérjük, hozza magával szeretteit, barátai és érez-
zék  jól magukat régi hagyományunkat ápoló színes 
műsorunkon.

JÓ SZÓRAKOZÁS KIVÁNUNK !

Idén novemberben ünnepelte a 60. évfordulóját a Károlyi István Gyermek-
központ, azaz a ”Gyeri”. Az intézmény az elmúlt 60 évben közel 6000 magyar 
állampolgárságú és az elmúlt hat évben közel 6000 kísérő nélkül érkezett és 
tartózkodó gyermeknek adott otthont. A jubileum alkalmából változatos és 
magas színvonalú programokat készítettek az intézmény munkatársai.

60 éves a Fóti Gyermekváros

Az ünnepségsorozat november 11-én a Gyermek-
központ parkjának rendezésével kezdődött, melyen 
számos szervezet segítő kezet nyújtott. Ilyenek vol-
tak például a Fóti Önkéntesek csoportja, a Fóti Futó 
Szakosztály, akik rendszeresen futnak a park terü-
letén, illetve a Dabaj Magyarország Kft., aminek a 
tulajdonosai fontosnak tartják a társadalmi felelős-
ségvállalást, ennek a keretében indított önkéntességi 
programjuk első állomásaként pedig a fóti Gyermek-
központot keresték fel. Mindenki kesztyűvel, gereb-
lyével, egyedül, párban vagy családostól érkezett, és 
lelkesen gyűjtötte a hatalmas mennyiségben lehullott 
avart. Az időjárás is kedvezett nekik. 
A jubileumi sorozat folytatásaként ellátogatott a 
Gyermekvárosba az Őrangyalok ligája, fáklyás fel-
vonulást és koszorúzást tartottak, öt tusáztak, kaja-
koztak és futóversenyt rendeztek. A program a 18-

án a Vörösmarty Művelődési Házban megrendezett 
gálaműsorral fejeződött be, melyen jobbnál- jobb 
előadásokat láthattunk. A műsort régi és mostani 
”Gyerisek” készítették. Country- és nép táncoltak, 
énekeltek, rappeltek, szavaltak a fellépők. A közön-
ség tag jai pedig egytől-egyig jó barátként köszön-
tötték egymást, függetlenül attól mikor találkoztak 
utoljára. Volt, aki Németországból, Svájcból, Angli-
ából utazott haza az ünnepségre, sőt olyan is akadt, 
aki egészen Mexikóból jött, hogy együtt ünnepelhes-
se gyermekkori barátaival ezt a jeles napot. A Mű-
velődési Ház Muharay termében az ülőhelyek már 
a műsor kezdete előtt elfogytak, sokan állva nézték 
végig a nagy sikerű gála műsort, de ez sem vette el 
a jókedvüket. Ez a nap attól volt még különlegesebb, 
hogy gróf Károlyi István születésének 220. évfordu-
lójára esett.

HÍRDETÉS
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