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Örömmel fogadtuk, hogy ezen a télen már Fóton is nyílt jégpálya az 
önkormányzat döntése alapján. A remek és egészséges mozgást biztosító 

koripálya pillanatok alatt népszerűvé vált, és nem csak a tizenévesek 
között. Az iskolák nagy lelkesedéssel használják ezt a lehetőséget 
a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztésére, de bárki mehet, aki 

korcsolyázni szeretne. A pálya bejáratánál található kölcsönzőből az 
is kaphat korcsolyacipőt, akinek nincs sajátja. A jégpálya december 
10-től február 10-ig üzemel a tervek szerint. Köszönjük, nem kell már 

Budapestre, Dunakeszire vagy Veresegyházra menni a korizni vágyóknak.
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Fóti
Hírnök

A kormány 2017-ben folytAtjA Az Adócsökkentéseket és 
A béremeléseket

Csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája, tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvez-
ménye, az EU-ban nálunk lesz a legalacsonyabb társasági adó, csökkennek a munkáltatókat 
terhelő adók, jelentősen nő a minimálbér, a szakmunkás minimálbér, nő a nyugdíj és foly-
tatódnak a béremelések a közszférában is. A rendszerváltás óta soha annyi támogatás nem 
jutott még az otthonteremtésre, az ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátás-
ra, mint 2017-ben fog. Olcsóbb lesz az internet (27-ről 18%-ra csökken) és étterembe járni 
(27%-ról 18%-ra, majd 2018-ban 5%-ra csökken). A 2017-es változásokról Tuzson Bence, a 
térség országgyűlési képviselője adott áttekinthető tájékoztatást olvasóinknak.

Tovább csökkennek az adók 
- 32%-ról 15%-ra csökkent a személyi jövedelemadó 2010 
óta. A kormány a legalacsonyabb keresetű 120 ezer család-
nak adómentességet biztosít. 
- Csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája. A sertéshús után 
januártól csökken friss tej, a tojás, a baromfihús áfája is. 
- Idén 30 ezer forint lesz a kétgyermekesek családi adóked-
vezménye. 2016 és 2019 között négy lépcsőben megduplá-
zódik, havi 20 ezer forintról 40 ezer forintra emelkedik. 
- Marad Európa egyik legalacsonyabb, 15%-os személyi jö-
vedelemadója. Tovább egyszerűsödik az szja-bevallás is: aki 
március 15-ig kéri, annak az adóhatóság készíti el. 
- Az első házasok adókedvezménye a boldogító igen kimon-
dását követő hónaptól 24 hónapig érvényesíthető, a csalá-
di adókedvezménnyel együtt is igénybe vehető lesz. Az új 
szabály már a 2014. december 31-ét követően megkötött 
házasságok esetében is alkalmazható lesz. Ezért azok a há-
zaspárok, akiknek tavaly született gyermekük, ha egy önel-
lenőrzéssel módosítják 2015-ös szja-bevallásukat, visszame-
nőleg megkapják a havi ötezer forintos adókedvezményt. 
- 5%-os marad az új lakásépítési áfa és megmarad az áfa-
visszatérítés lehetősége is. A kormány az Otthonteremtési 
Program részeként csökkentette 2016. januártól 2019 vé-
géig 27 %-ról 5 %-ra a lakásépítési áfát. Az adócsökkentés 
célja, hogy a magyar családok minél olcsóbban jussanak 
saját új otthonhoz. 
Tovább emelkednek a bérek
A rendszerváltás óta nem volt még olyan jelentős minimálbér-
emelés és szakmunkás minimálbéremelés, mint amit a kor-
mány által tető alá hozott bérmegállapodás biztosít. Ez a nagy 
béremelés a munka megbecsüléséről is szól. Az elmúlt években 
azért dolgoztunk, hogy segély helyett munkából éljenek a ma-
gyarok, és mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson. 
- 15%-kal emelkedik a minimálbér (2017-ben 15%-kal 
emelkedik, ezzel 127.500 Ft-ra nő, 2018-ban újabb 8%-
kal emelkedik 138.000 Ft lesz).
- 25%-kal emelkedik a szakmunkás minimálbér (2017-ben: 
161 ezer forint lesz. 2018-ban újabb 12%-kal emelkedik és 
összege 180.500 Ft lesz).  
Béremelések a közszférában
2017-ben tovább nő a rendőrök, a katonák, a pedagógu-
sok, az ápolók, a szakorvosok, a felsőoktatási, a szociális, a 
kulturális, megyei kormányhivatali dolgozók bére. Ahogy 
ez a sok béremelés is jelzi, Magyarország erősödik, egyre 
több ember tud előrébb jutni és egyre több béremelést tud 
kitermelni a gazdasági növekedés. 
- újabb 12%-kal nő az egészségügyi szakdolgozók, vagyis 
a kórházi ápolók bére 2017. novemberben (a 2016. szep-
temberi 26%-os emelés után). 2019-re átlagosan 65%-os 

béremelés valósul meg, amelyre 
2017. év végig 100 milliárdot 
fordít a kormány.  Az alapbérek 
emelkedésével szintén nőnek az 
úgynevezett mozgóbérelemek 
(ügyeleti és készenléti díj, műszakpótlék) is.
- A szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek alapbére 
újabb 100 ezer forinttal nő. 2 év alatt összesen 207 ezer 
forintos béremelés valósul meg.  
- A rezidensek alapbére jövő novembertől ugyancsak 50 
ezer forinttal nő. 
- A katonák, rendőrök, vagyis a rendvédelmi dolgozók bér-
emelése is folytatódik 2017-ben. A tavalyi 30%-os és az idei 
5%-os béremelés után 2017-ben és 2018-ban újabb 5-5%-
os béremelés következik. Összesen átlagosan 50%-os bér-
emelés valósul meg.
- A pedagógus béremelési programja idén az ötödik évéhez 
ér. 2013 és 2017 között összesen átlagosan 50%-kal emel-
kedik a pedagógusok bére. A 2017. évi béremelés mértéke 
átlagosan 3,5%-os. Ez 175 ezer pedagógust érint. Az isko-
lákban, óvodákban dolgozó, de nem pedagógus végzettségű 
nevelést-oktatást segítő dolgozó bérrendezése is megkezdő-
dik. Ők 2016. július 15-én, majd december 15-én 35-35 
ezer forintos pluszjuttatásra voltak jogosultak. 2017-ben 
pedig 7+3 %-os béremelésre számíthatnak. 
- A felsőfokú bölcsődei dolgozók is a pedagógus életpályap-
rogram részesei, így ők is számíthatnak erre a béremelésre. 
A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezése 
is megtörténik jövőre. Ők átlagosan 12 százalékos, havi 17 
ezer forintos bruttó béremelésre számíthatnak. 
- Folytatódik a béremelés a felsőoktatásban is. A teljes fel-
sőoktatási oktatói-kutatói-tanári kör fizetése összesen 27 
százalékkal fog emelkedni 2018-ig. A 2016-os 15%-kal 
emelés után 2017-ben újabb 5%-os emelés következik, és 
2018-ban is újabb 5%.  
- A szociális dolgozók is előrébb léphetnek. 2013-hoz ké-
pest 2018-ra 62 százalékkal, a következő két évben mintegy 
harmadával növekszik az átlagbér a szociális ágazatban.  A 
kormány elkötelezett, hogy anyagilag és erkölcsileg is meg-
becsülje azt a nagyon kemény munkát, amelyet a szociális 
ágazatban dolgozók.
- A kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatottaknál 
30%-os béremelés történik. Az alacsonyabb beosztású és vég-
zettségű dolgozók bére nagyobb, a vezetők bére kisebb mérték-
ben emelkedik. 2016-ban a járási hivatalokban volt béremelés. 
- A kulturális szférában dolgozó közalkalmazottak béreme-
lése is elkezdődik 2017 januárjától, havi 10-55 ezer forint-
tal nő a bérük, az alapbérük 15 százalékát megkapják illet-
ménypótlékként. A bérpótlékot terveink szerint az egyházi 

