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A farsangi időszak egyik bálján a fóti 
fiatalok önfeledt tánca
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Fóti
Hírnök

A fArsAng és A húsvétot megelőző böjti időszAk

A farsang vízkereszt napjától a hamvazószerdáig tartó időszak. Amíg a vízkereszt mindig január 
6., addig a hamvazószerda minden évben máshová esik, csak az a biztos, hogy szerdai nap. A 
hamvazószerda a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. Ez 2017-be március 1. 

A farsangi időszak, benne a sok vígsággal, téltemető szo-
kással, szertartással, bálokkal, disznóvágásokkal tehát feb-
ruár végéig tart az idén. Az időszak legjellemzőbb réges-régi 
népszokása a téltemető kiszebábu elégetése és a tél elűzése 
dobolással, sípolással, kereplővel, álarcos alakoskodással. 
Mindezek egyik leghíresebb változata a mohácsi busójárás, 
mely ma már a Kárpát-medence egyik rendkívül népszerű, 
látványos turisztikai eseményévé vált, bár ennek egyik ma-
gyarázata szerint a cél egykor babonás török hordák kiűzése, 
elijesztése volt a környékről.

Mivel a farsangot a 40 napos nagyböjt követi, melyben Jé-
zus kereszthalálára készülünk, s az elcsendesüléssel, imád-
kozással jár, ki kell használnunk a farsangi időszakot, ekkor 
lehet zajos mulatozásokat csapni. A farsang csúcspontja ha-
gyományosan a karnevál, amit magyarul a farsang farkának 
nevezünk. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig terjedő 
3 nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett tél-
búcsúztató. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karneválokat pl. riói karnevál, velencei karnevál, stb. (Fur-
csaság, hogy Rio de Janeiróban nem is ismerik a telet, sőt 
náluk, mivel a déli féltekén élnek, éppen fordítva vannak 
az évszakok, de az európai bevándorlók vitték magukkal a 
farsangi népszokást.)

Hamvazószerdával vége szakad a mulatozásnak, dínomdá-
nom-nak, a keresztények felkészülnek Krisztus keresztre 
feszítésének, majd feltámadásának és ezzel a lelkek meg-
mentésének átéléséhez. A hamvazás is a kereszténység ősi 

szokása. Abból fakad, hogy egykor a bűnök bocsánatáért 
tartott vezekléskor hamut szórtak a fejükre. Ma már szeli-
debben történik a hamvazkodás, az előző évi virágvasárnapi 
körmeneten használt barka elégetéséből származó szentelt 
hamuval rajzol keresztet a pap a hívek homlokára. A ham-
vazás jelentése a következő gondolatra vezethető vissza: 
„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel!” 

Érdekes, hogy a hamvazószerdát követő napon, az egynapos 
böjt után a böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradé-
kot elfogyaszthassák a családok. Ennek a napnak a neve a 
torkos csütörtök, amit a mai világban a vendéglátóhelyek 
igyekeznek is kihasználni, ezen a napos árengedményekkel 
csábítják a vendégeket.

Miért éppen 40 nappal a Húsvét előtt kezdődik a nagyböjt? 
Erre pontos választ nem tudunk adni, de a Bibliában szá-
mos esetben fordul elő a bűvös 40 nap/év. 40 napig tartott 
a vízözön, Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt hirdetett 
a bűnös városnak, Ninivének, 40 napot töltött és böjtölt 
Mózes a Sínai-hegyen mielőtt megkapta a Tízparancsolatot, 
40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában, Jézus a nyilvános 
tanítása megkezdése előtt 40 napot böjtölt a pusztában.
(Képeink január 31-én, a Katolikus Egyházközség disznótoros 
bálján készültek.)

szerk. Windhager 

viszontlátásrA

Bár nem utazom el, és továbbra is Fóton élek, mégis el kell 
köszönnöm Kedves Olvasóinktól. Az történt, hogy a kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy egy Fóton és a képviselők 
előtt is ismeretlen céget bízott meg hosszú bizonytalan ál-
lapot után a Fóti Hírnök kiadásával. Az új kiadó a Profi-
nyomtatás.hu Kft.
Megírtuk a kiadóváltás történetét, de az Önkormányzat 
úgy találta, hogy „A Fóti Hírnök februári lapszáma 3. olda-
lán lévő főszerkesztői cikke Fót Város Önkormányzatának jó 
hírnevét nagy nyilvánosság előtt sértené, ebben a formában a 
megjelentetéséhez nem járulunk hozzá...”

Ezzel a kijelentéssel tudnánk vitázni, de nem tesszük. Úgy 
döntöttünk, hogy ezt a beszámolót most kihagyjuk.

Köszönetünket fejezzük viszont ki az újság 6 éven át tartó megjelentetése során szerzett 
ismerőseinknek, lapunk, írásaink támogatóinak. 

Minden Kedves Fótinak jó olvasást kívánunk, akkor is, ha már nem mi írjuk, szerkeszt-
jük a lapot, mert ez a közéletiség alapja.

Üdvözlettel:
Windhager Károly eddigi főszerkesztő
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soron kívüli állAmi támogAtást kApott fót két fontos 
beruházásrA

Összesen 850 millió forint állami támogatásban részesült Fót két jelentős beruházása a 
kormány tavaly december végi döntésének köszönhetően. E támogatásokból folytatódhatnak a 
Szeplőtelen Fogantatás templom állagmegóvó munkálatai, és megépülhet az új, négycsoportos 

katolikus óvoda is.

Az idén 161 éves, 1856-ban felszentelt római katolikus 
templom – amely az elismert építész, Ybl Miklós első ilyen 
jellegű munkája – Magyarország egyik leghíresebb, építé-
szeti megoldásaiban is kuriózumnak tekinthető szakrális 
épülete, fontos örökségünk. Mindezt a magyar kormány is 
felismerte, így a térség országgyűlési képviselőjének, Tuzson 
Bencének javaslata alapján 350 millió forint támogatást 
biztosított az épület, illetve a benne található műalkotások 
restaurálására. Bár a helyiek az elmúlt időszakban számos 
intézkedést megtettek a talajvíz okozta károk mérséklé-
séért, a templom alapzata és falai továbbra is vizesednek, 
omladoznak. A beruházás egyes intézkedései ezt próbálják 
megakadályozni. Továbbá a beázások miatt restaurátori 
munkákat szükséges végrehajtani a templom orgonáján, a 
díszítőfestéseken, illetve a Napba öltözött asszony c. főol-
tárfestményen is. Mindezek mellett megújulhatnak a temp-
lomépület nyílászárói, világítása is.
A templom mellett álló közösségi házunk felújítását is eb-
ből a keretből szeretnénk megoldani. A kezdetben grófi 
istállóként működő épületet közel harminc évvel ezelőtt 
alakíttatta át plébános úr közösségi célú felhasználásra al-
kalmas  épületté. A három előadó-
termet, melegítő konyhát, mellék-
helységeket magába foglaló épület 
nyílászáróinak, fűtésrendszerének 
felújítása, tisztasági festése, szigete-
lése áll előttünk feladatként.
Tuzson Bence a régi mozi helyére 
tervezett óvoda építési munkálataira 
további 500 millió forint támogatást 
kért az állami költségvetésből. Jó hír 
ez a helyiek számára, hiszen a település 
meglévő óvodájában hatalmas a túlje-
lentkezés – a mostani óvodát ugyanis 
nemcsak a fótiak vehetik igénybe, 
hanem a környező településekről is 
ide járnak a gyermekek. Az új óvoda 
megépülésével biztosíthatóvá válik a 
megfelelő számú óvodai férőhely.  
A Pest megyei ötös számú választó-
kerület a 2016 decemberében meg-
hozott kormányrendeleteknek kö-

szönhetően összesen több mint 5 milliárd forint fejlesztési 
forrásban részesül. A támogatott beruházások kivétel nélkül 
hiánypótló hatással bírnak a környéken élő családok, gyer-
mekek számára. 
A 2,3 milliárd forintot meghaladó állami támogatásnak kö-
szönhetően Dunakeszin műugró toronnyal ellátott szabad-
téri úszómedence és futsal csarnok épülhet. A létesítmények 
még több sportág kipróbálására adnak majd lehetőséget. A 
Gödön és Dunakeszin létesítendő nyíltvízi edzőközpontot 
pedig a kikapcsolódni vágyók és a professzionális sportolók 
egyaránt igénybe vehetik, az új vendégszállások pedig növe-
lik a térség turisztikai potenciálját.
További 2,8 milliárd forint összegű forrást kap a térség 
egyházi célú támogatásként, mely összegből iskola- és óvo-
da-beruházások valósulhatnak meg egyenként 5-600 millió 
forintos állami finanszírozással. Veresegyházon 1 milliárd fo-
rint összértékben új katolikus gimnázium épülhet, és torna-
csarnokkal bővül a református általános iskola. Ugyanezen 
támogatási keretből Dunakeszin felújulhat az új Szent István 
iskola megépítése miatt üresen maradó épület, és megépül a 
görögkatolikus templom mellé tervezett parókia is.

Szivárvány övezi a Szeplőtelen Fogantatás 
templomot. A képet Sebők Sándor atya készítette.

