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2017. május 25-én együtt ünnepeltek Fót Város in-
tézményeinek munkatársai. jelzi, hogy Fót Város 
Önkormányzata nem feledkezik meg a köznevelésben, 
közművelődésben, egészségügyi, szociális és ellátá-
sukért felelős területeken dolgozó alkalmazottakról. 
Bartos Sándor polgármester köszöntőjében őszinte meg-
becsülését fejezte ki azoknak, akik nap, mint nap hitükkel 
és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy az emberi 
méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető 
segítséget. Azok előtt az irányító-, intézmény-működtetői 
feladatot ellátó kollégák előtt is tisztelgett, akik nélkül nem 
lenne fenntartható a rendszer. Az eseményen megjelent 
és szintén köszöntőt mondott Eich László, a Dunakeszi 
Tankerületi Központ igazgatója. (Amint arról lapunk 
korábban már beszámolt, a Dunakeszi Tankerület látja el 
2017. január 1-től köznevelési intézményeink működtetését 
is.) Az ünnepségen Bartos Sándor polgármester és Németh 
József alpolgármester köszöntötte az idén a jubiláló és 
törzsgárda tagságukat ünneplő közalkalmazottakat. 

Környezetvédelmi Lakossági 
Fórum 
A Vörösmarty Művelődési Ház Szalkai termében tartott 
környezetvédelmi lakossági fórumon Bartos Sándor pol-
gármester beszámolt arról, hogy Fót Város Önkormányzata 
a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) 
önkormányzati rendelet intézkedési terve alapján milyen 
célokat valósított meg és mi várható az idei évre vonat-
kozóan.

A fórumon részt vett a Duna Ipoly Nemzeti Park képvise-
letében Kazi Róbert természetőr, valamint a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. képviseletében Szondi György 
ügyvezető igazgató és Oroszi Péter közszolgáltatási és 
logisztikai vezető. Polgármester úr többek között a levegő 
védelmével, illetve az avar és kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos szabályokra hívta fel a figyelmet, beszámolt a 
hulladékkezelésről, a települési folyékony hulladék ártal-
matlanításáról, az illegális hulladék kezeléséről, az emberi 
egészség védelme érdekében tett intézkedésekről, mint 
például az életminőség javítását szolgáló hulladékgyűjtő 
edények cseréjéről, új edények telepítéséről. A helyi vé-
dettségű természeti értékek fenntartása, fejlesztése állaguk 
megóvása - a Fóti Somlyóban lévő WWF tanösvény megú-
jításával kapcsolatban egyeztető tárgyalásra került sor a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel. A 
2016. év során a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Társulattal megkötöttük a Mogyoródi és a 
Csömöri patakokra vonatkozó Üzemeltetési szerződést. 

A környezettudatos hulladékgazdálkodásra történő nevelés 
és a szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, üveg, 
szárazelem) fontosságára való figyelem felkeltés érdekében 

az önkormányzati intézményekben – különös tekintettel 
az oktatási intézményekre – 140 db szelektív hulladékgyű-
jtő edény beszerzését és átadását tervezik 2017-ben.
A 2017. évtől a Fóti Városszépítők Egyesület köz-
reműködésével szeretnék újra elindítani a Tiszta Udvar 
Rendes Ház mozgalmat. 
A 2016. évben a hagyományoknak megfelelően tavasszal 
és ősszel is megrendezte az Önkormányzat a lakossági 
veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amely a 
lakosság körében nagyon népszerűvé vált. 

A Környezetvédelmi Lakossági Fórumról készült felvé-
tel, valamint a részletes beszámoló teljes terjedelmében 
megtekinthető a www.fot.hu oldalon. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kidobandó 
elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, 
mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akku-
mulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hul-
ladék begyűjtési engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék 
felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem 
alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az 
útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi veszélyes hulladékgyűjtési akciónkat 

2017. OKTÓBER 7. NAPJÁN (SZOMBAT) 9.00-13.00

között tartjuk. Tájékoztatásul néhány közbiztonsági 
közérdekű telefonszám:

Fóti Polgárőrség: 0620-315-7685
Fóti Rendőrőrs- járőr: 0670-321-3107
Fóti Mezőőrség:   0670-331-7235, 0670-331-8522,  