és civil fenntartású szervezeteknél hasonló munkakörben 
dolgozókra is kiterjesztenénk. 
- Az igazságszolgáltatásban is lesz béremelés. Az igazságügyi 
béremelés összességében 15,8%-os, ez három ütemben va-
lósul meg: 2016. október 1-jétől 5%, 2017. január 1-jétől 
újabb 5%. 2018. január 1-jétől újabb 5% emelés történik.
Tovább nő a nyugdíj 
A nyugdíjasok 2017-ben is számíthatnak a kormányra. Az 
elmúlt években a nyugdíjak átlagosan több mint 21 száza-
lékkal nőttek, és a tartósan alacsony inflációnak köszönhe-
tően a vásárlóerejük 8,6 százalékkal javult – ez több mint 
egy havi nyugdíj összege.  A kormány 2017-ben is folytatja 
a Nők 40 programot, amely lehetőséget ad arra, hogy 40 év 
munka után a nők nyugdíjba mehessenek.
Gyermekes családok
A gyermekes családokat a családi adókedvezmény, az élel-
miszeráfa csökkentés és az otthonteremtési program mel-
lett 2017-ben is segítjük az ingyenes gyermekétkeztetési 
és ingyenesen tankönyvellátási programmal. Elérhetőbb és 
rugalmasabb lesz a bölcsődei ellátás. 2017-től már négyféle 
ellátástípus közül választhatnak az anyukák: az eddig meg-
szokott mellett lesz mini, családi és munkahelyi bölcsőde 
is. Jövőre lép életbe a gyermekvédelmi törvény módosítá-
sa, amely még tovább erősíti a gyermekvédelmi rendszert. 
Bármilyen, gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény el-
fogadhatatlan. a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűn-
cselekmények nem évülnek el. 
Adócsökkentés a vállalkozásoknak
A kormány folytatja a hazai vállalkozásokat, a munkálta-

tókat segítő adócsökkentéseket. 2011-től 19%-ról 10%-
ra csökkentette a társasági adót 500 milliós adóalapig. 
A munkahelyvédelmi akció adókedvezményeivel eddig 
450 milliárd forintot hagytunk a hazai vállalkozásoknál, 
megszüntettünk számos kis adót és bevezettünk több, a 
kisvállalkozásoknak kedvező adónemet. Amióta az adók 
csökkennek, Magyarország erősödik, a tartós növekedési 
pályára állt a gazdaság, nő a foglalkoztatottság és a bérek 
is emelkednek. Ezért folytatni kell az adócsökkentéseket. A 
hazai vállalkozások 2017-ben még kevesebb adóra és admi-
nisztrációs teherre számíthatnak.
- Januártól egységesen, minden vállalkozásra 9 % lesz a tár-
sasági adó, ez az EU-ban a legalacsonyabb. Ezzel további 
145 milliárdot hagyunk a vállalkozásoknál. 
- A kisvállalkozói adókedvezmény a duplájára nő. A katát – az 
eddigi félmillió helyett - havi 1 millió forintos bevételig vá-
laszthatják a vállalkozások.  6 millióról 12 millióra nő a kata 
bevételi határa. A katázóknak összesen havi 50 ezer forintot 
kell adózni havi 1 millió forint után is. Duplájára növeljük 
a kiva (kisvállalati adó) értékhatárát is. A belépési értékhatár 
továbbra is 500 millió forint marad, azonban mindaddig a 
kivában maradhat a cég, amíg el nem éri az 1 milliárd forin-
tos mérlegfőösszeget. A kivánál változás az is, hogy az eddigi 
25 helyett 50 foglalkoztatottig lesz választható.
- Csökkennek a béreket terhelő munkáltatói adók. A mun-
kaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke: 
2017. január 1-jétől 5 százalékpontos csökkentéssel 22%-
ra, 2018. január 1-jétől 2 százalékpontos csökkentéssel 
20%-ra csökken.

2016 az adócsökkentés és az otthonteremtés éve volt. Magyarország erősödik, és a kormány azt szeretné, hogy ennek hatá-
sát érezzék az emberek a saját életükben is. 2017-ben is a cél az, hogy több pénz maradhasson a családoknál. Ebben a mun-
kában számítok Önökre idén is, egyben sikeres és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! – összegezte Tuzson Bence.

Régi magyaR áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt, 

Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 

Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess enyhet adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 

A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad 
Minden hozzád fordulónak, 

Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedőknek. 

Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd, vétked. 

Hiszen, ki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged!

Őrizzen hát ez az áldás, 
Fájdalomban, szenvedésben, 

Örömödben, bánatodban, 
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod, 
Őrizze meg kedvességed. 

Őrizzen meg önmagadnak, 
És a Téged szeretőknek.
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Advent fóton

2016-ban, a korábbi évekhez képest jelentősen gazdagabb programokkal, egységes árusító házakkal, árusokkal bővült a 
város adventi rendezvénysorozata. Különösen népszerű lett az első alkalommal ide telepített jégpálya.
Vasárnaponként az Óvodakertben az adventi gyertyagyújtás után a helyi egyházak vezetői osztották meg adventi gondo-
lataikat, majd az egyházi kórusok adtak szép karácsonyi műsort, továbbá a helyi iskolák és óvodák növendékei is remek 
műsorral készültek. 
Az adventi vásár hangulatát a Kelevézek – népi hangszerek bemutatója, Élő Betlehem, állatsimogatás, tűzgyújtás  és az 
utolsó vasárnapon a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia, illetve a Vivát Bacchus énekegyüttes fokozta. 
Szervezők: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ, Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium, Fóti Közszol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Fóti Közös Önkormányzati Hivatal.

Borka Zsolt zenéjére adventi énekek szólaltak meg a 
sátorban

Cserhátiné Szabó Izabella evangélikus lelkész asszony 
elmondja adventi gondolatait

jégpályA A városbAn

értéktár

A Fóti Értéktár új tárgyakkal gazdagodott. Az Önkormányzat Értéktár Bizottsága hagyatékból vásárolt több különleges 
gyöngyös koszorút és más 50-150 éves hagyományos fóti használati tárgyat.

Örömünk sok legyen, bánatunk semmi, 
segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél 

mindig vidám, örülj minden szépnek, így kíván 
a főszerkesztő - olvasóinak - boldog újévet!
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egészségünk és A lAkások fűtése

Tisztelt Fóti Lakosok!
A légszennyezettség az egyik legnagyobb egészségügyi kockázati tényező. Mindannyiunk érdeke a levegőminőség javítása, 
a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése. Nem mindegy, hogy mivel fűtünk, mert a szilárd tüzelőanyagok elége-
tésekor nagy mennyiségű káros anyag kerülhet a levegőbe, amelyek nem csak a környezetre, hanem az emberi egészségre 
is károsak lehetnek.
A háztartási szilárd tüzelés sokkal nagyobb mértékben járul hozzá a magyarországi légszennyezéshez, mint a közlekedés. 
A rossz minőségű fűtőanyagok, a vizes fa és lignit mellett sokan a szemetet is elégetik, és a kistelepüléseken ezzel annyi 
ultrafinom káros részecske kerül a levegőbe, hogy néha még Pekingben is jobb a helyzet. 
A szemétégetés fő oka, hogy az emberek nincsenek tisztában a veszélyekkel. Ha szemetet is égetnek, nem csak a káros 
anyag kibocsátás növekszik, hanem tönkretehetik a kazánt is, és a kéményt is. A kémények belsejében kátrányszerű éghető 
anyagok rakódnak le, és emiatt kéménytűz alakulhat ki. 

Amit tilos égetni:
• kezelt (festett, lakozott) fa

• bútorlap, rétegelt lemez
• építési fahulladék

• színes, „fényes” papírhulladék
• gumi, műanyag

• ruha, cipő
• bármilyen települési hulladék

Ha helyesen használjuk fel a szilárd tüzelőanyagokat otthonunk fűtésére, kevésbé szennyezzük a levegőt, nem veszélyeztetjük 
egészségünket és környezetünket. A hatékony égéshez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű oxigén (levegő) biztosítása. 
Létfontosságú a hatékony füstelvezetés, a kémény átjárhatóságának biztosítása, rendszeres karbantartása. Amennyiben úgy 
tapasztalják, hogy lakókörnyezetükben valaki nem megfelelő tüzelő anyagot használ, akkor erre vonatkozó bejelentésüket a 
Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalánál (2120 Dunakeszi, Fő út 143.) tehetik meg írásban.

Kigyósi Katalin
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

tisztelt Helyi szervezetek, mAgánszemélyek!
Fót Város Önkormányzata a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló - 8/2015.(II.25.) és 
a 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított - 33/2012.(XI.22.) számú rendelete alapján helyi kitüntetéseket 
adományoz minden év március 15-én.
A rendelet 9. § -a szerint a városi kitüntetések adományozására az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil 
szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek tehetnek javaslatot a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által 
elkészített formanyomtatványon 2017. január 31. napjáig. (Kivétel: az Év Köztisztviselője, Év Közalkalmazottja Díj).
A helyi kitüntetések felterjesztéséhez formanyomtatványon kérjük benyújtani a polgármesteri hivatalba személyesen, vagy 
postai úton (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), továbbá kérjük elektronikus levélben is. 
Kapcsolattartó: Molnár Krisztina, kultur@fot.hu, telefon: 06 70  4594 258
A kitűntetésre javasolt személyekről a Képviselő-testület a februári ülésén dönt. A helyi kitűntetések ünnepélyes átadá-
sára 2017. március 15-én, a városi ünnepélyen kerül sor.

Az alábbi címekre, kitűntetésekre várjuk a javaslatokat:
Fót Város Díszpolgára cím (egy választási ciklusban egy személy),
Fót Városért Kitüntetés (egy személy és egy közösség), 
Fót Egészségügyéért Díj (egy személy), 
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj (három személy),
Fót Kultúrájáért Díj (egy személy és egy közösség),
Emberséggel Fótért Díj (egy személy vagy egy közösség),
Év Köztisztviselője Díj (egy személy),
Év Közalkalmazottja Díj (egy személy),
Fót Vállalkozója Díj (egy személy),
Év Sportolója Díj (három korosztály, 14 év alatt, fölött 18 évesig, 18 év felett egy-egy fő),
Elismerő oklevél (létszáma nincs korlátozva)

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló hatályos rendelet és a felterjesztés formanyomtat-
ványa elérhető Fót Város hivatalos honlapján, a www.fot.hu oldalon, illetve a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján.