A helyi értéktár bizottság klubnApjAi

A létrehozandó Helytörténeti Múzeum kiállítási anyagát 
képező gyűjtemény 2016-ban szép számmal gyarapodott. 
Több felajánlás érkezett, továbbá sikerült hat fóti család 
tárgyi hagyatékából vásárolni fóti viseleteket, gyöngyös ko-
szorúkat, parasztbútorokat, régi konyhai eszközöket, por-
celánokat, szerszámokat, fényképeket, könyveket és mező-
gazdasági eszközöket. Az összegyűjtött tárgyak elhelyezése 
egy ideiglenesen kialakított helyiségben, egy úgynevezett 
látványraktárban történik. 
A Helyi Értéktár Bizottság folytatja értékmentő és gyűjtő 
munkáját, bízva abban, hogy előbb-utóbb kialakításra ke-
rül a Helytörténeti Múzeum. A bizottság szeretné, ha mi-
nél többen csatlakoznának e missziós munkához, segítenék 
javaslataikkal, esetleg felajánlásaikkal a gyűjtemény gyara-
pítását, ezért ismét nyilvános klubnapokat szervezünk az 
alábbi keddi napokra:

február 28., április 4., május 2., 17 óra, 
helyszín: Városi Könyvtár

A félévzáró klubnapot május 30-án szintén 17 órai kez-
dettel a kisalagi látványraktárban tartjuk. (Címe: Né-
meth Kálmán u. 40.) 
Klubnapjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Molnár Krisztina, Helyi Értéktár Bizottság 

felelős mAcskAtArtás

Tisztelt Fóti Lakosok!
A kóborló, elszaporodó macskák helyzete, már régóta egy láthatatlan probléma, mivel nincs kötelező veszettségoltás 
részükre, nincsenek összeírva, nincsen szabályozva a tartásuk. Ez nem véletlen. Egy kutyát könnyebben lehet korlá-
tozni, számára a kerítés akadály. A macskák ellenben nem tarthatók egy ingatlan határain belül, még a jól ellátott, 
rendesen táplált egyedek is elindulnak naponta felfedezni a környéket. 

Saint-Exupery: A kis herceg című könyvének egy sokat idé-
zet mondata az, amelyet fontos szem előtt tartani „Te egy-
szer s mindenkorra felelős lettél azért, mit megszelídítettél.” 
Ha így cselekszünk, akkor függetlenül attól, hogy a jogszabá-
lyok nem teszik kötelezővé, a lehetőségekhez mérten végez-
tessük el oltásukat, hiszen számukra is van veszettség elleni, 
valamint kombinált oltás. Gondoskodjunk élősködőmente-
sítésükről. A macskáknak évente két szaporodási időszaka 
van (bagzás), egy tavasszal és egy ősszel, amely minimálisan 
4-7 napig tart, amennyiben a nőstény vemhes lesz.
A vemhességi időszak 63-65 napig tart. Az alom átlagosan 
3-5 kölyökből áll. A legelső alom általában a későbbieknél 
kisebb létszámú. A kölykök elválasztása 6-7 hetes korban 
történik meg, ivaréretté pedig (nőstények esetében) 4-10, 
illetve (hímek esetében) 5-7 hónap után válnak. Egy átla-
gos nőstény a nemileg aktív életszakaszában összesen akár 
100 utódot is világra hozhat. Ezért fontos lenne, szaporodá-
suk megakadályozása érdekében az egyedek ivartalanítása, 
amennyiben nem tenyésztési céllal tartják a cicákat.
A Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány, akik Városunkban a 
Gyepmesteri Szolgáltatást végzik, a problémával kapcsolatos 
tapasztalataik alapján megfogalmazható, hogy azzal nem segí-
tünk az állatokon, hogy el kezdjük etetni őket. Ez sajnos további 
komplikációkat generál (elszaporodás, fertőzés veszély …stb.). A 
helyzetkezelés nehézkes, időigényes és olykor szinte kilátástalan.
Mindezeket kérjük, vegyék figyelembe, és a közös együtt-

élés megkönnyítése, valamint a felelős állattartás érdekében 
gondoskodjanak megfelelően házi kedvencükről. Végeztes-
sék el immunizálásukat, élősködőmentesítésüket és ivarta-
lanításukat. Ne etessenek kóbor cicának vélt állatokat, mert 
nagy valószínűség szerint van gazdája és haza várja.

Kigyósi Katalin
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Fáklyás felvonulás
Március 14-én este, szokás szerint megtartják a Fóton közismert fáklyás felvonulást. 

Gyülekező a Károlyi kastély előtti téren. 
Este 6 órakor Károlyi László gróf úr indítja a menetet, amely a református temetőbe 

vonul Sipos Pál lelkész, 1848-as szabadságharcos sírjához.
Legyünk minél többen, ezen a szép hagyományt ápoló estén.
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tájékoztatás
pályázAti felhívás

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat 
tulajdonában álló 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti, 1124/2 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 649 m2 
alapterületű helyiségcsoport bérbeadására

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete.
2./ Az ajánlatkérő székhelye:2151 Fót Vörösmarty tér 1.
3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester
4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai:
Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

5./ A felújítandó és bérletbe adni kívánt helyiség megnevezése:
1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatt 
található kivett „áruház” megnevezésű ingatlan 649 m2 
alapterületű volt ABC része, valamint az ahhoz kapcso-
lódó 200 m2 külső tárolók és 1775 m2-es telekrész.

6./ A bérbe adni kívánt helyiség címe:
2151 Fót, Vörösmarty tér 5.
7./ A bérbe adni kívánt bérlemény:
bérlemény alapterülete: 649 m2
bérleményhez tartozó külső tárolók (2 db): 200 m2
bérleményhez tartozó földterület: 1.775 m2

8./ A bérbe adni kívánt bérlemény egyéb műszaki jellemzői:
A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, 
gáz, villany) egyedi (radiátoros) fűtésmód, szociális helyisé-
gekkel rendelkezik, közepes műszaki állapotú, a teherforga-
lom az udvari oldalról biztosított.

9./ Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyában meghatározott 
lényeges szerződéses rendelkezések:
9.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: egy év határozott 
idő, amely hosszabbítható.
9.2./ A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor a 
helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek tel-
jesítésének biztosítására, háromhavi nettó bérleti díjjal meg-
egyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni.
9.3./ Ajánlattevő pályázati biztosíték megfizetését nem írja elő.

10./ Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, 
hogy a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát képező bérlemény 
hasznosítása tekintetében nyertes ajánlattevő: a legmaga-
sabb összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó 
jogszabály szerinti ÁFA bontásban).
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a 
bérleményre benyújtott ajánlatokban a havi bérleti díj meg-
határozásánál legalacsonyabb összegként élelmiszerbolt cél-
jára történő bérbevételi ajánlat esetén nettó 360.000,-Ft 
(azaz háromszázhatvanezer forint nettó összeg + vonatkozó 
jogszabály szerinti ÁFA), más célú hasznosítás esetén nettó 
400.000,- Ft (azaz: négyszázezer forint nettó összeg + vonat-
kozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg.
Az Önkormányzat 15%-os bérleti díjkedvezményt biztosít 
annak a nyertes Ajánlattevőnek, aki a bérleményben kiske-
reskedelmi élelmiszerbolt üzemeltetését vállalja.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a 
bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával 
emelkedik évente.

10.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, 
hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie:
- az ajánlat tárgyát képező bérleményt,
- az ajánlat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott el-
lenértékét (bérleti díj havi mértékét, nettó forint + vonatko-
zó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá
- ajánlott bérleti díj emelésével összefüggő befektetői javaslatát, 
- a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses ren-
delkezéseket, szerződéses vállalásokat.
10.3./ Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő le-
jártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, 
ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás 
részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.

11./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai: 
11.1./ Az Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzéssel ellátott bo-
rítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, legalább 
kettő példányban nyújthatja be (1 eredeti példány,  egyszerű 
másolat). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:
- „Fót 1124/2 hrsz-ú, Fót Vörösmarty tér 5. szám alatti volt 
ABC bérbevétele”;
- „Ajánlattételi határidő: 2017. február 28. 11.00 óra”;
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;
Az Ajánlattevő képviselője az 1. eredeti példányt minden 
oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélynél 
eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva 
kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és he-
lyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy 
meghatalmazott útján beadni (névaláírással).
11.2./ Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirat-
tal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni kép-
viseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben 
ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi Felhívás, vagy az Ajánlatté-
teli Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy 
Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

12.1./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2017. feb-
ruár 28. napja (kedd) 11.00 óra.
12.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét 
arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül össze-
állított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat 
az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott ha-
tárnapig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő Képvise-
lő-testülete és a nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város 
Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (szemé-
lyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).
13./ A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Fót Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2151 Fót, Vö-
rösmarty tér 1.), Házasságkötő terem.

14./ Az ajánlatok értékelésének módja: 
14.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, 
hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtan-
dó ajánlatokat a Képviselő-testület 2017. március 29. nap-
ján tartandó ülésén, értékeli és bírálja el.

14.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, 
hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül benyúj-
tott pályázatokat első (I.) körben formai szempontból, a 
formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) 
körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szem-
pontok szerint értékeli, bírálja el.
14.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, 
hogy a 14.1./ alpontban meghatározott képviselő-testületi 
ülés határnapjától számított 15 napon belül írásban értesít.
14.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket ar-
ról, hogy az Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás kere-
tein belül benyújtott, a Képviselő-testület döntése szerint 
nyertes ajánlattevővel, a 15.1./ alpontban meghatározott 
képviselő-testületi ülés határnapjától számított 5 napon 
belül – a felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat 
tartalma, továbbá Fót Város Önkormányzatának érvényes 
Versenyeztetési szabályzata, valamint a lakások és helyiségek 
hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati 
támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó sza-
bályokról szóló 23/2015. (XI.19.) számú önkormányzat 
rendelet keretein belül – köti meg a bérleti szerződést.
14.5./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, 
hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyer-
tes féllel (ajánlattevővel) kölcsönösen kialkudott határna-
pon és eljárásrend szerint adja birtokba.