0670-379-1285, 0670-380-2212

A Közalkalmazottak Napja

Önkormányzati hírekA somlói galuska hazaért

A 2017. évi Fóti Főzőverseny és Városi Gyermeknap 
adott alkalmat arra, hogy Fóton világrekord szülessen 
Fót Város Önkormányzatának több mint negyedmilli-
ós, illetve Merkwart Krisztián önkormányzati képvise-
lői keretéből 115.000 forintos támogatásával. Bizonyá-
ra sokan emlékeznek az 1996-os Angliai Labdarúgó 
Európa-bajnokságra, amelynek szlogenje a Football’s 
coming home – „a football hazaér”, a The three lions 
slágerének refrénje. A világrekord méretű somlói 
galuska elkészítésének ötletgazdája nyilatkozatában 
úgy fogalmazott: a somlói galuska hazaérkezett, Fótra 
érkezett. 

A hét és fél négyzetméternyi süteményhez Botos Ákos, 
a Botos Vendéglő szakácsa nyilatkozata szerint többek 
között 1200 tojást, 200 kg cukrot, 110 liter tejszínt és 
70 liter tejet használtak fel. Fóton tehát elkészült az 
eddigi legnagyobb somlói galuska, amelyet a Magyar 
Rekord Egyesület hitelesített és vett nyilvántartásba. 

A somlói galuska a magyar cukrászat egyik legismer-
tebb készítménye. Eredetileg háromféle piskótatésztá-

ból készül csokoládéöntettel és tejszínhab díszítéssel. 
Az 1950-es évek végén a Gundel étterem legendás 
főpincére, Gollerits Károly találta ki a somlói galus-
kát. Gollerits 16 évig volt a Gundel étterem vezető 
főpincére, a megvalósítás azonban Szőcs József Béla 
cukrászmester érdeme volt, aki a Gerbeaud cukrász-
dában töltött tanulóévek után került a Gundelbe. Az új 
desszerttel az 1958-as brüsszeli világkiállításon nagy 
sikerrel és szakmai díj elnyerésével szerepelt. A nevet 
is ő adta a süteménynek, méghozzá a fóti Somlyó nevű 
dombról, amelynek lábánál évtizedek óta élt a közeli 
Kisalag városrészben, ahol később a saját cukrászdája 
is működött. Bizonyára sokan, Önök közül is jártak 
hozzá süteményért, fagyiért. Úgyhogy bátran kije-
lenthetjük, ez aztán igazi hungarikum, mondhatjuk, 
„fótikum”. 

Ismét van mire büszkének lennünk, hiszen fóti talál-
mányból, fótiak közreműködésével Fóton 2017 máju-
sában világrekord született, a somlói galuska hazaért.

Mi, a Magyar Rekord Egyesület tagjai, mint a Magyar Rekordok regisztrálását, 
adatbázisba szervezését és közzétételét végző szervezet, a jelen díszoklevél 

kiállításával örökítjük meg az utókor számára azt, hogy

(2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 1.)

az előttünk bemutatott és jegyzőkönyvünkben rögzített tények
alapján kétséget kizáróan rendkívüli teljesítményről tett tanúbizonyságot.

Ezért számára a

Ezt a kimagasló teljesítményt a helyszínen felvett jegyzőkönyvünk mellett jelen 
oklevelünk, a Magyar Rekordok Diplomája is hitelesen igazolja.

A Diploma kiállításra került Budapesten, 2017. május 31-én.

megtisztelő címet adományozzuk.

a Magyar Rekord Egyesület elnöke
magyarrekord.hu

Az önkormányzat Szilágyi Attila szervezésében, Botos Ákos mesterszakács 
közreműködésével sikerrel döntötte meg 2017. május 27-én a Fóti tónál szervezett 

gyereknapi eseményen a legnagyobb méretű somlói galuska magyarországi 
rekordját 7,8 négyzetméter alapterülettel, valamint 505 kg számított össztömeggel. 

Ez 120 g/adag normával számítva mintegy 4200 adagnak felelt meg.

KÖZÉLET
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Májusban négy alkalommal ülésezett Önkormányzatunk 
Képviselő-testülete – ebből egy ízben zárt ülés keretében 
ingatlan-árverésen vett részt, sikerrel megszerezve egyes 
fóti ingatlanok tulajdonjogát.

A május 10- i rendkívüli ülésén a Testület döntött a közét-
keztetés átszervezéséről, azonban a Polgármester az anyag 
ismételt újra tárgyalását kezdeményezte. A május 25-i 
végleges döntés szerint a gyermekétkeztetési feladatellátást 
a jövőben a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet útján kívánja 
ellátni Fót Város Önkormányzata.