AnyAkönyvi Hírek
2016. Augusztus 1-től 2016. december 31-ig

Házasságot kötöttek 
Tóth Tamás és Doronyai Éva
Török Zoltán és Hegyi Éva
Horváth Bálint és Balog Zsuzsanna
Danó Gyula és Haraszt Ilona
Kádár Krisztián és Rádóczki Éva Mária
Barsi János és Szatmári Judit
Szarvas Lóránd és Radics Ella
Zana János és Vincze Zsuzsanna
Csóré Balázs és Farkas Szilvia Gyöngyi
Mihalovics Attila és Resch Szilvia Irma
Papp János és Pisók Krisztina
Obsitos Tibor András és Gócza Melinda
Pál Miklós és Pető Adrienn
Kovács Gábor és Szendi Renáta
Vincze Zsolt és Szabó Mercédesz

Bea Dániel és Bedi Cecília
Hegyes Péter és Keller Dóra Tímea
Nagyfejeő István Attila és Takács Klára
Pocsai Péter és Vörös Anna
Forgó Krisztián és Mollináry Mónika
Bakonyi Zsolt és Szőke Rita
Homoki Máté és Kozicz Dóra Jázmin
Sánta Norbert László és Konkoly Eleonóra
Bundy Dávid és Gerőházi Anna
Bondár Attila és Kiss Mónika
Erős Ottó és Major Mónika
Forgács István és Rigó Edit
Szabó Sándor és Radics Adrienn
Németi Zoltán és Bodzsár Szilvia
Kiss András és Répás Zsuzsanna Erzsébet

Lajkó Tibor és Hermann Vivien Katalin
Ficsór József és Dobi Erika Veronika
Seres Ferenc és Török Ilona
Kelemen Balázs Árpád és Mátyás Inge
Karacs Attila és Rajacsics Orsolya
Rózsa Zoltán és Johom Annamária
Fáczán Zoltán és Huszák Aliz
Forgó Sándor és Bacsár Éva
Hutter Viktor Olivér és Szeiferman Dorottya
Felker Zsolt és dr. Dargai Emőke
Takács Tamás és Csörsz Viktória
Hajczinger András és Kiss Tímea

Valamennyi ifjú párnak gratulá-
lunk, és sok boldogságot kívánunk!

Fóton elhunytak
Andi Ferenc (1951.)
Kancz István (1959.)
Kromek Istvánné sz: Stark Sarolta (1953.)
Lovász Balázs Károly (1941.)
Székely István (1943.)
Hajdu József (1950.)
Máté Jánosné sz: Malaschitz Emma (1924.)
Reisz Ferencné sz: Strifler Ilona (1923.)
Blaskó Lászlóné sz: Tóth Mária Ilona 
(1954.)

Varga Miklósné sz: Juhász Erzsébet 
(1933.)
Hermann Ernő Józsefné sz: Osikovicz 
Margit (1939.)
Tenki  Lajos Sándor (1945.)
Klein Józsefné sz: Koleszár Mária (1925.)
Séllei Bálint (1936.)
Auth Béla Ádám (1933.)
Dünkel Vilmos János (1952.)
Gaburi Ferenc  (1936.)

Dognai József (1957.)
Bohus Imréné sz: Zechmeister Mária 
(1930.)
Batu Andrásné sz: Silimon Paula Er-
zsébet (1952.)

A szeretteiket elvesztő családtagok 
fájdalmában osztozunk.

Gombainé Végi Tünde anyakönyvvezető

Hirdetés
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nevelés-oktatás
ökumenikus iskolA

Felvételi a láthatáron
A gyönyörűen feldíszített karácsonyfa még sok házban büszkén áll, az ünnepekre sütött finomabbnál finomabb sütemé-
nyek még el sem fogytak, a karácsony hangulata még a szívünkben dobog, és illata még belengi az otthonainkat. Az idő 
azonban repül és az élet a végzőseinket lassan komoly döntés elé állítja. Cseri-Matus Csilla igazgatóasszonyt, és Arany 
Sándort, a gimnáziumi diákönkormányzat segítő tanárát kérdeztem meg az iskola jövőjét érintő tervekről és változásokról.

Kedves Igazgatóasszony! Milyen fejlesztéseket terveznek jö-
vőre az iskolában?
Azért nehéz erről beszélni, mert nem lehet tudni, hogy mit 
hoz az élet, és milyen pénzügyi lehetőségek lesznek. Mindig az 
van a szemem előtt, hogy legyen minél több olyan dolog, amit 
a gimnazisták szeretnek, tetszik nekik, és vonzza őket, illetve 
hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. A saját gyerekeimet is 
meg szoktam kérdezni, hogy ők minek örülnének, mi lenne 
számukra vonzó egy iskolában, ha most felvételiznének.

És miket javasolnak?
Az egyik lányom például azt mondta, hogy ő biztosan örül-
ne, ha lenne legalább egy nap, amikor később kezdődik a 
tanítás, hogy ne kelljen olyan korán kelni. Így elgondol-
koztunk azon, hogy milyen lenne, ha a hét közepén lenne 
egy nap, amikor később jönnek be a diákok, könnyű óráik 
vannak, és hamarabb is végeznek.

A jogosítvány megszerzésével és a nyelvvizsgával is vannak 
terveik?
Természetesen. Jogosítványra szinte minden gimnazista 
korú gyerek vágyik, ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
minden nálunk érettségiző gyerek jogsit fog kapni ajándék-
ba. Ezt inkább valahogy versenyszerűen tudom elképzelni, 
hogy a legjobb tanulók autós iskolai tandíjának valahány 
százalékát állná az iskola, illetve idehoznánk egy tanfolya-

mot, hogy helyben lehessen tanulni.
Lassan már eljön az az időszak is, hogy az egyetemi felvé-
telihez nyelvvizsga kell, így ez is egy állandó kérdés lett a 
megbeszéléseken. A gimnáziumba felvett diákok különböző 
tudásszinttel rendelkeznek. Így arra gondoltunk, hogy mi 
lenne, ha íratnánk újdonsült diákjainkkal egy nyelvi szint-
felmérőt. Van olyan tanulónk, aki már 9. osztályban egy 
11-es haladó nyelvessel egy szinten van, vagy akár jobb is. 
Számukra felajánlanánk, hogy hadd kapcsolódjanak bele egy 
nyelvi szintüknek megfelelő oktatásba, mert így akár 9-10. 
osztály évvégére eljuthatnak a nyelvvizsgáig. Ezt úgy szeret-
nénk megoldani, hogy a nyelv-fakultációs sávot betesszük 
a délutáni sávba, így a 9-10. évfolyamból is mehetnek azok 
a diákok, akik a szintfelmérőn megütik a megfelelő szintet. 
Nyílván, aki szeretne eredményt elérni, és tanulni, annak 
nem lesz probléma, hogy délután bent maradjon.

Gimnáziumunkba kevés diák jár, így mindenki ismer min-
denkit, ahogy a tanárok is a diákjaikat. Szakmai szinten 
hogyan nyilvánul ez meg?
A fakultációs sávban az a kevés diák is kis létszámú csopor-
tokra oszlik, így a mentortanári rendszer nálunk remekül 
megvalósul. Bár annyi tanárt nem tudok felvenni, hogy 
minden diáknak legyen egy segítő tanára, de a fakultációt 
vezető pedagógussal akár „szakmai” segítséget is kaphatnak 
a tanulók. Szerintem az a jó iskola, ahol nem csak jól lehet 
tanulni, hanem jól is érzik magukat a diákok. 

Tanár úr, kérem, beszéljen a diákönkormányzat iskolasz-
építő munkálatairól és terveiről! 
A szakmai munka minősége és a diákok egyetemi-főiskolai 
felkészítése mellett, nagyon fontos szempontnak tartom, 
hogy a gimnáziumi éveket milyen környezetben töltik el a 
fiatalok. A rám bízott alkotó csapat már eddig is csodadol-
gokat szervezett meg, és hozott létre. Megújult a gimnázium 
emeleti része: az étkező sarok, a gimis Qckó, a folyosó. „Em-
lékek lépcsője” névvel újítottuk meg az emeletre vezető utat: 
egy-egy lépcsőfok élén a végzős osztályaink üzenetei lesznek 
olvashatók majd. A tavaszt is alig várjuk már! Egy régi ál-
mot szeretnénk valóra váltani egy terasz létrehozásával, ahová 
ki lehet ülni, beszélgetni, vagy akár kihelyezett órát tartani, 
bulizni, filmklubozni. A sok támogatás mellett – amelyet ez-
úton is köszönünk minden adományozónak – kétkezi mun-
kára is szükség lesz a terasz kialakításánál, de mint tudjuk: 
amit magunk készítünk, arra jobban is vigyázunk majd!
Iskolánk vezetősége tehát azon igyekszik, hogy diákjainak 
minél jobb környezetet és lehetőségeket biztosítson. Igye-
keznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a leg-
jobb iskolában tanulhassanak a tanulók. Mi, diákok, ezt 
érezzük is, és köszönettel vesszük. Reméljük, hogy minden 
felvételiző fiatalnak sikerült felkelteni az érdeklődését és 
meghozni a kedvét ahhoz, hogy meglátogasson bennünket, 
majd úgy döntsön, hogy nálunk is marad!

Arany Kincső

Hirdetés

A mi sulink, AHovA szívesen járunk!
A december a korábbi években is rendezvények sokaságát hozta iskolánkba, így volt ez most is. Még felsorolni is sok, mi 
minden történt itt, mennyi élményben volt része a gyerekeknek. A lap előző számában olvashattunk a környezetvédelmi 
pályázat eredmény-hirdetéséről. Jó érzés, hogy több pályázatunk nyert valamilyen díjat.