15./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, 
hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát képező helyiség megte-
kinthető, az alábbiak szerint: A bérlemény - előzetes telefonos 

egyeztetés után, - a helyszínen megtekinthető: 2017. február 
24. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.
Kapcsolattartó személy:
Szente László vagyongazdálkodási ügyintéző
Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.

16./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, 
hogy az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szente Lász-
ló vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth 
utca 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-
27/535-375 mellék: 131-es telefonszámon.

17./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra: 
a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek 
minősítse, jelen pályázati felhívás Ajánlatkérő részéről szer-
ződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

Záradék:
A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, a Képviselő-testület 2017. január 25-i 
rendes ülésén meghozott 38/2017. (I.25.) sz. KT. határoza-
tával fogadta el, és hagyta jóvá.

Fót, 2017. január 30.
Bartos Sándor polgármester 

megjelent A fóti monográfiA második kötete

2014-ben adta 
ki Fót Város 
Önkormány-
zata a Fót tör-
ténete 1711-ig 
című helytör-
téneti könyvet. 
A mű szerzője 
Horváth Lajos 
levéltáros-törté-
nész, egyetemi 
tanár, aki szá-
mos Pest-me-
gyei település 
történetét meg-
írta, miközben 
folyamatosan 
gyűjtötte a 
Fótról szóló 

anyagokat is. A kötet hiánypótló volt, mivel Fót történeté-
nek első korszakát tárgyalja, azon időszakot, amelyről eddig 
kevés ismerettel rendelkezett a település. Az 1711-es Szatmá-
ri békével lezárult helytörténeti kiadvány így az első kötetét 
képezte a Fót teljes történetét feldolgozó monográfiának. 
Most megjelent a fóti monográfia második kötete, szintén 
Fót Város Önkormányzata kiadásában. A Horváth Lajos 
„Fót története 1712-1867-ig” című helytörténeti kiadvány 
egy gazdag időszakot tárgyal. Fejezeteiben kitér a gazdál-
kodásra, a polgárosodásra, a reformkor szellemi életére, az 

egyházakra és 
külön fejezet-
ben tárgyalja 
Fót szerepét az 
1848-1849 for-
radalom és sza-
badságharcban. 
Kiemeli a fóti 
Károlyi család, 
- elsősorban 
gróf Károlyi 
István - Fót 
fellendülésében 
betöltött törté-
nelmi szerepét.
A fóti 
m o n o g r á f i a 
mindkét kötete 
fontos olvas-
mány lehet a Fóton élők számára, hiszen segít megismer-
ni lakóhelyünk gazdag múltját, híres műemléképületeinek 
történeti hátterét, erősítheti a lokálpatriotizmust. 
A második kötet ajánlását Bartos Sándor polgármester Né-
meth Kálmán képzőművész gondolatával zárta: „Csak az a 
nép érdemel jövőt, amelyik megbecsüli múltját.” 
Mindkét helytörténeti kiadvány, a Horváth Lajos Fót törté-
nete 1711-ig és a Fót története 1712-1867. című kötet meg-
vásárolható a Városi Könyvtárban kötetenként 2500 Ft áron. 

Molnár Krisztina
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tájékoztatás
„Magyarország kormánya elkötelezett a tekintetben, hogy a magyarországi kastélyok, a magyarországi várak visz-
szanyerjék korábbi méltó fényüket!”

mi lesz A károlyi kAstéllyAl, hA megszűnik A 
gyermekváros?

Magas rangú küldöttség, két államtitkár és tucatnyi TV stáb és újságíró jelent meg a Márvány-
teremben, hogy részt vegyen a kastéllyal kapcsolatos jövőképet felvázoló Czibere Károly, 
a Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkár és Tuzson Bence 

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkár sajtótájékoztatóján, január 18-án.

Czibere Károly a gyermek-
védelemmel kapcsolatos 
kormányzati szándékot is-
mertette, amely már régebb 
óta fontosnak tartja, hogy 
lehetőleg minden gyermek 
családban nőjön föl. Mind-
ez alapvetően érinti a Fóti 
Károlyi István Gyermekvá-
ros jövőjét is, ezért tartották 
ez a sajtótájékoztatót itt, a 
helyszínen. Államtitkár úr a 
következőről tájékoztatta az 
egybegyűlteket.

A Kormány elkötelezett ab-
ban, hogy tovább folytassa 
azt a megkezdett munkát, 
amit a gyermekvédelmi 
rendszer megújításáért el-
határozott, és azt követ-
kezetesen végre is hajtja. 
A Kormány legfontosabb 
szándéka az, hogy a családo-
kat megerősítse, hogy a családok kapjanak segítséget ahhoz, 
hogy minden gyermek a saját családjában, a vér szerinti 
szülei neveléséhez tudjon hozzájutni. Azonban mégis sok 
gyermek nem tudja ezt a vér szerinti családban megkap-
ni, ezért fontos az állami gondozott gyermekek számára a 
gyermekvédelmi gondoskodás, a gyermekvédelem rend-
szerének, szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése. Ennek a 
legnagyobb lépése az elmúlt években a családi környezetet 
biztosító nevelőszülői szolgálat fejlesztése és kibővítése. 
2016 végére vállalta a Kormány azt, hogy 12 évnél fiatalabb 
gyermeknek már nem kell gyermekvédelmi intézménybe 
költöznie, és ezt a célt teljesítette is.  
A legkorszerűbb intézmény, a legkorszerűbb infrastruktú-
ra sem tudja pótolni, helyettesíteni a családot. Ezért tar-
tották fontosnak a nevelőszülői szolgálat fejlesztését, mert 
tudják, hogy továbbra is vannak olyan gyerekek, például 
a különleges, speciális szükségletűek, akik továbbra is in-
tézményben élnek. Az ő számukra is fontos, hogy ne nagy, 
kollégiumszerű, zsúfolt, korszerűtlen infrastruktúrájú 
gyerekotthonokban éljenek, hanem családias környezetet 
biztosító lakásokat alakítsanak ki. Ezért kezdték el a múlt 
évben a gyermekvédelmi kiváltási folyamat utolsó körét, 
amelynek az eredménye 2019-re fejeződik be. 
Ez a kiváltási folyamat most eléri Fótot, a Fóti Gyermek-
várost. A Kormány úgy gondolja, hogy a gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő gyermekek számára nem az a megol-
dás, amit 1957-ben a Gyermekváros alapításakor gondoltak, 

hogy az állami gondozottak 
számára valahol a város ha-
tárában, a helység társadal-
mától távol, külön telken, 
külön társadalmat hozzanak 
létre. Ez elkülönítés volt! 
Most úgy gondolják, hogy a 
gyermekek akkor kapnak iga-
zi életkezdési esélyt, ha őket 
befogadják a társadalomba, a 
helyi társadalom kötőszöveté-
be. Emellett persze fontos azt 
hangsúlyozni, hogy pontosan 
60 éve létesült a Gyermekvá-
ros, ahol számos gyermeket 
neveltek föl, szakemberek, 
akiket köszönet illet. Na-
gyon sokszor heroikus, hősies 
munkát végeztek. Köszönet 
illeti azokat is, akik figye-
lemmel és adományokkal, 
mindenfajta más segítséggel 
kísérték a Gyermekvárosban 
folyó munkát. 

Ugyanakkor fontos arról számot adni, hogy a Kormány a 
befogadó szemlélet érvényesítése érdekében úgy döntött, 
hogy 2018. közepétől a Gyermekváros befejezi a gyermek-
védelmi szolgáltatásokat. 
Természetesen a gyermekekről gondoskodnak és a Gyer-
mekváros 150 munkatársáról is. Nekik a gyermekvédelmi 
szolgáltatási rendszerben kínálnak további lehetőséget. 
Jelenleg négy féle gyermekvédelmi szolgáltatást biztosít a 
Gyermekváros. 24 férőhellyel biztosít különleges ellátást, 
azoknak a gyermekeknek, akik tartósan betegek, fogyaté-
kosok, esetleg 3 évnél fiatalabbak. Velük Hatvanban fogják 
folytatni ezt a tevékenységet. A speciális gondozást igény-
lő gyerekek számára 32 férőhely áll itt rendelkezésre, őket 
két csoportra bontva viszik Zalaegerszegre és Kalocsára. A 
harmadik egység a kísérő nélküli kiskorúak, azaz a migráns 
gyerekek ellátása. Ennek a feladatnak a folytatásához már 
egyeztetések folynak. A negyedik szolgáltatást az utógon-
dozói otthonok jelentik. Ezeket nem érinti az átalakítás, 
hiszen ők nem a Gyermekváros területén működnek. 