A május 31-i rendes ülésen döntés született arról, hogy a 
Képviselő-testület Fót Város Önkormányzata, a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
részére közösen közbeszerzési eljárást folytat le villam-
os áram, továbbá közvilágítási hálózat villamos energia 
igényének ellátása tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy a 
nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli hatálya alatt a szer-
ződő felek irányában áremelést nem érvényesíthet.

A Képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárult a Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában 
lévő, Fótliget lakóparkban található, Fót 5351/279 hrsz.-ú 
telek egyben történő értékesítéséhez, melyhez a Kft. 
kétfordulós, nyílt pályázatot ír ki bruttó 32.000.-Ft/ m2 
minimáláron. Az ingatlan értékesítéséből származó bevételt 
az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait me-
ghaladó, a költségvetési rendelet Várólistáján sorba állított 
tételeinek megvalósítására használhatja fel. 

A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató 
beszámolók alapján a Képviselő-testület megköszönte a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság, a Fóti Rendőrőrs, a Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület, és a mezőőrök munká-
ját egyaránt - akik a város közbiztonsága érdekében 
tevékenyen közreműködtek.
A Testület egyidejűleg elfogadta az Önkormányzat Közbiz-
tonsági Koncepciójának 2017. évre vonatkozó Feladattervét, 
továbbá döntött arról, hogy a „Polgárőr Város” cím el-
nyerésére a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel közösen 
pályázik.

A Város közművelődése kapcsán az alábbiakban 
születtek döntések:

• A Képviselő-testület elfogadta Fót Város Közművelődé-
si Koncepcióját és felkérte a Polgármestert, hogy az 
elfogadott Közművelődési Koncepció alapján terjessze 
be a Képviselő-testület 2017. decemberi ülésére helyi 
közművelődésről szóló új rendelet-tervezetet. 

• A Testület elfogadta Fóti Közművelődési és Közgyű-
jteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

és a Vörösmarty Művelődési Ház Használati szabályzatának 
módosításait.
• Új szoborral gazdagodik a város, az Óvodakertben gróf 
Károlyi Sándor köztéri szobra Orbán Előd szobrászművész 
kivitelezésében készül.

• Városunk Önkormányzata az erdélyi Balavásár test-
vérvárosunkkal közösen kopjafát állít az Erdélyben lévő 
Nyergestetőn az 1849-es székely hősök tiszteletére. 

• A Képviselő-testület tudomásul vette az Önkormányzat, 
a Fóti KÖH és a GESZ 2016. évi belső ellenőrzéseiről szóló 
összefoglaló jelentést Elfogadta az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének Zárszámadását és döntött a 2017. évi 
költségvetése I. sz. módosításáról is.

• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad-
ta a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 
évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolót, 
közhasznúsági jelentést és mérleget, amelyben az eszközök 
és források egyező végösszege: a mérleg szerinti eredmény: 
11.644 eFt (nyereség). 

• Az Egészségügyi Központ új épületben történő elhely-
ezése lehetőségeinek vizsgálatára kérte fel a Képviselő-
testület a két éve létrehozott Munkacsoportot, amely a 
szükségesnek tartott feladat- és ütemtervet a Képviselő-
testület júliusi rendes ülésére terjesztheti elő.

• A Kossuth Lajos utca páratlan oldali járda és kapubeha-
jtók felújítása versenyeztetési eljárás eredményesnek 
bizonyult. 

• A Fóti Hírnök áprilisi számában már beszámoltunk 
a Sportcsarnokról, mely a jövőben Fóton épülhet fel. 
A testület a kiviteli terveket jóváhagyta, valamint új 
versenyeztetési eljárást folytat le elektromos tervezési 
feladatokra.

• A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a Prolo-
gis Hungary Thirty Two Kft. Fejlesztő Társasággal, mint 
a Fót Déli Vállalkozási Terület II. ütem fejlesztőjével, 
településrendezési szerződést köt, valamint Útalapot 
képez a településrendezési szerződések alapján befolyó 
önkormányzati bevételek elkülönítésére.