Az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium helyes-
írásversenyén Bányai Zorka (4.b) második lett. Ugyancsak 
második a városi asztalitenisz-versenyen Horváth Viktória 
(8.a) és Erős Loretta (6.b)

A városon kívülre tekintve is sikerekről számolhatunk be. A 
dunakeszi Kőrösi Iskola által szervezett Gérecz Attila vers- 
és prózamondó versenyen Csonka Gergely (6.b) és Balázs 
Réka (4.b) első helyet szerzett, Bányai Zorka (4.b) második, 
Kecskeméti Ildikó (6.a) és Gyenes Lili (7.a) harmadik lett.
A versillusztráló versenyen Csernus Réka (4.a) kapott 
különdíjat.
A Dunakeszi Szent István Általános Iskola által szervezett 
Kis Előadók Fórumán Varga Zoltán (8.b) és Szemeli Zita 
(6.b) is első lett a saját kategóriájában. Gratulálunk nekik, 
csakúgy, mint a felkészítő nevelőknek, akik önként, szabad-
idejüket feláldozva segítettek.

Az ádventi időszak a felsősök Mikulás-látogatásával kez-
dődött az alsós testvérosztályoknál, karácsonyi játszóházzal 
folytatódott a hét végén.
Immár másodszor készítettünk karácsonyi CD-t az iskola 
összes tanulója részvételével. A rövid népdalcsokrot idén a 
római katolikus templomban vettük fel. Köszönjük Sebők 
Sándor plébános úrnak és az egyházközség készséges mun-
katársainak, hogy lehetővé tették ezt.

Az utolsó két hét délutánjain mézeskalácsillat töltötte be az 
iskolát. Minden osztálynak, tanulónak volt lehetősége arra, 
hogy elkészítse ezt a finom csemegét. Közben arra is volt 
idő és energia, hogy a Mindenki karácsonyára szánt ajándé-
kok is elkészüljenek.
Az időszak legnagyobb nevelő hatással bíró eseménye a 
második éve megszervezett cipősdoboz-akció volt. Ennek 
során lelkes önkéntesek, felnőttek és tanulók állítottak ösz-
sze egy-egy kis ajándékcsomagot, melyet majd valahol az 
országban megkap egy-egy rászoruló, nehéz sorsú gyerek. 
Összesen145 ajándékdoboz készült el. Megható volt azt lát-
ni, hogy olyan nehéz sorsú gyerekek is segítenek a csoma-
golásban, ajándékkészítésben, akikről tudván tudjuk, hogy 
maguk is rászorulnának az adományra.

Az idén másodszor rendezzük meg a Kisalagi Kiscsillag te-
hetségkutató versenyünket. Nagy öröm, hogy rengeteg ta-
nulónk nevezett, két válogató versenyen már túl vagyunk, 
még kettő lesz, hogy aztán a tavaszi gálán a legjobbak mu-
tathassák meg tudásukat.
Tanulóink minden évben nagyon várják a hagyományos Lu-
ca-napi vásárt. Hatalmas volt a hangulat, óriási a forgalom.
Három osztályunk különleges programon vett részt, a hato-
dikosok a Bűvösvölgyben, a médiaértés-oktató központban 
jártak. Itt játékos formában,-újság- és tévéműsor szerkeszté-
sével ismerkedtek a média jellemzőivel.
A negyedikesek a Parlamentbe látogattak, szakavatott ide-
genvezetéssel ismerkedtek a csodálatos épülettel.

Karácsonyi készülődésünket, örömünket kivittük az iskola 
falain túlra is. Felnőtt- és gyermekkarunk a kisalagi refor-
mátus templomban szerepelt az első ádventi istentisztele-
ten, harmadikosaink a Mindenki karácsonyán mutatták be 
tudásokat, a 3.a osztályosok a Zenebarátok által szervezett 
koncert szereplői voltak. Ajándékot és kis műsort vittünk az 
öregek napközijébe.

Akinek még maradt energiája, az korcsolyázhatott egy jót a 
városi műjégpályán: minden gyereknek volt. 

Németh Kálmán Ált. Isk. és AMI SzMK
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25 éves A fóti zeneiskolA

Nagy sikerű hangversennyel ünnepelte 2016. november 19-én fennállásának 25. évfordulóját a 
Fóti Zeneiskola. A rendezvénynek a Vörösmarty Művelődési Ház adott helyet. 

Intézményes zeneoktatás éppen ötven 
éve, 1966-ban indult Fóton, de akkori-
ban csak kihelyezett tagozata volt a váci, 
majd a dunakeszi zeneiskolának. Az idő-
sebb korosztály még most is emlékszik 
a gyermekek zeneoktatásáért minden 
áldozatra kész Boglár Anna, Anci néni 
hegedű- és Székelyné Boglár Sárika néni 
zongoraóráira. A fiatalabbak már Varsá-
nyi László zongoraművész óráira igyekez-
tek a Művelődési Házba, vagy a Puska 
testvérek, László és Tibor által irányított 
fúvószenekarban töltötték szabadidejüket. Laci bácsi igazi zenei 
polihisztor volt, hiszen ha kellett vezényelt, fúvós hangszeren ját-
szott, zongorán kísért, vagy a nagybőgőt „kezelte”.
Az 1990-es évek elejére alakult ki az igény egy helyi, önálló 
zeneiskola megalapítására. A törvény adta lehetőségek után 
megszületett az alapító okirat, melyet az önkormányzat 1991-
ben megszavazott. Abban az évben, szeptember 1-jén Horváth 
István igazgató irányítása mellett 147 tanulóval és 13 pedagó-
gussal indult a tanév. A zeneiskola központja a Gyermekváros-
ban található Károlyi-kastély egyik szárnyában volt, és a mai 
helyzetnek megfelelően a fóti általános iskolákban működtek 
a kihelyezett tagozatok. 1998-tól az önkormányzat által 1982-
ben építtetett Ifjúsági Házban lelt otthonra az intézmény. Je-
lenleg 31 pedagógus áldozatos munkájának köszönhetően 385 
zenét szerető növendék jár a zeneiskolába.
2010-ben Csomádon uniós támogatással szép, új, tágas 

általános iskola épült. Az iskolavezetés 
által készített felmérés kimutatta, hogy 
igény lenne arra, hogy a tanulók helyben 
tanuljanak zenét. A két önkormányzat 
megállapodása után a fóti zenetanárok 
közreműködésével mindez megvalósult, 
zongora, hegedű, gitár, szolfézs szakon 
folyik az oktatás. 
A novemberi hangverseny első volt a jubi-
leumi évre tervezett rendezvények sorában. 
A jelenlegi és volt zeneiskolai tanárok, ven-
dégművészek, valamint a zenekarokban a 

diákjaink közreműködésének köszönhetően színvonalas zenei 
élményben volt része a szép számú közönségnek. Az est fo-
lyamán beszédet mondott Bartos Sándor polgármester úr, aki 
megköszönve az elmúlt évek munkáját, emlékoklevelet adott át 
hat alapító pedagógusnak: Horváth István címzetes igazgató-
nak, Cselőteiné Závodszky Katalin jelenlegi intézményvezető-
nek, Kalocsay Mártának, Gedai Györgynek, Pászti Györgynek, 
Laufer Istvánnak (aki sajnos időközben,2016. december 3-án 
elhunyt). Ünnepi megemlékezésében Eich László, a Dunakeszi 
Tankerület igazgatója a művészetoktatás és a zeneiskola fontos 
szerepéről beszélt, majd Cselőteiné Z. Katalin intézményvezető 
a fóti zenetanítás régmúltjára emlékezett, valamint a zenetanulás 
gyermekekben kifejtett pozitív hatásait emelte ki.
Az ünnepi műsor végén Steimetzné Pénzes Csilla gitárta-
nárnő által válogatott, hangulatos, vetített képes összeállí-
tást láthattunk az elmúlt 25 év eseményeiről. Jó volt felidéz-
ni az élményeket és a néhai kollégákra is emlékezni. 
Zárásként igazi meglepetés volt, köszönjük a tűzijátékkal 
díszített háromemeletes születésnapi tortát, melyet egyik 
zeneiskolai növendékünk édesanyja, Sótiné Anikó készített 
a koncerten jelenlevő gyermeksereg örömére. 
A jubileumi hangverseny és vendéglátás megszervezéséhez kö-
szönjük Fót Város Önkormányzata, az Ambrózia cukrászda és 
tulajdonosa, Tóth János, valamint a Kastély Étterem támogatását.
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt további prog-
ramjainkra! A tanév folyamán februárban, a zeneiskola 
nagytermében növendékek és hangszeren játszó szüleik kö-
zös hangversenye lesz, márciusban pedig a művelődési ház 
színpadára lépő tanulóink előadásában gyönyörködhetünk.