Tuzson Bence államtitkár a kastély további sorsával 
kapcsolatos kormányzati terveket vázolta föl.
Mint a választókerület országgyűlési képviselője, és mint a 
Kormány szóvivője úgy fogalmazott, hogy ahol most ez a saj-
tótájékoztató zajlik, ahol a Gyermekváros intézménye talál-
ható, egyrészt korábbi szellemiségében, másrészt infrastruk-
túrájában, jelenlegi állapotában nem alkalmas már ennek a 

gyermekvédelmi szerepnek a betöltésére. Ugyanakkor kitért 
rá, hogy köszönet és megbecsülés jár azoknak, akik itt a gyer-
mekneveléssel foglalkoznak, s elismerte azt a küzdelmet, amit 
Czibere államtitkár úrék folytatnak, hogy minden gyermek, 
aki itt Fóton él, méltó és megfelelő elhelyezést kapjon.
Hangsúlyozta, hogy nagy változás ez Fót életében, hiszen 
1957. óta működik itt a Gyermekváros. Kiemelten fontos ez 
a változás azért is, mert az utóbbi időkben Fót a migránsok 
egyik központjává is vált. Az ebbe az intézménybe került kí-
sérő nélküli gyermekek itt szabadon élnek, mivel számukra 
az Európai Unió szabályai szerint nem lehet zárt intézményt 
létesíteni. Ebből következően az ide érkezett gyerekek, illetve 
magukat 18 év alattinak valló fiatalok, el is tudtak távozni, 
bejelentés nélkül. Az itt megfordult és regisztrált 3500 fiatal 
migránsból mára csak 38 fő található a Gyermekvárosban.
Mi lesz a Károlyi kastéllyal és a többhektáros angolpark-
kal, ha a Gyermekváros befejezi működését? Államtitkár úr 
bejelentette, hogy Magyarország Kormánya a közeljövőben 
egy felújítást indít el a kastélyban. Ez a felújítás érinteni 
fogja a kastély rendkívül rossz állapotban lévő szerkezetét, 
a beázás miatt a teljes tető héjazatot, a tetőszerkezetet, és 
az alatta levő födémet javítani, illetve felújítani szükséges. 
A felújítás összértéke félmilliárd forint, amibe beletartozik 
még a gépészet részbeni helyreállítása, javítása is. Emellett 
az épület külseje is megújul.
Az ismertetett kormányzati döntéssel megszűnik tehát a 
Gyermekváros intézménye, s helyette új funkciót kell meg-
határozni. „Ez a feladat áll előttünk, hogy ebben a másfél 
évben megtaláljuk azt a funkciót, amelyik kapcsolódni fog 
ehhez a kastélyhoz. Egy gyönyörű kastélyról beszélünk. 
Magyarország kormánya elkötelezett a tekintetben, hogy a 
magyarországi kastélyok, a magyarországi várak visszanyer-
jék korábbi méltó fényüket, és 21. századi feladatot kap-

janak. Olyan meg-
oldást kell kitalálni, 
amely alkalmas arra, 
hogy a fóti emberek 
is jól érezhessék ma-
gukat benne, emellett 
legyen turisztikai von-
zereje, továbbá bizto-
sítson állandó felada-
tot és tevékenységet 
azok számára, akik itt 
dolgozhatnak. A kas-
tély egy élő dologgá 
váljon…”
Államtitkár úr min-
denkit arra kér, aki 
fóti, vagy szívesen 
venne részt abban, 
hogy ez a kastély meg-
találja méltó feladatát, 
vegyen részt ebben 
a gondolkodásban. 
Akinek javaslata van, 
tegye azt meg, ez a következő másfél év legfontosabb feladata. 
A Fóti Hírnök főszerkesztője kérdésére: Mi lesz a sorsa a 
parkban található oda nem illő épületeknek és a ma is bent 
élő, zömében nyugdíjas munkatársaknak? – államtitkár úr 
kifejtette, hogy a kastélyt és a kertet egységben kívánják 
kezelni. Azoknak a személyeknek, akik a kastély területén 
élnek, méltányos megoldást ajánlanak föl. Annyiból még 
korai a kérdés, hogy maga a kastély funkciója még nem kör-
vonalazódott, de az nem képzelhető el, hogy valakivel mél-
tánytalanul bánnának, mindenkiről gondoskodnak majd.

Hirdetés
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bővül és 
fejlődik A zöld 

híd progrAm

2017 januárjától az eddigi 
46 helyett már 89 település 
tartozik a Zöld Híd Program 

szolgáltatási területéhez. Kétszeresére 
nőtt a hulladékszállításban 
közvetlenül ellátott települések száma 
és további csatlakozások is várhatók. 
Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt 
időszak komoly nehézségeit legyűrve 
2017 a növekedés és a fejlődés éve 
lesz, amihez a megfelelő források 
is rendelkezésre állnak – erről 
tájékoztatott az Észak-kelet Pest 
és Nógrád megyei Önkormányzati 
Társulás.
A Zöld Híd Program területén található 
108 település szinte mindegyikét érintő fej-
lemények történtek az utóbbi hónapokban. 
Két kisebb közszolgáltató 2017. elejétől 
befejezi hulladékgazdálkodási tevékenysé-
gét, alvállalkozói státuszuk is megszűnik. 
Az ipolytölgyesi székhelyű Észak-Pest Nyu-
gat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. és a bernecebaráti székhelyű 
Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. eszköz és 
dolgozói állományát átvette a Zöld Híd. Az 
érintett társaságok közül az ÉNYMK Non-
profit Kft. 29 települést, a Tiszta Vidékért 
Nonprofit Kft. 14 települést látott el. 2017. 
január elején a Maros Kft. hat települése és 
még további kilenc település (köztük Csö-
mör) nyilvánította ki szándékát, hogy a 
Zöld Híd Program szolgáltatási övezetéhez 
csatlakozzon – ez utóbbiak tekintetében 
még folynak az egyeztetések. Az átvett tele-
pülésekkel a Zöld Híd Magyarország egyik 
legnagyobb komplex, hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója lesz. A lakosság szempontjából lényeges in-
formáció, hogy miközben a szolgáltatás színvonala növek-
szik, aközben az átvételre kerülő településeken a hulladék-
szállítás díja nem változik, tehát a Zöld Híd változatlan díj 
ellenében fejleszti és viszi tovább a szolgáltatást.
A jelentős változás háttere egyrészt, hogy az állami koordiná-
ló szervezet, az NHKV Zrt. és a tulajdonos ÉKPN Önkor-
mányzati Társulás között létrejött megállapodás következté-
ben nyugvópontra jutott a Zöld Híd finanszírozási kérdése is. 
Másrészt nincs az egész régióban olyan közszolgáltató, amely 
megközelítőleg olyan magas színvonalon és ellátási bizton-
sággal működne, mint a Zöld Híd. A stabilitás és a magas 
szakmai színvonal alapján tehát az NHKV Zrt. a Zöld Hidat 

javasolta és kérte meg a szolgáltató nélkül maradó települések 
átvételére. Egy decemberi, rendkívüli ülésen ezt a tényt az 
érintett települések polgármestereivel is közölte Weingartner 
Balázs, az NHKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A zavartalan átállás érdekében már december elején meg-
kezdődött az érintett települések polgármestereinek, képvi-
selőtestületeinek és lakosságának közvetlen tájékoztatása, a 
gyűjtő járatok átszervezése. A Zöld Híd munkatársai a lehető 
legnagyobb körültekintéssel igyekeznek a zökkenőmentes át-
állást biztosítani, úgy hogy az eddigi ellátott településeknek 
ebből semmilyen kellemetlensége és hátránya ne származzon. 
A szolgáltatási terület bővítése azonban komoly logisztikai, 
szervezési feladat, amelyet megnehezíthet számos körülmény, 
például a rendkívüli hideg, a kistelepülések közötti útviszo-
nyok vagy éppen az influenza-járvány, amely máris sok zöld 
hidas dolgozót érint. A tulajdonos önkormányzati társulás 
ezért mindenki türelmét és megértését kéri. A tervek szerint 
az átalakulási folyamat március 31-ig lezajlik. 

FORRÁS: Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL 
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

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

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

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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nevelés-oktatás
és mondd csAk, mi szeretnél lenni?

Minden ember életében megvannak azok az időszakok, 
amikor unos-untalan csak ezt a kérdést hallja. Ilyen az óvo-
da, ahol még kedveskedve teszik fel ezt a kérdést az óvónők 
és a családtagok, pusztán azért, hogy pár örömteli percet 
okozzanak maguknak a válaszok meghallgatásával. Első, 
negyedik és ötödik osztályban is valahogy feljön ez a ké-
rés. Talán arra kíváncsiak, sikerült-e megszelídíteni gyer-
mek agyunk szárnyaló fantáziáját. Az első komoly kérdésre 
azonban nyolcadikban lehet számítani. „Most már tétje van 
a döntésednek.”- hangzik a második leggyakoribb mondat. 
Azonban kedves olvasó, ha még ebben a korban vagy, ko-
ránt sem vagy túl a nehezén!