• A Képviselő-testület S.I. és társai (terhelt-alperesek) ellen 
a Budapest Környéki Törvényszék előtt 11.B.69/2016 számú 
büntető eljárásban polgári jogi igényt jelent be. („Hungária-
ügy”)

• A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ződés módosítását az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi  Önkormányzati Társulással, a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel és a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel aláírja, va-
lamint felkérte a Polgármestert, hogy lakossági észrevételek 
figyelembevételével dolgoztassa ki a lomtalanítás jelenlegi 
rendszere megváltoztatásának feltételeit – és javaslatait 
az „érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról” szóló előterjesztés részeként terjessze 
a Képviselő-testület 2017. októberi rendes ülése elé. (A 
Testület egyidejűleg döntött a helyi környezetvédelmi ren-
delet módosításáról.)

• A Képviselő-testület döntött arról is, hogy - amenny-
iben a szükséges 70%-os támogatás (TAO forrás) meglétét 
nem-önkormányzati forrásból a Kisalag SC 2017. június 

5-ig igazolja, akkor - a Kisalag SC  sportpálya-fejlesztését 
bruttó 1.614.913,- Ft erejéig a 2017. évi költségvetés „fejlesz-
tési céltartalék” kiadási előirányzat terhére biztosítja.

• Fót Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem 
hosszabbítja meg a GM-AUDIT Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft-vel a 2016. május 6-án megkötött szer-
ződését – így a könyvvizsgálói feladatok ellátására a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság pályázatot ír ki.

(A május hónapban elfogadott rendeletek 2017. június 
1-től megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján 
-www.fot.hu-, ahol a nyilvános Képviselő-testületi ülések 
részletes jegyzőkönyvei, az előterjesztések, valamint az 
ülésekről készült kép-és hangfelvétel is megtekinthetőek.)

Felhívás
A Dunakeszi Járás Helyi Védelmi Bizottság megkeresésére, 
a kialakult időjárási helyzet következtében felhívom a 
Tisztelt Lakosságot a Fót Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 43/2016. (X.27.) a települési környezet 
védelméről szóló önkormányzati rendelete 7. §-a lakosságra 
vonatkozó részeinek fokozott figyelemmel történő 
betartására.

„7. §
(1) A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra ter-
jedően – az ingatlan tulajdonosának kötelessége. A burkolt 
árok tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott 
hordalék elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. gondoskodik.

(2) Járműbehajtók átereszeinek tisztántartása minden eset-
ben az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

(3) A gyűjtő utak illetve útkereszteződések műtárgyait az út 
kezelője köteles megépíteni, karban- és tisztán tartani.

(4) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz elhelyezését 
lehetőleg saját telken kell megoldani az országos település-
rendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

(5) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízlevezető 
árokba az OTÉK 47. § (10) bekezdésében foglaltak alapján 
lehet vezetni. 

(6) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, 
vegyszeres, stb.) vizet bevezetni Tilos! 

(7) A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, 
belvízvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet 
levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezni TILOS!”

Bartos Sándor polgármester

Pályázati felhívás
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy 
fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulaj-
donában 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 meg-
nevezése:
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 kapcsolódó 
200 m2 külső tárolók és 1775 m2-es telekrész.

Felhívjuk a Tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a pályázati 
kiírás további részleteiről Fót város weboldalán (www.fot.
hu) találnak útmutatót.

Bartos Sándor polgármeste

„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének áprilisi üléseiről

KÖZÉLET KÖZÉLETKÖZÉLET
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A kormány elkötelezett a családok mellett, ezt jelzik a jövő 
évi költségvetés számai is: az ingyenes gyermekétkeztetésre 
mintegy 79 milliárd forintot fordítunk, a gyermeket nevelő 
családokat 1900 milliárdból támogatjuk, a bölcsődei ellátásra 
pedig az idei összeg kétszeresét, csaknem 37 milliárdot szá-
nunk – ismertette lapunkkal a legfontosabb adatokat Tuzson 
Bence. Mint mondta, ehhez kapcsolódnak a hároméves kor 
alatti gyermekek napközbeni elhelyezésének különféle más 
formái is, amelyeket a hagyományos bölcsődék mellett sze-
retnének széles körben elérhetővé tenni. Ilyenek a családi-, 
munkahelyi és a mini bölcsődék, amelyek működtetésére 
külön források állnak rendelkezésre, s ezeknek is egyértel-
műen a családok támogatása, megsegítése a célja.