Gedai György

Köszönetnyilvánítás

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium által 
szervezett Mindenki Karácsonya rendezvény támogatásáért 
köszönetem fejezem ki az alább felsorolt intézményeknek, 

szervezeteknek, magánszemélyeknek.
Fót város Képviselő Testülete

Polgármesteri Hivatal, Molnár Krisztina
Fáy András Általános Iskola tanulói és tanárai
Garay János Általános Iskola tanulói és tanárai

Németh Kálmán Általános Iskola és AMI tanulói és tanárai
Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói és tanárai
Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium tanulói és tanárai

Művelődési Ház  dolgozói
Településfejlesztési KFT
Filmcredo, Tóth István 

Földi Pál 
Bíró Lajos

Ambrus Tibor 
Hotorán Péter

Fóti Polgárőrség, Acél Sándor úr
Bíró Háza étterem, Megyesi Ágnes

Pászka pékség
és végül a szervezőknek:

Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 
tanulói és tanárai

Köszönöm Fót város lakosai nevében.
Kaudersné Madarász Zsuzsanna intézményvezető

Hirdetés
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közélet
megHitt kArácsony A károlyi kAstélybAn

December 23-án, délután 4 órakor Betlehemes köszöntővel 
kezdődött a Károlyi kastély Márványtermében a Gyermek-
központban élő, közel 20 fogyatékkal élő gyermek nagyon 
meghitt karácsonya, amelyet gróf Károlyi Lászlóné, Erzsé-
bet asszony szervezett. 
A nagy karácsonyfa, a jászol a kisdeddel, a fóti katolikus 
egyház kórusának felemelő éneke elvarázsolta a kerekesz-
székben ülő gyermekeket, akik az ünnepi műsor után átve-
hették Erzsébet asszony személyes ajándékait. 
A délután további meglepetése az a hat fiatal volt, aki új, 
gyönyörű Károlyi huszár öltözetben jelent meg az ünnep-
ségen. Az Önkormányzat kulturális pályázatán elnyert 
330.000 Ft összegből elkészült méretre mind a hat Káro-
lyi huszár viselet azokra a gyerekekre, akik szeptember óta 
hagyományőrző lovaglást tanulnak a „Szilaj és Szelíd” Lo-
vasparkban. Az edzések fedezetét az önkormányzat sport 
pályázati támogatása biztosítja. 
Az ünnepségen Károlyi László gróf és felesége köszöntötte 
a gyerekeket és finom uzsonnával látta vendégül őket. Ez a 
karácsonyi ünnepség örömről és szeretetről szólt.

M.K.

lélekfótozó

Karácsony közeledtével a Billerbeck Budapest Kft. és partnerei különleges ajándékkal 
lepték meg a fóti Károlyi István Gyermekközpontban élő gyerekeket. Egy szinte egész 
napos varázslatos forgatagot szerveztek számukra, interaktív színházi előadással, 

táncprogramokkal, zenei műhelyekkel, kézműves foglalkozásokkal, munkakutya-bemutató-
val, és még számos vidám programmal. Az összefogás célja az volt, hogy a szeretet ünnepe 
közeledtével vidám mosolyt csaljanak a fóti gyermekotthonban élő gyermekek arcára, akik a 
karácsonyt nem tölthetik családi körben. 

Magyarországon napjainkban 
megközelítőleg 23 ezer kisko-
rú gyermek nem a vér szerinti 
szüleivel él. Nagyobb részük ne-
velőszülőknél, vagy lakásottho-
nokban, de még mindig vannak 
szép számmal, akik nevelőott-
honokban nőnek fel. A ren-
dezvénnyel a szervezők ezekre a 
gyermekekre szerették volna fel-
hívni a figyelmet, és arra ösztö-
nözni a társadalmat, a gazdasági 

szféra szereplőit, hogy fogjanak össze, és lehetőségükhöz 
mérten mindenki tegyen a környezetében élő árva gyereke-
kért, akiknek nem adatott meg, hogy családban, vér szerinti 
szüleik, testvéreik és rokonaik között élhessenek. 
„Ez a program tökéletesen illeszkedik támogatási filozófiánkba, 
hiszen segítségével valódi értékkel járulhatunk hozzá a környeze-
tünkben élők mindennapjaihoz. Személy szerint az én szívemhez 
pedig azért áll különösen közel, mert állami gondozott gyerekeket 
tehettünk boldoggá, legalább egy nap erejéig. Az pedig büszkeséggel 
tölt el, hogy a LélekFótozó nap sikeressége messze felülmúlta vára-
kozásainkat. Nagyon örülünk neki, hogy a megszólított partnerek 
ilyen pozitívan fogadták a kezdeményezést, és ilyen sokan vettek 
részt a projekt megvalósításában. Megközelítőleg 50 partner és 
felkért szereplő járult hozzá a mai nap sikeréhez.  Remélem, hogy 
ez a kezdeményezés példaértékűvé válhat, és jövőre még többen 
szerveznek majd hasonló programokat országszerte.” – mondta 
Vermes Péter, a Billerbeck Budapest Kft. ügyvezető igazgatója. 
2016. december 17-én a fóti Károlyi István Gyermekköz-
pontban 130 gyerek – zömében kis-tizenévesek, és számos 
meghívott ismert vendég élvezhette együtt önfeledten az 
egész napos ünnepi forgatagot. 

„Intézményünk közel hat évtizede fogadja be és 
neveli a családjuktól átmenetileg elszakadt, illetve 
család nélkül felcseperedő gyerekeket. A gyermek-
központban az elhivatott nevelők, gyermekfel-
ügyelők a családi környezethez hasonló módon 
és körülmények között igyekeznek a gyerekeket 
gondozni, nevelni. De karácsonykor a család hiá-
nya mindig jóval erősebb, sokkal kézzelfoghatóbb. 
Ezért is nagy öröm számunkra ez a program, 
amivel a Billerbeck Budapest Kft. és a hozzá csat-
lakozó partnerek megleptek minket. A család él-
ményét ugyan pótolni nem tudja ez a néhány óra, 
de hiszem, hogy minden gyermek egy olyan közösségi élménynek, 
egy olyan varázslatnak válik részesévé, amely biztos, hogy életre 
szóló emlékként marad meg számára.” – egészítette ki Kádas 
István, a Károlyi István Gyermekközpont vezetője.
A tótkomlósi evangélikus egyházközséget is a 
támogatók közt találtuk. Szpisák Attila lelkész 
kifejtette, miért érezték ők is úgy, hogy itt a he-
lyük, ebben az önként vállalt, feladatban. Rég-
óta partneri kapcsolatban állunk a Billerbeck 
céggel, Vermes Péter úr sokszor ellátogatott hoz-
zánk, többször pártfogolta egy-egy ifjúsági mun-
ka részét, de volt, hogy közösen segélyeztünk 
szerbiai árvíz miatti rászorulókat, és amikor a 
még nyitott határon, Röszkén családok jelen-
tek meg, akkor is szerveztünk közösen gyűjtést, 
és még sorolhatnám. Szinte napi kapcsolatban 
állunk. Ha valami feladat van, akkor azt szívesen megosztjuk 
egymással , így kerültünk most ide Fótra. Az egyházközségünk 
a szeretetszolgálaton keresztül vesz részt ilyen és hasonló jó-
tékony megoldásokban. Mi örülünk, hogy tudunk segíteni, 
ezért vagyunk itt, mert ugye fiatalokról, gyerekekről van szó.

Vermes Péter Kádas István

Szpisák Attila
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„műveljétek és őrizzétek”
Ezekkel a szavakkal szólt hozzánk Sebastian atya a nyári Szent Gyermekség táborban. Ennek szellemében Keserű Márti 
néni kérésére elhatároztuk, hogy rendbe tesszük Németh Kálmán bácsi sírját. Nagy örömmel vállaltuk a feladatot, mivel 
Kálmán bácsi egy híres fóti szobrászművész volt, aki nagyon szerette a gyerekeket és életében sokszor hívta meg őket 
kisalagi otthonába. Délelőtt, kivonultunk a temetőbe, kis csapatunkkal kigazoltunk a sír körül, lefestettük a rozsdás ko-
szorútartókat és virágokat ültettünk. A csodálatos napsütésben nagyon jól haladt a munka, a végén mécsest gyújtottunk és 
együtt imádkoztunk Kálmán bácsiért és feleségéért, Edit néniért.

Fekete Kristóf, 8.osztályos Szent Gyermekség tag

Karácsony szentestéje előtti délutánon pásztorjátékot adtak elő a katolikus templomba járó 
gyerekek a szeplőtelen Fogantatás templomban. igazi, szép ráhangolódást jelentett a csillogó 

gyermekszemekben gyönyörködni, a jól ismert történetet ismét átélni. 
A jól sikerült fényképet egy kedves szülőnek köszönhetjük.

Előző lapszámunkban összefoglaltuk a lezajlott Legszebb Konyhakertek versenyével kapcsolatos tudnivalókat. Meg-
írtuk, hogy a fóti háziverseny mellett egy valaki már országos elismerésben is részesült, ő volt Fekete Ferencné. 

A legszebb konyHAkert gAzdájA

A megbeszélt időben érkeztem, Fekete Ferencné derűsen fogadott otthonában, s ahogy 
jóízűen elbeszélgettünk úgy elröpült az idő, hogy észre sem vettük. Házigazdánk már 
2014-ben különdíjat nyert, 2015-ben 1. helyezést ért el, 2016-ban ismét kategóriája 

győztese lett Fóton. Ehhez jött az országos elismerés: a zártkert, hármas számú vegyes kategó-
riában 2016. évi Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban való részvételé-
ért elismerő oklevelet érdemelt ki. Megkérdeztük a részletekről.