12 év telt el azóta, hogy elefántos hátizsákommal, virágos 
kisruhámban, beléptem a Fóti Ökumenikus Általános Isko-
la és Gimnázium első osztályának ajtaján. Most pedig arra 
készülök, hogy végleg elhagyjam szeretett iskolámat.
A téli szünetből visszatérve, valami megváltozott. Éreztük 
ezt mindannyian. Még pár hónap és aztán szétszéledünk az 
ország különböző pontjaira. Végignézek az összeszokott tár-
saságon, akik közül öten már első osztály óta ide járunk. Is-
merjük egymás szokásait, hülyeségeit, láttuk egymást sírni, 
és önfeledten nevetni. Segítettük egymást, de az sem volt 
ritka, hogy együtt kerültünk bajba. Most mégis eljött az 

az időszak, amikor utoljára vagyunk így együtt. Miközben 
egyetemeket, főiskolákat nézünk, jelentkezünk, alkalmas-
sági vizsgákra járunk, legbelül mindenki ugyanazt kérdezi: 
Miért kell máris menni?
Bármennyi időt töltöttünk is ezekben a padokban, mind-
annyian hálásak vagyunk az intézménynek. Nem csak a 
kötelező tantárgyakra tanítottak meg minket szeretett ta-
náraink, hanem neveltek, tanácsoltak, egyengették az utun-
kat, bátorítottak, bíztattak, és előfordult, hogy vigasztaltak. 
Nekik köszönhetjük azt is, hogy nem kell lemondanunk az 
orvosi vagy jogi egyetemről, és azt is, hogy bár még nem 
mindenki tudja pontosan, hogy mi is a neki szánt út, ők 
arra bíztatnak, hogy az álmainkat kövessük. Van, aki Pécsre 
megy dietetikusnak, gyógytornásznak, vagy politológus-
nak. Sokan azonban Pesten maradunk. Rendészeti főiskola, 
turizmus, kereskedelem, marketing, szociológia, pedagógia, 
pénzügy, kommunikáció.
Az életben vannak nehéz búcsúk és nehéz döntések. Ne-
künk kijutott most egyszerre mindkettőből. Egy dolgot 
azonban mindannyian megtanultunk, és a „Mondd csak, 
mi szeretnél lenni?”-kérdésre már készen áll a válaszunk: Ha 
az álmainkat követjük, nem dönthetünk rosszul.

Arany Kincső

felszállópályán A gArAy

MEGÚJULÓ JELKÉPÜNK
A köznyelvben a Garayt évtizedek óta, mint „repülős isko-
lát” emlegetik. Sajnos az időjárás megtette hatását, s a tava-
lyi évre már nem csak kopott festése, a sok helyen kiütköző 
rozsda és a szakadozott vászonborítása nyújtott siralmas 
látványt, hanem alátámasztása és felfüggesztése is baleset-
veszélyessé vált. Ezért örültünk Fót Város Önkormányzata 
határozatának, mely jelképünk rendbehozására 800 ezer fo-
rintot irányzott elő és különített el.
Nem volt egyszerű a gép leszedése, és szállításhoz szükséges 
szétszedése, de mára már ismét helyére került a megújult 
szerkezet. A felújítás után tudtuk meg, hogy igazán büsz-
kék lehetünk erre a gépre. Kiderült ugyanis, hogy ebből az 
„Esztergom” típusú, 1965 és 1982 között használt együléses 
gyakorló vitorlázó gépből már csak néhány darab van ilyen 
jó állapotban Magyarországon. Szárnyainak fesztávolsága 

14,98 méter, hossza 7,41 m. Tömege 230 kg, sebessége 
pedig 65 km/h és 250 km/h között volt. A gépet Rubik 
Ernő szerkesztette 1964-ben, a vezérsík szegecseléssel rög-
zített könnyűfém lemezei pedig Rubik-féle borítólemezzel 
készültek. Sokak kérdésére válaszolva a gép azért ilyen, mert 
ez a hagyományos, „hivatalos színe”.
A felújítás segítése érdekében egyik egykori garays diákunk 
gyűjtést kezdeményezett. A befolyó adományokat a Garays 
Diákokért Alapítvány elkülönítetten kezelte. Az itt befolyt 
pénz tette lehetővé azt, hogy elkészüljön a repülőgép vilá-
gítása is. Az idő jobbra fordulása után áramot visznek az 
iskolaépületből a géphez, és egy alkonykapcsoló segítségével 
a megújult gép már nem csak nappal, hanem sötétedés után 
is iskolánk egyik dísze lesz. Nagyon köszönjük az Önkor-
mányzat, az adományozók és a felújítást végzők segítségét 
és hozzáértő munkáját.

OVISULI
Megújult jelképünket már megcsodálhatták azok a szülők, 
akik január végén részt vettek az idei Ovisuli első foglalkozá-
sán, a szülői értekezleten. Az iskolánkat választó ovisok pedig 
február 24-én csodálhatják meg az „Esztergomot”. Ők ezen 
a napon játékos nyelvi foglalkozásokon - és jövendő tanítóik 
vezetésével – kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.

DÖK
A diák- és iskolai élet egy sajátos területe a diákönkormány-
zat. Ez az a szervezeti, tevékenységi és képviseleti forma, ahol 
tanulóink a „demokráciát” tanulhatják. Nagy örömünkre 
iskolánk Diákönkormányzatának titkára, Szente Nóra Tita-
nilla 8.a osztályos tanuló (osztályfőnöke Kovács Margit) az 
idei évben az Országos Diákönkormányzatban Pest Megye 
képviselőjeként dolgozik. Ehhez szívből gratulálunk neki!

,,Egy sír felett a legkeserűbb könnyeket azokért a szavakért ejtjük, amiket nem mondtunk, és azokért a tettekért, 
amiket nem tettünk meg.” 
(Harriet Beecher Stowe)

lAukó mártA emlékére

Nincsenek szavak, mennyire 
letaglózott bennünket a hír, 
hogy szeretett kollégánk: Lau-
kó Márta immár a fenti világ-
ból követi mindennapjainkat. 
Mióta elhagyta az esztergomi 
főiskola falait, azóta itt a Németh 
Kálmán Általános Iskolában dol-
gozott nevelve, okítva generációk 
sokaságát; szórva kedvességének, 
emberségének gyöngyeit a vele és 
mellette dolgozókra, tanítványa-
ira. Tanított betűvetésre, olvasás-
ra, bábozásra, játékra, közösségi 

életre számos kisdiákot, akik az ő értékrendjét követve járják 
immár útjukat felnőtt életükben. Mindig vidám, derűs, kedves 
arcát próbáljuk örökre emlékezetünkbe vésni. Az alábbiakban 
a most már nyolcadikos tanítványai és felnőtt diákjai emlé-
kezéseiből idézünk:
,,Mindig kedvesen, mosolyogva jött be az osztályba. Aki rossz 
volt nyelvtanból, azt kíméletlenül korrepetálta, és csak utána 
engedte ki az udvarra. ’’( Krisztofer)
,,Mindig ösztönzött minket arra, hogy tanuljunk, mert csak 
így tudjuk elérni vágyainkat. Amikor a nevét hallom, egyből 
mosolygós arcára gondolok.’’(Petra)
,,Mindig divatosan öltözött, nagyon szép volt.”( Antónia)
,,Négy éven keresztül Babits Mihály verse lógott az osztály falán. Már-
ti néninek ez volt a kedvenc verse. Ez a vers róla szólt. Az első sora így 
hangzott: ,,Minden embernek a lelkében dal van.” ( Szandi)

„Márti nénit nagyon szerettem, sokat tanultunk tőle. Szerettük, 
amikor olvasott nekünk. Jó volt látni, hogy Márti néni és Judit 
néni együtt segítettek nekünk mindenben.’’ (Evelin)
„Nagyon kedves és mindig mosolygós személyiség volt. Pozití-
van állt a dolgokhoz, és a legjobbat akarta kihozni belőlünk. 
Ebéd után mindig báboztunk, és a kész előadást bemutattuk 
a szülőknek. Nagyon örülök, hogy Ő volt az osztályfőnököm és 
hogy tanított minket, mert még egy ilyen jó embert nem fogunk 
találni mint Ő. ’’ (Vivien)
„Ha Márti nénire gondolok, sok jó közös emlék jut eszembe: az 
osztálykirándulások, hógolyózások, csúszkálások.’’ (Timi)
„Első osztálytól negyedik osztályig minden iskolában töltött 
nap maga volt a megtestesült álom. Márti néni minden reggel 
mosolyogva köszöntötte a gyerekeket. Ha bárkinek rossz kedve 
volt Ő egy szép szóval fel tudta vidítani. Nagyon sok mindent 
megtanított az életről, és felkészített arra is, hogy milyen ke-
mény munka vár ránk felsőben.”Bár senki sem szerette ha meg-
szidta, most mindenki könyörögne azért, hogy egyszer utoljára 
veszekedjen valakivel.” (Krisztián)
„Ő mindig boldog volt. Soha nem voltam tanárral olyan jó vi-
szonyban, mint vele, és szerintem nem is leszek. Nagy szíve volt. 
Judit nénivel együtt a legjobb duo voltak.” (Szabolcs)
„Önzetlen, kedves, szeretni való ember volt. Mindig szeretettel for-
dult felénk, épp úgy, mint mi felé. Órái mindig jó hangulatban tel-
tek. Bejönni az iskolába egyáltalán nem volt megterhelő, mivel Judit 
nénivel együtt családias légkört teremtettek számunkra.’’ (Adél)
„Rengeteg emlékfoszlányom van alsóból, amelyekben Márti 
néni szerepel. Neki és Judit néninek hála egyenesen vártam, 
hogy reggel újra iskolába kelljen menni. Szerettem a magyar 
órákat, a báb- és drámaszakköröket, ahol, ha kellett, egy ked-
ves hang mindig megsúgta az elfelejtett szövegrészeket.’’ (Timi)
„Mikor fáradtak voltunk mindig megkért mindenkit (annak 
érdekében, hogy jobban menjen a tanulás), hogy álljunk fel, 
és légző gyakorlatot csináltatott velünk, hogy kicsit kikapcsol-
junk. Emlékszem senki sem volt képes arra, mint Ő, hogy a 
hasunkba szívjuk a levegőt.’’ (Tina)
„Márti néni szerettette meg velem a magyar nyelvtant, neki kö-
szönhetem, hogy mindig jó voltam helyesírásból. Sok kedves dalt 
tanított nekünk. A bábjátékokat is tőle tanultuk, a hanglejtést, a 
helyes beszédet. Vele szórakoztató volt a tanulás. Mindig mosoly-
gott, még ha rosszalkodtunk is. Sosem láttuk Őt bosszankodni. Tü-
relmes és segítőkész volt. Tőle kaptam életem első dicséretét. Mindig 
irigyeltem azokat a gyöngybetűket, amikkel írt. ’’ (Tündi)
Emlékét őrizzük, míg csak egyetlen ember is van, akit 
elindított, segített az élet útján.