Az idén januártól hatályos változtatások értelmében a 
bölcsődei felvételi eljárásban a nagycsaládosok, a gyerme-
küket egyedül nevelők, valamint a védelembe vett gyerekek 
előnyt élveznek – mondta a képviselő. „A bérezés tekinteté-
ben a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő-
ket bevontuk a pedagógus-előmeneteli rendszerbe. Ennek 
folytatásaként pedig olyan ösztönző megoldásokat biztosí-
tunk, amelyek támogatják azokat, akik vállalják a felsőfokú 
végzettség megszerzését.  
Ennek köszönhetően csaknem megháromszorozódott a 
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakra felvett hallgatók 
száma” – mondta Tuzson Bence.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok jövőre is 
számíthatnak a kormányra, hiszen a 2018-ra várható 
három százalékos inflációnak megfelelő nyugdíjeme-
léssel számolnak a költségvetésben, nyugdíjprémium 
kifizetésére pedig több mint 32 milliárd forintot külö-
nítettek el.

Tovább bővül az ingyenes tankönyvellátási programba 
bevont tanulók száma: ősztől már a kilencedik évfolya-
mos diákoknak, vagyis a négyosztályos gimnáziumok 
elsőseinek sem kell majd fizetniük a tankönyveikért. 
Nekik kerül a legtöbbe a tankönyvcsomag, mert nekik 
ilyenkor kell beszerezniük azokat a tankönyveket is, 
amelyeket nemcsak egy tanévben, hanem négy eszten-
dőn át használnak. Az tehát, hogy levesszük a vállukról 
ezt a terhet, különösen nagy segítséget jelent az érintett 
családoknak.   Az intézkedésre ebben az évben 2,4 mil-
liárd forint többletforrást biztosítottunk.

A 2018-as büdzsé a munkából élők költségvetése lesz, 
mely minden magyar ember számára megteremti a 
lehetőségét annak, hogy ismét léphessen egyet előre 
a saját életében. A kormány továbbra is elkötelezett a 
munkahelyteremtés ösztönzése, a családok támogatása, 
valamint Magyarország biztonságának megerősítése 
mellett – tájékoztatta lapunkat a képviselő.

Jelentős bölcsődei fejlesztések 
küszöbén áll az ország
A 2014 és 2020 közötti időszakban 106,52 milliárd forint áll rendelkezésre az 
országosan elérhető különféle bölcsődei fejlesztésekre.

Tuzson
Bence

Miközben udvarunkon „vadgesztenyék gyertyái fényle-
nek”, a tanulás mellett sokféle program színesíti iskolánk 
mindennapjait.
Idén május 9-én tartottuk Jótékonysági estünket, ahol 
az alsós osztályok színvonalas produkciói mellett a helyi 
zeneiskola, iskolánk pedagógus kórusa és egy-egy felsős 
fellépő előadását élvezhette a nagyszámú közönség. Az est 
fénypontja a gyerekek Anyák napi meglepetés dala volt, 
ahol minden gyermek felsorakozott, és közösen énekelt. 
A könnyekig megható előadás értékét tovább növelte a 
zeneiskolások hegedű-és zongora, valamint egy édesapa 
dobkísérete. Egy igazi örömzenélésnek lehettünk szem-
és fültanúi, búcsúzóul a gyerekek egy-egy szál virág-
gal köszöntötték édesanyjukat. A Jótékonysági est idei 
rekordbevétele 269.000 Ft lett, a felajánlásokat ezúton is 
köszönjük! A cél továbbra is az intézmény otthonosabbá 
tétele. A tavalyi bevételből készült el a futófolyosó sátorte-
tős borítása, így esős időben is használhatják a diákok.
A tavaszi papírgyűjtési akció is sikeresen zárult, 10 tonna 
papírt gyűjtöttek az osztályok, gazdagítva ezzel az osz-
tálypénzüket.
Ha tavasz, akkor zajlanak a sportversenyek. Az Atlétika 
Diákolimpia területi döntőjében 5-6. osztályos lány csa-
patunk (Kovács Viktória, László Patrícia, Őszi Kata, Vajas 
Nikoletta, Kollarics Diána, Ajtai Natália) az első helyen 
végzett, Kovács Viktória egyéniben szintén első lett. Ezzel 
az eredménnyel bejutottak a Pest megyei döntőbe, ahol 
egyéniben Viki 72 indulóból holtversenyben az előkelő 5. 
helyen végzett.
A városi összetett sportversenyben (mezei futás, kötél-
húzás, asztalitenisz, magasugrás, kosárlabda, labdarúgás, 