Hol neveli a növényeit?
Itt a ház mögötti kertben. Jó nagy telkünk 
van 570 négyszögöl, ezen gazdálkodunk, 
nagyon sokféle zöldséget termelünk. Fóti va-
gyok, itt születtem a Bocskay utcában. 1963. 
októberében esküdtünk meg. Sajnos a férjem 
1984-ben elhunyt. Itt maradtam anyósom-
mal, aki még 10 évig élt velünk. A férjem ha-
lálakor a lányom még csak 5 és fél éves volt. 
Azóta eltelt sok év, a lányom férjhez ment 
10 évvel ezelőtt, négy unokám született. Így 
élünk együtt heten. Az egész család részt vesz 
a kerti munkában, a fiataloké a locsolás, a 
magok és a palánták beszerzése. Az unokák 
is segítenek, apránként belenőnek, nagyon 
ügyesek és szívesen jönnek a kertbe.
Miket termelnek?
Elsőként borsót vetek, ha nem számítjuk a néha már a fa-
gyok előtt elvetett petrezselyemet és az elduggatott dug-
hagymát. Sok spenótom, sóskám szokott lenni, termesztek 
krumplit, babot, nagyon sok cukkinit, patisszont és gyalul-
ni való fehér tököt. Nagyon szép volt az uborka. különösen 
szép volt a kápia paprika, a bírálók elcsodálkoztak a kalifor-
niai paprikáinkon is. Petrezselyemből nálam, csak a fodros 
fajta jön be, a fehérrépa gyökere nem lesz szép és nagyon 
vontatottan kelnek a magok is. Másodvetést is teszek, a ha-
mar lekerülők helyére. 2017-ben vetek majd mákot is, mert 
a vejem igényli. Termelünk továbbá zellert, többféle papri-
kát, paradicsomot, salátát, bébitököt, muskotályos tököt.
Tavaly gondban voltam a paradicsommal. A lukullusz és 
ökörszív fajtát elkapta a betegség, ezeket nem lehetett meg-
menteni. A padlizsán valamiért szintén nem válik be, és a 
bogarak is nagyon szeretik. Ezért ilyet nem termelek.
Termelünk azonban batátát, azaz édesburgonyát, ami jó 
termést adott 2016-ban. Ennek a növények szép zöld lomb-
ja van és világoskék virága. Palántáról nevelem, a palántát 
pedig vesszük, a lányom az interneten rendeli meg. Két félét 
is kipróbáltunk, az egyik sárga kívül is és belül is, a másik 
kívül piros, de a húsa fehér. Amikor a palánta a földbe kerül 
egy héten át minden nap meg kell locsolni. Utána azonban 
már nem igényel különösebb gondozást. Növeszti az indáit, 
amivel befutja a területét. Permetezni nem kell, mert állí-
tólag nincs kártevője, de azért találtunk néhány megrágott 
levelet is. Jól el lehet adni, keresik, veszik. Mi is szeretjük, 
a lányom rozmaringos fűszerezéssel sütni szokta, krumpli 
pürével tálalja, de rántva is nagyon finom. 
Van csicsókánk is. Ezt is viszek piacra. Érdekes, hogy ha 
Borbás Gabi a TV-ben a főzős műsorban a csicsókát meg-
említi, akkor másnaptól mindenki csicsókát keres, ha nincs 
ilyen műsor abbamarad a keresés. Mivel 3-4 méteresre is 

megnő, kerítés melletti takaró sövény-
nek is alkalmas.
Szokott magot fogni, palántát nevelni?
Általában bolti, tasakos magot vásáro-
lunk, de igyekszünk a kellő mennyiségű 
palántát már itthon megnevelni. Ehhez 
van fóliánk, de fűtött fóliánk nincs.
Hogy kell bánni a kényes paprikával?
Nálam jól fejlődik a paprika. Az a titka, 
hogy többször be kell kapálni. Az anyó-
somtól úgy hallottam, hogy egy kapálás 
felér egy öntözéssel. Szerencsére tavaly 
nyáron sok jó eső esett. 
Hogyan locsolnak?
A locsolás a fiatalok dolga, slaggal locso-
lunk szükség szerint. A fóliában a palán-

tákat pedig összegyűjtött esővízzel, kannából öntözzük. 
Mi lesz a terméssel, mi a véleménye a helyi termelői piac 
kezdeményezésről?
Vörös Mihály piacszervező többször fölhívott, de még asz-
talt sem tudott ajánlani. Én a Bosnyák piacra járok, szom-
batonként, már több mint 20 éve. Kizárólag saját, itthon 
termett zöldséget árulok. 
Mit értékelt a kertszemlére érkezett bizottság?
Pontosan nem tudom, de amikor jöttek, valóban minden 
növény szép volt, tele terméssel, egészségesen. Valószínűleg 
a sokféleség is számított.
Vetésforgó szerint választ helyet a növényeknek?
Igen, nem jó mindig ugyan arra helyre tenni valamelyik nö-
vényt. Váltogatni kell a helyeket.
Használ-e növényvédőszert, műtrágyát?
Műtrágyát nem használhatok, a lányomék nem engedik. 
Szervestrágyát dolgozunk be a talajba, a vejem hozatott ta-
valy egy jó nagy adag marhatrágyát. A krumplit sem per-
metezzük, hanem a család kivonul és kézzel szedi össze a 
bogarakat. Többek közt ezért is, alig van szőlőnk, mert azzal 
egyrészt rengeteg munka van és rendszeresen permetezni is 
kellene. A fiatalok tudatosak, tiltják a mesterséges vegysze-
reket. Kenyeret is itthon sütnek, minden nap. 
Vannak gyümölcsfáik, bogyósaik?
Van három öreg körtefánk, amelyeket nagy becsben tar-
tunk. Ezen túl van a kertben ribizli, piszke, és málna, vala-
mint eper is terem.
Állatokat is tartanak?
Nem, állatot nem tartunk, csak kutyát, de azt sem enged-
jük a kertbe.
Reméljük, hogy 2017-ben is büszkék lehetünk Juci néni 
terményeire, amihez jó egészséget és töretlen munkakedvet 
kívánunk!

Windhager Károly 
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közélet
lisAi elek jános AlApítvány, kárpát medencei művészek Alkotó 

közössége, fótsomlyói védegylet, béres ferenc mAgyAr nótA és 
népdAl kör, lisAi elek jános kertbArát kör Hírei

„Kertészkedj, művelődj, 
barátkozz, védd a természetet és 

fogyassz Magyar terméket!”
Ezzel a szlogennel kezdődött 2016. 
december 7-én a Földművelésügyi 
Minisztérium Dísztermében a 
Magyar Kertbarát Mozgalom el-
indulásának 100 éves évfordulója 
alkalmából rendezett évzáró, ün-
nepi ülés, melyre a közelmúltban 
megalapított Fóti Lisai Elek János 
Kertbarát Kör is meghívást kapott. 
Lisai Elek Erzsébet – édesapja ha-
gyományait tovább vivő – a Kert-
barát Kör alapító elnöke és Serdült 
Erika Irén, az egyik alapító tag, 
természetvédő, festőművész képvi-
selte városunkat.

A Díszterem megtelt Magyaror-
szág minden megyéjéből érkezett 
kertbarát körök vezetőivel. Dr. 
Szent-Miklóssy Ferenc KKOSZ 
elnökének ünnepélyes megnyitója 
után Dr. Harangozó Tamás kerté-
szeti szakreferens a Földművelés-
ügyi Minisztérium Mezőgazdasá-
gi Főosztályának vezetője tartott 
előadást a kertészeti termesztés 
helyzetéről, a fejlesztés lehetősé-
geiről, irányáról, a kertészet kor-
szerűsítéséről, stratégiai céljairól, a 
mezőgazdasági vízgazdálkodásról, 
gyümölcs, zöldség, gyógynövény, 
dísznövény termesztésről. Dr. 
Vitéz Péter növényvédelmi szak-
mérnök az Arysta LiveScience 
Magyarország Kft. képviseletében 
az alma termesztés és növényvé-
delem 2016-os tapasztalatairól, 
tanulságairól, ill. a „Hogyan ké-
szüljünk föl 2017-ben az alma 
növényvédelmére az Arysta tech-
nológia alkalmazásáról címmel 
tartott előadást a jelenlévőknek.

Az ünnepi évzáró ülés a témához 
csatlakozó időszerű kérdésekkel, 
szakmai és baráti beszélgetéssel ért 
véget. Jó érzéssel töltött el ben-
nünket, hogy külön megemlékez-
tek a városunk élt és az Országos 
Kertbarát Kör alapításában is részt 
vállalt Lisai Elek János munkás-
ságáról. Büszkeséggel képviseltük 
városunkat.

Serdült Erika Irén 

2017 Január 7. szombaton 14 – 22 óráig
A BÍRÓ HÁZA ÉTTEREMBEN

A rendezvény szervezője a Lisai Elek János Alapítvány és a
Kárpátmedencei Művészek Alkotó Közössége

Műsor, Zene, Táncmulatság, Tombola 

Műsorvezető: 
Koncz László

A műsorban fellépnek:
Koncz László Operett, táncdal

Panyolai Kis József nóta
Németh Anna

Le Thuong
Juhász Margaréta

K.O. Laci szakszis
Nemes Katalin
Tűzmadarak

Matzkovics Antónia
Esmeralda tánc

A jó hangulatról Keresztes István és Zenekara gondoskodik.
Hozzájárulás a programunkhoz: 2500 Ft ami magába foglalja a 

vacsorát, műsort és táncmulatságot.
Jegyek korlátozott számban rendelhetők a 0670–445-1242 es 

telefonszámon és Alapítványunk székházában.
Érdeklődni: lisaielekjanosa@freemail.hu
 
Kérjük, hozza magával szeretteit, barátai és érezzék  jól 
magukat régi hagyományunkat ápoló színes műsorunkon. 