 

 

Több mint  t í z  éve  működő csa lád i  vá l la lkozásunkba 
áruk i szá l l í tás i  és  raktározás i  fe ladatok e l lá tására  
gyakor la t ta l  rende lkező 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. 
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        06 27 537 350, 06 70 331 5806  

(a jegy a 27% ÁFA-t tartalmazza)
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Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay terem 
(Fót, Vörösmarty tér 3. T: 27 537 350, 06 70 331 5806) 

Jegyár: elővételben 2500,- Ft, aznap 3000,- Ft 
Az ár 27% áfát tartalmaz. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

A sikeres üzlethez 
tisztánlátás szükséges
ZEISS Officelens megoldások

Fót, Dózsa György út 13/A.
Telefon: 06/27-362-007
www.vassoptika.hu

Ajándék 

ZEISS

Officelens akár

120 000 Ft

értékben*

*A részletekről érdeklődjön optikánkban és internet oldalunkon!

Most egy pár ZEISS Progressive lencse vásárlása 
esetén egy pár megújult ZEISS Officelens-t kap 
ajándékba!

90x130 mm hirdetés.indd   2 2017. 01. 30.   14:51
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Farsangi 

Moldvai táncház 
 
 

2017.február 25-én, szombaton 
este 6 -tól gyerek táncház 

8-tól felnőtt bál 
 

Gyertek jelmezben! 
 

Muzsikálnak: 
Bolya Dani és barátai 

Helyszín: Fóti Katolikus Közösségi Ház 
Belépődíj: felnőtt: 600 Ft 

Gyerek: 300 Ft 
Családi jegy: 1200 Ft 

6 év alatt ingyenes 

 

Helyszín: 
Fót, Vörösmarty Művelődési Ház, 

Szalkai terem 
Időpont: 

2017. március 3. (péntek) 17.00 óra 
A kiállítást megnyitja: 

Gógusz Nóra festőművész 
Közreműködik: 

Winczheim Tibor – vers 
Fóti Cselényi József Népdalkör 

Vörösmarty Művelődési Ház, 2151.Fót Vörösmarty tér 3. 
Tel: 27/ 537 350, 70 331 5806, 70 9676733, Honlap: www.vmh.hu,  

E-mail: palastibela.fotimuvhaz@gmail.com 
 

A vörösmArty mihály művelődési ház rendezvényei

február 16. 18.00 óra – Geopolitikai akadémia - Dr. 
Jászberényi József: Mi lesz Európával?
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
február  17. - 3D Mozi
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
12:00 Sohavégetnemérős
14:00 Lego Batman 2D
16:00 Utazók 2D
18:00 Az éjszaka törvénye
20:15 A sötét ötven árnyalata
22:15 A sötét ötven árnyalata
Felnőtt jegyár:
3D filmek - 1500 Ft, 2D filmek - 1200 Ft
Kedvezményes jegyárak:
3D filmek - 1300 Ft, 2D filmek – 1000 Ft
február 18. 9.30 – 12.30 óra – Farsangi kézműves foglal-
kozás. Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár
február 18. 19.00 óra – „Kell egy musical” a Bredd Rádió 
Musical Group előadásában
Belépőjegy ára: 1500 Ft Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

február 18. Fóti Disznótoros Farsang
Helyszín: Fót, Piac tér
február 20. 15.00 óra  – Szeniorok Fóti Akadémiája - 
Novák Mária: Tánc és mozgás időskorban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
február 25. 13.30 – 16.30 óra – Farsangi kézműves fog-
lalkozás Helyszín: Városi Könyvtár
február 25. 17.00 óra - Thuróczy Katalin: Purparlé Ve-
lencében - zenés velencei komédia a Főnix Színház Műhely 
előadásában Belépőjegy ára: elővételben 2500 Ft, aznap 
3000 Ft, Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
február  25. 20.00 óra - Roxymbol Rocktörténeti Klubes-
tek - Megemlékezés Máté Péter születésének 70. évfordulójáról
Meghívott vendégek : Sasvári Sándor színész, énekes
A Phoenix együttes egykori tagjai és Győrvári Leslie énekes
Az est zenei műfaja: Pop-Rock, Belépőjegy ára: 1200 Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
2017. 03.01. 17:30-tól 19:30-ig 
Muharay színpad. A dramatikus nevelés hete” keretében NYÍLT 
PRÓBÁT tart a Vörösmarty Művelődési Házban, ahová szeretet-

tel várjuk a kicsiket-nagyokat egy közös drá-
mázásra. Ugyanezen programsorozat része-
ként március 08-án FLASHMOBOT tart! 
Mindkét nyílt esemény részleteiről itt érdek-
lődhetnek: Révész Melinda 06203584016, 
remelinda@gmail.com
március 03. –„Tavaszváró” Papp István 
festő kiállításának megnyitója Helyszín: 
Vörösmarty Művelődési Ház
március 12. – „Te vagy nékem az az 
asszony” c. nőnapi műsor, Helyszín: Vö-
rösmarty Művelődési Ház
március 15. –Fóti Nemzeti Ünnep
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
március  25. 
Roxymbol Rocktörténeti Klubestek: 
Gitárzene – Shadows, Spotnik’s, Santana
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

    

                                A Városi Könyvtár programjai: 
 
Február 18. 09.30-12.30:    Farsangi kézműves foglalkozás   
Március 18. 09.30-12.30:   Tavaszi  kézműves foglalkozás    
               Fiókkönyvtár 

 
Február 25. 13.30-16.30:    Farsangi kézműves foglalkozás 
Március 25. 13.30-16.30:    Tavaszi kézműves foglalkozás    
              Gyermek részleg 

        
  Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk! 

                                                                                            Könyvtárosok          
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közélet
néhány jAnuári eseményről képekkel számolunk be

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

Magyar Kultúra Napja

Kárpátia koncert

Magbörze előadással a Kertbarát Kör szervezésében

Potyák Tamás festőművész kiállításán Palásti Béla 
igazgató, a művész és Mucsányi János főszerkesztő

együtt lenni jó!
Örömmel tölt el bennünket az a szeretet, összetartozás és 
egymás iránti tisztelet, amely az idén jubiláló, 25 éve vá-
rosunkban működő Lisai Elek János Alapítvány kulturális 
rendezvényeit jellemzi. 

Ilyen esemény volt a 2017. január 7-én megtartott pótszil-
veszter is. A „Bíró Háza” étterem megtelt a 75 fős vendég-
sereggel. Finom, házias vacsorával fogadtak bennünket. A 
műsort Koncz László operett énekes vezette, aki csodálatos 
hangjával elkápráztatta a közönséget. 
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a világhírű Kiss Ká-
roly magyar nóta énekes leszármazottja, Kiss József - aki 
családjával városunkban él -, ápolja felmenője kulturális 
értékeit, hagyományait, és magyar nótáival rendre jó han-
gulatot varázsol rajongóinak. A Fóti Cselényi Asszonykó-
rus, amely rendszeresen szerepel az alapítvány programjain, 
ezúttal vendégként vett részt a mulatságon. Le Thuong fes-
tőművész magyar és vietnami népdalokat énekelt. 

A fergeteges hangulatot Keresztes István és zenekara szol-
gáltatta, akik nosztalgikus dalokat felidézve játszották a 
talpalávalót. A „testmozgás” sem maradt el, délután 14.00 
órától 22.00 óráig, szünet nélkül, jobbnál - jobb nótákra 
táncolhatott a népes közönség. 
Jó egy kicsit megállni ebben a rohanó világban, ahogy a 
szeretett Hofi Géza nagyszerű humoristánk is énekelte, 
„kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán 
megint mehet minden tovább”.
Köszönjük a szervezőnek Lisai Elek Erzsébetnek, és segítőinek! 
Jó volt együtt lenni! Viszontlátásra a Farsangi Mulatságon, ami 
a „Bíró Háza” étteremben, 2017. február 18-án, 14.00 órától 
kerül megrendezésre. Mindenkit szeretettel várunk.
Végezetül, a közösség nevében, szeretnék köszönetet mon-
dani Lisai Elek Erzsikének, aki önzetlenül befogadott két 
hajléktalant az otthonába, hogy így segítsen nekik átvészel-
ni a hideg, téli hónapokat.