atlétika versenyek) iskolánk 2. helyezést ért el.
A Fóti-Futin tizenegyedik alkalommal nyertük el a „Leg-
több tanulót mozgósító iskola” címet, tanulóink 40%-a 
állt rajthoz a különböző távokon. A „Leggyorsabb iskola” 
címet és az azzal járó serleget is mi vehettük át.
Színjátszóink Bagu Géza vezetésével a Családom című 
előadással a Weöres Sándor versenyen bejutottak a Ba-
lassagyarmaton május 13-án megrendezett regionális 
fordulóba.
A képzőművészeti tagozaton a diákok készülnek az évzáró 
kiállításra, ahol a tanév során készült munkáik lesznek 
megtekinthetők az utolsó tanítási héten.
Május 19-én tartottuk a diákok legnagyobb örömére a 
gyereknapot. A szülők segítségével tudtuk biztosítani szá-
mukra a rendhagyó Hot-Dog ebédet, valamint a palacsin-
tát uzsonnára. A szülők munkáját ezúton is köszönjük! A 
gyerekek tanítás utáni szórakoztatásáról a Zabhegyező 
Gyermekanimátorok Egyesület gondoskodott.
Tavasszal is több, iskolán kívüli programban vettek részt 
osztályaink. A Dunakeszi Rendőrségi Napon jártak az 1.a, 
1.b és a 2.a osztályosok. Gödöllőn a Természetfilm Feszti-
válon az 1.,2., és 4. évfolyamaink vettek részt. Vértesbog-
láron, a Boglártanya Erdei Iskolában táboroztak 3 napig, 
és élvezhették az intézmény ismeretterjesztő programjait a 
2.b, 3.a és 3.b osztályok. Végül egy kis állatkerti kirándu-
lásra ment a 2.b és a 4.b osztály.
A Határtalanul program keretében június elején Kárpátal-
jára utazik 40 tanulónk 5 felnőtt kísérővel. 
A Közalkalmazottak Napja alkalmából rendezett városi 
ünnepségen Eich László, a Dunakeszi Tankerületi Központ 
igazgatója elismerő oklevelet adott át négy kollégánknak. 
Bohus Zoltán 43 évi pedagógusi, és 23 évi iskolaigazga-
tói munkáját ismerte el. Sajben Ilona a tehetséggondo-
zás terén elért eredményeivel, Szlávikné Gáspár Nejla a 
művészeti iskolában végzett munkájával, Pozsonyi Sándor 
könyvtáros a munkakörét messze meghaladó feladatok 
elvégzésével érdemelte ki az elismerést. T. Nagy Göngyike 
kolléganőnket 30 éves, Kovács Attiláné, Teca „néni”-t 10 
éves jubileuma alkalmából köszöntöttük.

Iskolai hírek
A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!

INTÉZMÉNYEKKÖZÉLETKÖZÉLET
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figyeltek és vigyáztak rám a felnőttek és az idősebb diákok is. 
Aztán, amikor én lettem a legnagyobb, én segítettem szeretett 
tanáraimnak. A felső tagozatos éveim fénypontjai az országjáró 
kirándulások voltak. Már hetekkel korábban összeveszett min-
denki mindenkivel, hogy a legjobb helyet elfoglalja a buszon, 
minden évben izgatottan vártuk azt a három napos kirándulást, 
amikor kiszakadhattunk picit a monotonitásból. Ezek alatt a 
napok alatt nem csak diáktársainkhoz kerülhetünk közelebb, 
hanem tanárainkat is megismerhettük, akik a szabadidőben 
nem szigorú pedagógusok, sokkal inkább fiatalos és szórakoz-
tató felnőttek lettek. 
A felsős országjáróknál talán csak a gimis nemzetjárók voltak 
jobbak. Az öt napos kirándulás alatt a határon túli magyarság 
történetébe és életébe nyerhettünk betekintést, este pedig az 
áhítat után grilleztünk, énekeltünk, táncoltunk, buliztunk. Az 
összesen 100 fős gimnáziumban nem kérdés az, hogy „Ki az a 
Réka?”, ha csak névről is, de mindenki ismer mindenkit. Nincs 
ez másképp a tanárokkal sem. Pontosan tudják, hogy melyik 
diáknak milyen segítségre és támogatásra van szüksége, és ezt 
igyekeznek is megadni neki. Tanácsolnak és vezetnek minket 
egészen az érettségiig. Nem csak a tananyagot adják le nekünk, 
hanem azon fáradoznak, hogy emberré neveljenek bennünket. 
Gimnáziumi éveim alatt olyan barátságokat kötöttem, amik 
remélem életem végéig megmaradnak.
12 év élményei és érzései egy lapon. Hogy is szokták ezt mon-
dani: lehet, hogy csak az idő szépítette meg őket? Ki tudja. Ezt 
döntsék el Önök. De egy biztos, én nem bántam meg, hogy a 
szüleim ide írattak be hétévesen, sem azt a döntésemet, hogy ezt 
a gimit választottam… ÖQ, én így szeretlek.