   Jó Szórakozást kívánunk !     

jótékony támogAtás

Karácsony előtt előfordul, hogy cégek önzetlenül, minden 
viszonzási remény nélkül támogatásban részesítenek rászo-
rulókat. Így van ez a fóti OMV benzinkút – SPAR (Fótkút 
Betéti Társaság) cég esetében is, ahol Kiss Ferenc cégveze-
tő döntött hasonlóképpen.  2014-ben óvodákat látogatott 
meg, ahol a gyerekeknek szereztek kitörő örömöt, a hatal-
mas csomag szaloncukrokkal. 2015-ben a Németh Kálmán 
Iskolát választották ki, de már nem a gyerekeknek hoztak 
ajándékot, hanem hasznosabb megoldásként az iskolasze-
mélyzet számára adtak át jelentős mennyiségű irodaszert, 
amivel nem csak meglepetést, de őszinte örömöt, köszöne-
tet váltottak ki.
2016-ban ezt a bevált módszert követve az értékes irodaszer 
csomaggal a Fáy András Iskolát választották. Kiss Ferenc 
cégvezetőt Koncz János képviselő úr kalauzolta el Kakukk 
Zsolt igazgató úrhoz, ahol az ajándékozás megtörtént az 

OMV Benzinkút – Spar cég részéről jelen lévő Dóczi Kata-
lin jelenlétében. Igazgató úr örömmel fogadta a kis küldött-
séget és a jókora csomagokat, lásd fényképünkön.

fótiAk A gkrte ételversenyben

2016. december 06-án, Budapesten, a Budapesti Gazdasági 
Főiskolán tartotta meg a Gödöllő Környéki Regionális Tu-
risztikai Egyesület (GKRTE) a XV. Dr. Ketter László Ha-
gyományőrző Gasztronómiai Versenyét.
A Főiskola egyik emeleti előadótermében gyülekezet a 
GKRTE tagsága, köztük a fóti önkormányzatot képviselő 
Molnár Krisztina közművelődési referens. A karácsonyi 
hangulatot az isaszegi művelődési ház gyermekcsoportja 
alapozta meg előadott betlehemes játékával. Ezt követő-
en délelőtt érdekes és tanulságos előadások következtek, 
miközben lenn az alagsorban, a konyhákban a benevezett 
csapatok sütöttek, főztek, tálaltak, díszítettek. Az elkészült 
étkeket pincérek tálalták föl a szakmai zsűrinek, amelynek 
az elnöke Benke László olimpiai győztes mesterszakács volt.
A benevező csapatok hagyományőrző-, szakember-, és ven-
déglátóipari tanulók kategóriákban versenyeztek. Az abszo-
lút győztes a Dányról érkezett Hűség Súlya Nyugdíjas Klub 
lett. A közönségdíjat a Nyugállományú Honvédők Nagy-
tarcsai Egyesülete nyerte el.
Fótot ezen a versenyen Földi Pál képviselte, aki a Széchenyi 
Zsigmond Vadásztársaság csapatát vezette, amely a hagyo-
mányőrzők csoportjában mérette meg magát. A vadászok 
ételsorát a zsűri az 5. helyre sorolta.
A csapat nevében Földi Pál ismertette, hogy ők valamennyi-
en amatőrök, egyikük sem szakács, de szeretnek főzni. Mint 
vadásztársaság természetesen vadhúsos ételeket főztek. Az 
általuk elkészített menü a következő volt:

Leves: fácánmellel készült karfiolleves
Előétel: vaddisznószalonnából készült töpörtyűkrém lila-
hagymával és csípőspaprika-krémmel, 
Főétel: kacsamájjal töltött vaddisznószűz krumplipürével és 
füstölt sajttal, 
Desszert: szilváslepény.
Az elkészült ételek az utolsó morzsáig elfogytak, a GKRTE 
tagjai az előadásokat követően mindent elfogyasztottak.

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.

+36 28/441 002
jankovicsné@upcmail.hu
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Bérlet ára: 7 000 Ft, mely 27% áfát tartalmaz 
A bérletek értékesítését januárban megkezdjük!  A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház  Vörösmarty tér 3.  

       27 537 350, 06 70 331 5806  E-mail: fotimuvhaz@gmail.com, 

www.vmh.hu  

Így fogadjuk a Fótra érkezőket

Így búcsúzunk a távozóktól

ÚjAbb rekord A könyvírás terén

Él Fóton egy író, Winczheim Tibor, aki 2012-ben azt vette a fejébe, hogy Guinness rekordot 
állít föl, úgy hogy 7 hónap alatt 7 novellás kötetet ír és ad ki, 100 -100 példányban. Mindez 
a Holnap Magazin segítségével meg is történt.  Ezt a magyar irodalmi rekordot kellően do-
kumentálva, ellenőrizve kiállították a szerző számára a Guinness rekord eléréséről a díszes 
oklevelet. Winczheim Tibor azonban úgy gondolta, ha már ilyen lendületben van, nem áll 
le, hanem folytatja a könyvek írását és megjelentetését. Decemberi értesítése szerint sikerült 
2016-ban egy újabb magyar rekordot felállítani.

Kedves Barátaim!
Most, a 2. könyvírási magyar rekordom kapujában (idén 
12 hónap alatt 14 könyvet írtam meg, s adattam ki - ezzel 
lekörözve Nemere barátomat, aki „csak” 9 könyvvel rukkolt 
ki ez évben) megköszönöm minden ismerősömnek, bará-
tomnak, hogy segítették ezt a rekord-beállításomat.
Legelőször is a Holnap Magazin főszerkesztőjének, aki heti 
rendszerességgel informálta a magazin törzsközösségét, 
emellett a könyveim borítóit is ingyen készítette el.
Köszönöm a különböző televízióknak (ATV, Hír-Tv, Ve-
resegyházi- és Fót-Tv-ket), hogy hírt adtak rólam, ill. a két 
rekordkísérletemről.
Köszönöm a különböző rádióknak (Fúzió Rádió, Muzsika Rá-
dió, Magyar Katolikusok Rádiója), hogy többször is meghív-
tak engem, s felolvashattam jó néhány novellámat, versemet.
Aztán, megköszönöm mindazoknak, akik megszerveztek 
nekem felolvasó esteket, így első sorban a Krúdy Kör el-
nökségének, akik az Óbudai Kéhli vendéglőben, a sashal-
mi könyvtárban, a Zila kávéházban, a Kőbányai Közösségi 
Házban adtak számomra számtalan lehetőséget, hogy minél 
nagyobb számú közönséggel ismertethessem meg írásaimat. 
Ugyanez vonatkozik Újbuda városvezetésére, akik a Malom 
Közösségi Térben adtak számomra nem egy lehetőséget.
A sajtó közül pedig a Fót Cafe (amíg létezett) és a Holnap 
Magazin kísérte végig a küzdelmemet. Emellett számos 
más orgánum is leközölt írásaimból (Független Gondolat, 
Kláris, Délibáb, stb.).
Hálás vagyok mindazoknak, akik helyiséggel álltak ren-
delkezésemre a magam szervezte Író-Olvasó találkozók 
alkalmával. Első sorban a Kisalagi Református Gyülekezet 
vezetőjének Mezei Tibor nagytiszteletű úrnak, akinél „zsi-

nórban” négyszer is vendéges-
kedhettem. De épp úgy megkö-
szönöm Sebők Sándor atyának is a könyveim templomon 
belüli terjesztésében vállalt segítségét.
És nem mehetek el szótlanul azok mellett sem, akik anyagi-
akkal is elősegítették ezt a vállalkozást (Fót Önkormányza-
ta, ill. a Fót Fejlődéséért Közalapítvány). Köszönöm!
De megköszönöm minden más egyénnek, szervezetnek, 
akik meghívtak magukhoz, hogy rajtuk keresztül is minél 
többen megismerhessenek engem, az írásaimat, s a két re-
kor-kísérletemet (Idősek Napközi Otthona, Kisalagi Fiók-
könyvtár, Ökumenikus Gimnázium, stb.). 
És előre megköszönöm a belém vetett bizalmukat a jövő-
ben meglátogatandó falvak, városok vezetőinek, akik - az 
internetről letöltött írásaimat olvasva úgy gondolták, nem 
vallanának velem szégyent. Így kaptam lehetőséget - többek 
között - a Fóti Központi Könyvtárban, a Kazári Idősek Ott-
honába, ugyanitt az iskolában, Mélykúton az iskolában, a 
Csili-ben, az Erzsébet-ligeti színházban, stb. 
És végezetül megköszönöm mindenkinek, aki csak egy 
darab könyvem megvásárlásával is, segítette e nagy vállal-
kozásom anyagi terheinek csökkentését. Külön köszönöm 
mindazoknak, akik teljes sorozatot vásároltak tőlem (töb-
bek között néhány, volt osztálytársam, tanárok, a Fóti Köz-
ponti Könyvtár, v. éppen a Károlyi család). 