Serdült Erika Irén

FARSANGI MULATSÁG 
BÍRÓ HÁZA ÉTTERENBEN
2017. február18. szombat 14:00-22:00

OPERETT, TÁNCDAL, NÓTA, 
TÁNCMULATSÁG, JELMEZ VERSENY

Műsorvezető: Koncz László
A zenét szolgáltatja: Keresztes István és Zenekara

neves előadóművészekkel

VACSORA, FARSANGI FÁNK
JELMEZ és TÁNCVERSENY

BELÉPŐ : 2800 Ft/ Fő

Információ, jegyek: 06-70-445-1242

Rendező: Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége
Mindenkit szeretettel várunk, jó mulatást kívánunk!
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hitélet
A kAtolikus egyházközség disznóvágásA

Január 28-án ez évben is disznót vágott az Egyházközség, 
mégpedig kettőt. A két disznó együttesen megközelítette 
élősúlyban a 400 kg-ot. Ügyes böllér és szorgalmas segítők 
keze nyomán hamar megváltoztak az állatok, előbb feketére 
pörzsölték ezeket, majd fehérre vakarták, a bontásnál előbb 
félsertés lett belőlük. Később már csak hús, sőt a legvégén 
hurka és kolbász, no meg káposzta és megfelelő fűszerek 
hozzáadásával, szakszerű elkészítéssel remek ízű toros ká-
poszta lett a végső állapot.
Ennyi ennivalót el is kellett fogyasztani. Estére tele lett a 
Közösségi Ház éhes, szomjas és vidámságra váró embe-
rekkel. A hangulat fokozása érdekében a szervezők a híres 
mogyoródi Hangya Zenekart szerződtették, akik aztán a 
vártnak megfelelően órákon keresztül képesek voltak olyan 
zenét szolgáltatni, amire, ahogy a nóta mondja: „Táncolt 
még a 100 esztendős öreganyám is!”
Táncoltak itt nem csak párok, de az emelkedett légkörben a 
ritkaságnak számító magányos férfitánc is előfordult, amely 
nem sokáig maradt magányos, mert számosan csatlakoztak 
hozzá korosabbak és fiatalabbak egyaránt. Erre persze a lá-
nyok is vérszemet kaptak, négy fiatal hölgy ropta a tüzes 
zenére a táncot, hogy csak ámult és tapsolt a közönség. Per-
sze ez sem tartott sokáig, mert mások is táncra perdültek, 
nem ment haza senki poros cipő nélkül, s nem hiányzott a 
jókedv tetőfokán kialakuló vonatozás sem. 
Nem maradt el természetesen a nótázás sem, amikor az öb-
lös férfihangokat igazából ki lehetett ereszteni.
A vacsora előtt Sebők Sándor atya mondott asztali áldást, és fel-
olvasott két szellemes disznóöléshez kapcsolódó verset. Az egyi-
ket ide is másoljuk. A jeles eseményt megörökítő fényképeink 
közül néhányat a 2. oldalon és a címoldalon is elhelyeztünk. 

Windhager

Papp Róbert
Disznótor

Disznótorba hív a vekker szombat reggel hatkor
Majd’ kétmázsás húshegy léte végződik be akkor

Erős férfikézbe kerül csülke, füle, farka
Nem maradhat senkinek sem üresen a marka

Perzseléstől Röfi teste feketévé válik
Durva kefe kaparássza hasától a hátig

Még alig van nyolc órája, hogy elmúlt az éjfél
Éles bárd a kézben, így lesz egy disznóból két fél

A böllér a szerszámát ha szorgalmasan döfi
Hamar konyhakész állapotba kerül a röfi.

Közben benn a konyhában is nagy a sürgés-forgás
Pecsenye sül szép pirosra és készül a kolbász

Vígan fortyog az abalé, tudja jól a dolgát
Puhára főz mindent, mellyel megtöltik a hurkát

A nagyüstben serceg a zsír, pirul a töpörtyű
Disznótorban minden kutya, macska dolga könnyű

Estefelé gyülekeznek mindenféle népek
A konyhában várják a tort meghívott vendégek

Az asztalon orja leves és töltöttkáposzta
Hurka, kolbász, pecsenye és rétes nagy halomba’

A vendégek tele hassal hazamennek jókor
Jó, ha van, bár tudom, nem erőszak a disznótor

Hangya Zenekar

Sándor atya

Lánczky Zoltán főszervező

A fóti református dAlkörtől A gárdonyi zoltán 
énekkArig

A Fóti Református Dalkör, 
Dallos Dezső karnagy veze-
tésével az ország különböző 
pontjain megrendezett dalos-
versenyeken legtöbbször az 
első helyet nyerte meg, ezzel 
sok nyereményt és hírnevet 
szerezve Fótnak.
Az utolsó díjat a Kecskeméti 
színházban nyerték Kodály 
Zoltán jelenlétében az 1948-
ban megválasztott új karnagy, 
Kalocsay Ferenc vezényletével. 
Az akkori rezsimnek nem tet-
szett az egyházi megnevezés, 

ezért koholt vádakkal megszüntették a Bartót Béla Kórusz-
szövetségi tagságukat. Ezután szerveződött meg a vegyeskar 
/ jelenlegi neve „Gárdonyi Zoltán Énekkar”/, mint a Dalkör 
jogutódja. Mostanra már 117 éves! Tavaly volt Gárdonyi év! 
Ugyanekkor, 1948-ban szüntették meg a Zeneakadémián 
az egyházzene szakot, ahol az egyházzenészeket képezték, és 
amelynek Dr. Gárdonyi Zoltán professzor volt a vezetője.
Gárdonyi Zoltán, Kodály majd Hindemith tanítványaként, 
elsőként szerezte meg Magyarországon a zenetudományok 
doktora címet. Nemzetközi hírű Liszt-kutató, a Zeneakadémia 
zeneszerzés professzora, zeneelmélet író és a 20. század legje-
lentősebb protestáns zeneszerzője, akinek műveiből az akkori 
rezsim évente csak hármat engedélyezett sugározni a rádióban.
A Ráday levéltárban megtalálható az a beadvány, melyben 
Kalocsay Ferenc fóti református karnagy felkéri az akkori 
református püspököt, arra, hogy hívják be Gárdonyi Zol-
tánt a református zsinat zenei szekciójának vezetőjének, 
mint megfellebbezhetetlen, abszolút zenei szaktekintélyt, 
ami meg is történt. Így alakult meg az Országos Zenei Bi-
zottság. Tagjai: Gárdonyi Zoltán, Kalocsay Ferenc a fóti 
kántor, aki az országos egyházzenei előadó volt, Csomasz- 
Tóth Kálmán, Papp Ákos, Gyülvészi Barna.
1948-ban Csomasz-Tóth Kálmán jelentette meg az új refor-
mátus énekeskönyvet, melyben ritmikusan voltak lejegyezve az 
énekek, mely hívatott volt az akkori reformátuséneklésnek, a 
Kodály Zoltán által is tragikusnak jellemzett, megváltoztatására.
Elsőként az országban, Kalocsay Ferenc tanította meg ezeket 
az énekeket a fóti gyülekezetnek, melyet a vegyeskar éneké-
vel és orgonával vezetett pontosan. Ez olyan nagyszerűen 
sikerült, hogy a Magyar Rádió évtizedeken át közvetítette, 
éneklési mintául az egész ország reformátusságának, hirdet-
ve ezzel is Fót jó hírét. Az évek során Kalocsay Ferenc össze-
sen 21 énekkari mű megírására kérte fel Gárdonyi Zoltánt 
a vegyeskar számára, aki látva a szakszerű, lelkes, nagyszerű 
zenepedagógiai, művészi és heroikus egyházzenei munkát, 
szívesen elvállalt, melyeket sokszor ő maga kísért orgonán. 
Ezeknek az ősbemutatója is a fóti református templomban 
volt a vegyeskar tolmácsolásában.  A kórus ezért vette fel a 
zeneszerző nevét. A Kálvin téri ref. templom 125. évfordu-
lójára írt „Megszenteltem e házat” a Gárdonyi Z. Énekkar 
adta elő a Kálvin téren, akkor még a fóti népviseletben a 
zeneszerző kíséretével, a pestiek nagy álmélkodására! Jel-
lemző, hogy a tudós professzor nem tekintette leereszkedés-