Minden segítőmnek, jelenlegi, és jövőbeni olvasómnak ál-
dott karácsonyi ünnepeket, és egészségben, jólétben gazdag 
újévet kívánok: 

Winczheim Tibor arany-diplomás fóti író

rendőrségi Hírek

Lopás miatt keressük a két férfit 
A dunakeszi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az 
ismeretlen tettesek azonosításához.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított 
eljárást ismeretlen tettesek ellen lopás bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint 2016. de-
cember 19-én a kora délutáni órákban két férfi ment be egy 
idős, dunakeszi sértett házába azzal az ürüggyel, hogy vas-
hulladékot szeretnének vásárolni. Egyikük elterelte a sértett 
figyelmét, míg társa átkutatta a szobában lévő szekrényeket 
és több millió forint értékben ékszereket vett magához. Ezt 
követően a helyszínről gyalogosan távoztak. 
A lopást elkövető személyekről az eljárás során grafika ké-
szült. Az egyik férfi „köpcös” testalkatú, 160-165 cm magas 
30-35 év körüli fekete hajú. Farmernadrágot, sötét színű 
dzsekit és úgynevezett golfsapkát viselt.
A másik férfi vékony testalkatú, 170-175 cm magas 35-40 

évkörüli, feketehajú. Farmernadrágot 
és sötétszínű dzsekit viselt.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri 
a grafikán látható személyeket vagy a 
bűncselekménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, 
jelentkezzen személyesen – munka-
időben -  a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányságon, illetve tegyen bejelentést a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központ-
jának 06-1-236-28-83-as telefon-
számán, továbbá az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefon-
tanú” zöld számán, vagy a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén. 
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December 9-én tartott ünnepélyes rendezvényen Pest Me-
gye Közgyűlése megemlékezett a Rió de Janeiro-i Olimpia 
Pest megyei olimpiai érmeseiről, Fót városából két kitünte-
tettnek örülhettünk.  KAPÁS BOGLÁRKA – úszónak és 
SOMFAI PÉTER –vívónak.
Ezt követően hirdették ki a PEST MEGYE LEGJOBB 
SPORTOLÓI, SPORTSZERVEZETEI kitüntetettjeinek 
névsorát. Ebben a kategóriában a fóti ESZES DÁNIEL-re 
lehettünk büszkék, aki a Dunakeszi Vasutas Sport Egyesü-
let színeiben versenyez.
Pest Megye lapjában pedig az alábbi interjút olvashattuk 
Ambrus Gábor tollából, amelyben Kapás Boglárka fóti vo-
natkozásaira is fény derül.

Kapás Boglárka úszóbajnok a 2008-as pekingi ötkarikás játé-
kokon – 15 évesen – a magyar csapat legfiatalabb tagja volt, 
két év múlva pedig két aranyérmet nyert az ifjúsági olim-
pián. Fejlődése azóta is töretlen, Eb-aranyak és világbajnoki 
harmadik hely után Rio de Janeiróból bronzéremmel (800 
méter gyors) tért haza Fótligetre. Vele beszélgetünk. 

Hogy esett a választás Fótligetre?
Első látásra beleszerettünk édesanyámmal, mivel nyugal-
mas, sok a zöld terület. Fótliget mindenkit elvarázsol. 

Mióta laksz ott, milyennek ismerted meg a települést?
Lassan két éve vagyok fótligeti lakos, nagyon szeretek itt 
élni, és a helyiek is hamar befogadtak. A számos verseny 
és edzőtábor mellett keveset tartózkodom itthon, de akkor 
maximálisan kikapcsol a nyugodt légköre.

Milyen volt a hazatérés az olimpiáról, a fogadtatás?
Nagyszerű érzés volt, hiszen az olimpiára úgy utaztam ki, 
hogy mindenképpen éremmel szeretnék hazatérni. Sze-
rencsére sikerült elérnem: amiért mentem. A repülőtéren 
a szűk család fogadott, majd hazatérve szembesültem vele, 
hogy meglepetés vacsorával vártak, ahol mindenki ott volt 
a szeretteim közül. Még aznap a fótligetiek is rendeztek 
egy kis ünnepséget a tiszteletemre a parkban, ami igazán 
megható volt. Sok személyes ajándék is várt, például olyan 
muffint sütöttek nekem, amire ráírták a bronzérmes idő-
met, de kaptam sok szép gyermekrajzot is arról, ahogyan 
a medencében úszom vagy épp a dobogón állok. Ezeket 
mind féltve őrzöm.

Mennyit változott az életed, céljaid az olimpiai érem óta?
Az életem annyiban változott, hogy rendkívül nagy lett az 
érdeklődés irántam az emberek és a sajtó részéről is, de ezt a 
családom segít kezelni. Rengeteg gratuláló levelet kapok, és 
lépten-nyomon megállítanak. Ez a sok pozitív energia átjött 
a tengerentúlra is, és segített Rióban is, jólesik az emberek 
szeretete. Ezúton is köszönöm mindenkinek a szurkolást! 
Céljaim továbbra is ugyanazok maradtak: keményen, kitar-
tóan készülni és egyre jobb időket úszni.

Milyen versenyek várnak most rád, mikor jöhet a pihenés?
2016 decemberében, Kanadában lesz még egy világverseny, 
a rövidpályás világbajnokság, majd Győrben cikluszáró ver-
seny. Úgy tervezem, hogy karácsony és szilveszter között 
fogok otthon pihenni.

Hogy tervezed az újabb négyéves olimpiai ciklust?
Tokió minden edzésen ott van a gondolataimban, nagyon 
keményen fogok dolgozni továbbra is. Szeretném meg-
dönteni egyéni csúcsomat, tökéletesíteni a technikámat. A 
2017-es év a vizes vb miatt mérföldkő lesz, hiszen egy Ma-
gyarországon megrendezett nemzetközi verseny mindig kö-
zel áll a szívemhez, azt hiszem, nem kell ragoznom a hazai 
közönség lélekerősítő hatását. Világbajnokság a hazámban, 
ez minden szempontból fontos nekem. 

Kapás BoglárKa
Született: Debrecen, 1993. április 22.

Versenyszáma: gyorsúszás
Klubja: Újpesti TE

Legjobb eredményei: 
kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok (2010: 200 m 

pillangó, 400 m gyors), 
ötszörös Európa-bajnok 

(2012: 800 m gyors, 2016: 400, 800 és 1500 m 
gyors, 4x200 m gyorsváltó),

világbajnoki bronzérmes (2015: 1500 m gyors), 
olimpiai bronzérmes (2016: 800 m gyors).

Díjátadás a Megyeházán, középen Eszes Dániel

bowling

Beszámoló és köszönőlevél a Fót Fejlődéséért Közalapítványnak

Sajnos véget ért a 2016-os Egyéni Bowling Világbajnokság 
Dohában. Bármennyire is sokat dolgoztam a verseny előtt, 
a bejutás idén sem sikerült senkinek a magyar válogatottból. 
A csapat második legjobb eredményével fejeztem be a ver-
senyt, ahol országonként 2 férfi és 2 nő vehetett részt, mi 
is így álltunk ki. Egyenletes teljesítményem kevésnek bizo-
nyult, a női mezőnyben a 47. helyen fejeztem be a versenyt.
Nagyon boldog vagyok, hogy magyarként részt vehettem 
és képviselhettem országunkat teljes szívvel és odaadással. 
Mindent megtettem, hogy sikeres lehessek. Dolgozom to-
vább, hogy egyszer mi is oda juthassunk, ahol az élmezőny 
van. Ma még nagy a lemaradásunk technikai fejlettségben, 
de annál nagyobb a szívünk hozzá. Ezekkel az utakkal egy 
lépéssel mindig közelebb kerülünk a nagy célhoz. 
Szerencsés vagyok, hogy ilyen fantasztikus támogatást kap-
tam a Fót Fejlődéséért Közalapítványtól, önerőből nem 
tudtam volna megvalósítani ezt a 10 napos utat.
Csatolom a képeimet a versenyről, illetve a posztjaimat a Fa-
cebookról. A ruhám nagy sikert aratott, többen lefotóztak, 
két képemet más országok meg is osztották. Dobás közbeni 
képemet a fotós is megosztotta, annyira tetszett neki.
2 fajta pólóm volt, az egyiken a támogatók egymás alatt 
vannak, itt Önöket raktam előre, valamint a másikon is az 
elejére tettem a F. F. Közalapítvány logóját, ezzel is jelezve, 
hogy kik a fő támogatóim.
Nem lehetek elég hálás Önöknek, hogy annak ellenére, 
hogy nem vagyunk a legsikeresebbek ebben a sportágban, a 
világon, a támogatásukkal bizalmat szavaztak nekem. Foly-
tatom tovább az edzéseket, hogy jövőre Kuwaitban, a 2017-
es koedukált csapat világbajnokságon még jobban tudjak 
teljesíteni és ugyan ilyen emelt fővel, magamból 110%-ot 
kihozva térjek majd haza. 

Köszönettel: Szabó Nóra

 
Moldvai táncház 

és farsangi bál 
muzsikál: Bolya Dani és barátai 

 
2017. február 25-én, szombaton 

este 6-tól gyerekekenek 
fél 8-tól felnőtt bál 

 
  Jelmezverseny, tombola 

 
Helyszín: Fóti Katolikus Közösségi Ház 

Belépődíj: felnőtt: 600 Ft 
Gyerek: 300 Ft 

Családi jegy: 1200 Ft 
6 év alatt ingyenes 

Batyubál: azt esszük, isszuk, amit hoztok 
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