nek, hogy Fót tősgyökeres lakosaival, az 
amatőr, földműves és gyári munkások-
ból álló vegyeskar tagjaival együtt dicsér-
je Istent. A kórust évente 3-4 helyre is 
meghívták énekelni az országba, öreg-
bítve Fót hírnevét szerte szét. 
Kalocsay Ferenc felkérésére, Bárdos La-
jos a katolikus zeneszerző egy kórusmű-
vet írt, Gárdonyi Zoltán a református 
zeneszerző születésnapjára. Bárdos Lajos 
saját kezűleg ragasztott kottapéldánya az 
énekkar tulajdona.  Bárdos Lajos még 
el akart jönni a próbákra, de meghalt.  
Az ősbemutató 1986-ban Debrecenben 
volt, ahol a Gárdonyi Zoltán Énekkar a 
debreceni Kántussal együtt énekelte a művet, de ekkorra már 
mindkét zeneszerző elhunyt, ez volt a két zeneszerző „meny-
nyei kézfogása”! Így a Bárdos Lajos utolsó kórusműve, a fóti 
Gárdonyi Zoltán Énekkarnak íródott, így bekerülve és gaz-
dagítva Fót neve a zenetörténetbe!
1970-s évek végén Joli von Busser Ras vezetésével, holland 
egyházi követség látogatott Fótra egy ottani rádióssal együtt. 
Többek közt Haydn: Teremtés című oratóriumából is ad-
tunk elő részleteket szólókkal együtt, ez annyira megtetszett a 
holland rádiósnak, hogy meghívták a kórust Hollandiába. Az 
akkori rezsim erről hallani sem akart, de Kalocsay Ferenc kö-
vetkezetes utánajárására, összeült az akkori belügyminiszter, 
az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője és a püspök. A heves 
vitát lezárva a belügyminiszter az asztalra csapva kijelentette: 
„Már pedig ez a kórus ki fog menni Hollandiába!”.
Akkoriban a két állam között megromlott a kapcsolat és 
demonstratíve így kívánták helyre tenni az ügyet.
A fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar, mint egyházi énekkar 
1978-ban, elsőként mehetett át a vasfüggönyön, enyhítve 
az akkori két állam közti megromlott kapcsolat állapotán. 
Énekünket közvetítette a Holland rádió! Az egyik koncer-
ten jelen volt az akkori magyar nagykövet, Bebrits Anna!
Ettől kezdve néhány európai országba is meghívtak énekel-
ni: Hollandia, Németország, Svédország, Szlovákia, Romá-
nia, Ausztria hirdetve énekkel Isten igéjét és Fót hírnevét.
Kalocsay Ferenc 1965-től egy-egy hónapra dolgozni ment 
ki nyugatra a felépítésre váró új orgonáért, ami meg is épült 
1979-ben. Ebben a szolgálatba az énekkar is bekapcsoló-
dott, amelyben Kurt Mechteresheimer,  schriesheimi német 
lelkipásztor rendkívül sokat segített. Az enschedei egyetem 
filozófia professzora és felesége, Bert Hanekamp és Kováts 
Sebestyén Vera és Errit van de Velde az egyetem filozófia 
professzora meghívására, orgona koncerteket szerveztek a 
fóti orgona javára. Bejártuk egész Hollandiát, számos nagy-
városban és kis faluban énekelve, orgonálva.
A Fóti Református Egyház, Kalocsay Ferenc által vezette Gárdo-
nyi Zoltán Énekkara, amely a gyülekezet tagjaiból alakult, így 
járult hozzá Isten énekelt igéjének hirdetéséhez szerte a világban 
és itthon Fóton az istentiszteletek keretein belüli koncerteken a 
fótiak zenei, kulturális és hitéleti életének gazdagításához!
Tavaly ünnepelték világ szerte Gárdonyi Zoltánt, ezzel a pár 
sorral a kis Fót is bekapcsolódhat ebbe a körbe.

Kalocsay Márta

Kalocsay Ferenc Gárdonyi Zoltán
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Az álmok folytAtódnAk A kreAdAnce tánciskolábAn 2017-ben is

A térség egyik legkiválóbb táncegyesülete a Kreadance S.E. 
idén 3 csapattal, 4 produkcióval több műfajban képvisel-
tette magát a január 28-án megrendezett AMITA DAN-
CE JAM Országos Táncversenyen, ahol újra fantasztikus 
sikereket értek el. Összesen 4 ARANY fokozatú Oklevelet 
vehettek át csoportjaik és 2 csapatuk elnyerte a verseny 
LEGJOBB produkciójának járó aranyszobrot, az „AMITA 
DÍJAT”. KALMÁR DORINA tanítványuk a „Legtehetsé-
gesebb táncos” különdíjat vehette át a zsűritől.
„Felejthetetlen élmény volt az eredményhirdetésen látni az 
örömteli könnyeket a szülők és a gyermekek szemeiben” nyi-
latkozták az edzők, Kalmár Eleonóra és Csaba Árpád, akik 
nagyon büszkék a csoportjaikra. Óriási élmény volt az idei 
részvétel, köszönet érte mindenkinek. Lelkesedésük továbbra 
is töretlen és jelenleg is készülnek az újabb versenyekre.
A versenyzőknek és az edzőknek ezúton is szívből gratulálunk.
Hajrá Kreadance, Fót város büszke rátok! 

Várjuk szeretettel azokat, akik részesei szeretnének 
lenni a sikereknek és csatlakozni szeretnének versenyző 

és hobbi csoportjaikhoz.
Info: Kalmár Eleonóra elnök: 06-30-243-8600,
www.kreadance.hu, kreadance2006@gmail.com

rendőrségi hírek

A Dunakeszi Rendőrkapitányság január 26-án tartott sajtótájékoztatót. A fórumon a 
kapitányság illetékességi területén lévő médiatartalom-szolgáltatók munkatársai – 
kötetlen beszélgetés formájában - kérdéseket tehetnek fel az elmúlt hónapokban ér-

deklődésre számot tartó eseményekkel kapcsolatban. A feltett kérdésekre Marosvári László r. 
őrnagy, a Bűnügyi Osztály megbízott vezetője, Serfőzőné Kozma Ilona r. alezredes a Közleke-
désrendészeti Osztály vezetője, és Szabó Józsefné r. százados adott válaszokat. 

Bűnügyi szempontból szerencsére az elmúlt időszak nem 
hozott rossz statisztikai eredményt, azonban két új dologra 
célszerű felhívni a lakosság figyelmét. Ismét vannak új trük-
kök, amivel idegenek igyekeznek bejutni elsősorban idősek 
otthonába, feltehetően nem jótékony célból. 

Hallottunk olyan esetről, amikor magukat a csatornások 
alkalmazottjának kiadva érkeztek emberek, akik azt jöttek 
ellenőrizni, nincs-e a ház esőcsatornája bekötve a szennyvíz-
csatornába, mert az szabálytalan, amiért büntetést kell kiróni. 
Egy ilyen esetben, miután az „ellenőrök” mindent rendben 
találtak, azt kérték, hogy hadd menjenek be a házba, hogy a 
papírmunkát, az igazolást ott kiállíthassák. A nem ok nélkül 
gyanakvó házigazda azonban nem engedte be őket, hiába kö-
vetelőztek. Végül azt javasolta, hogy, ha minden áron, csak 
a lakásban tudják kiállítani az ellenőrzés igazolását, akkor 
előbb felhívja a rendőrjárőrt, elhívja, s majd annak jelenlété-
ben beengedi őket. Érdekes módon, ezt már nem óhajtottak 
megvárni a „szakemberek”, inkább elmentek. 
Ilyen esetben gyanakodhatunk rá, hogy hátsó szándék ve-
zérelte őket, s minden esetben érdemes elkérni a munkálta-
tójuk igazolását, hogy valóban annak a cégnek a munkatár-
sai-e az illetők, akik annak mondják magukat.

Más jellegű, de bizonyos vonatkozásban hasonló bebocsá-
tást kérők is járják a településeket. A gázüzemi készülékeket 
jönnek ellenőrizni, egy nem a környékünkön székelő cég 
alkalmazottai. Ha beengedik őket, végignézik a lakásban 
található összes gázkészüléket, de csak hibafelvételt készíte-
nek. Összeírják, szerintük mi mindent kell kicserélni, meg-
javítani a balesetveszély elkerülése érdekében. Felbecsülik 
a munkadíjat és a szükséges új alkatrészek árát, s előleget 

kérnek, amiről igazolást is 
adnak. Ezek azonban csak 
a munkaszerzők, akik sze-
rint hosszabb idő múlva 
jönnek majd a munkát el-
végző szakemberek, s akkor 
kell majd kifizetni a költség 
többi részét. 
Mindez nem tekinthető 
bűncselekménynek, de arra 
felhívják a rendőrök a la-
kosság figyelmét, hogy a be-
jelentkezők nem hatóságot 
képviselnek, nem kötelező 
őket beengedni, a készülé-
keket nem kötelező velük el-
lenőriztetni, a munkára elő-
leget adni. Ez egyértelműen 
piacszerző akció a részükről. 
Megfontolandó, hogy az is-
meretlen, nem tudni, milyen 

árakon dolgozó cég helyett, esetleg egy helyben ismert szak-
embert felkérni erre a munkára, akivel már van tapasztala-
tunk, s bármikor elérhető, ha szükségünk van rá.
Ismerünk olyan esete, amikor a házigazda nem kívánta 
beengedni az ismeretlen szerelőt, s bizony igen erőszako-
san, fenyegetőzött illető, aki csak nehezen vette tudomásul, 
hogy ide hiába csöngetett be. 

A közlekedési gondok közül a leggyakoribb az elsőbbség 
meg nem adásából fakadó balesetek sokasodása. A téli, csú-
szós, havas utakon, a köd miatti gyengébb látási viszonyok 
közt különösen fontos a körültekintő, óvatos vezetés. 
Elrettentő példaként említették azt a fóti esetet, amikor 
az út két szélén felhalmozódott hólerakódástól amúgy is 
szűkebb úttesten egy kerékpáros hölgy a kocsiforgalom 
közepette, félkézzel fogva a kormányt, javában beszélge-
tett valakivel a mobiltelefonján. 
Sokkal jobban kell vigyáznunk a magunk és mások épségére!

Képünk nem Fóton készült
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. évben a képviselői fogadóórákat 
február 6., március 6., április 3., május 8., június 6., szeptember 

4., október 2., november 6., és december 4.-i időpontokban fogom 
megtartani a Garay János Általános Iskolában, 17 és 18 óra között.

Lévai Sándorné
a 3.sz. körzet képviselője
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