Arany Kincső

A költészet napja

Hagyományainknak megfelelően már 13. alkalommal rendezte 
meg iskolánk a József Attila szavalóversenyt
A rangos eseménynek a felújított Vörösmarty Művelődési Ház 
adott otthont.
Nagy örömünkre 68 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Szé-
pen megtanult, komolyan értelmezett, lelkesen átélt és előadott 
műveket hallottunk.
A verseny színvonalára jellemző, hogy a zsűri nagyon sok eset-
ben a holtverseny mellett döntött, hogy minél több tehetséges 
diákot tudjon jutalmazni kiváló teljesítményéért. Amíg az ered-
ményhirdetésre vártak a résztvevők, addig Racskó György tanár 
úr drámásai vidám meserészletekkel szórakoztatták a nézőket.
Azt gondolom, hogy mindenki, aki ezt a délelőttöt velünk töltöt-
te, az elhangzott verseken keresztül az érzelmek széles skáláját 
élhette át, a szomorúságtól az önfeledt vidámságig.

Béla Róbertné
magyar tanár

A 2016/2017. tanévben immáron negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Fóti „Sulimpia” versenysorozat, mely-
nek köszönhetően Fót Város iskoláinak tanulói különböző 
sportágakban összemérhették erejüket, tudásukat. Az idei 
tanévben Fót Város Önkormányzata mellett az Auchan az 
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EREDMÉNYEK:
5-6.osztály     
I.hely Borsodi Eszter 6. o   
Dunakeszi Szent István Általános Iskola
Tar Petra  5.o  
Fóti Garay János Általános Iskola

II: hely Jakab Lili Natasa 5.o   
Fóti Garay János Általános Iskola
Szabó Borbála 5. o  
Gödöllői Damjanich János Általános Iskola
Varga Ágnes 6.o  
Fóti Fáy András Ált. Isk.

III.hely  Varga Virág 6. o  
Dunakeszi Szent István  Általános Iskola 
Sándor Eszter 5.o  
Fóti Garay János Általános Iskola
Boros Dominik 5. o  
Fóti Ökumenikus Ált Isk. és Gimn.

IV. hely Kruppi Anna 6.o  
Fóti Ökumenikus Ált. Isk. és Gimn.
Déry Máté 5.o 
Dunakeszi Kőrösi Csoma S Ált Isk.
Bődi Anna Emília 5. o 
Fóti Garay János Ált. Isk.

7-8. osztály       

I. hely  Verók Vivien 8. o  
Fóti Garay János Ált. Isk.
Hekker Tamás 8. o 
Fóti Garay Ált Isk.

II. hely Dobos Flóra 8. o 
Fóti Fáy András Ált. Isk.
Seszták Anna 7. o 
Fóti Fáy András Ált. Isk.

III. hely Gyenes Lili 7. o  
Németh Kálmán Ált. Isk.
Szente Nóra Titanilla 8. o  
Fóti Garay János Ált Isk.

Középiskola 

I hely  Klacskó Regina  
Fóti Népművészeti Szakgimn.
Pásztor Dániel  
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimn.

II. hely Géczi Csilla 
Fóti Népművészeti Szakgimn.

III. hely Baranyi Csaba 
Fóti Népművészete Szakgimn.
Paulus Kata 
Fóti Népművészeti Szakgimn.

Németh László-díj
Előző lapszámunkban olvashatták Bohus Zoltán, a Né-
meth Kálmán Általános Iskola AMI nyugdíjba vonult 
igazgatója méltatását. A pedagógusnap alkalmából ren-
dezett állami ünnepségen szakmai munkája elismeréséül 
megkapta a Németh László-díjat, melyet Balog Zoltán 
miniszter úrtól vehetett át

Németh Kálmán Általános  
Iskola és AMI SzMK
A Németh Kálmán Általános Iskola 7.a osztályba járó 6 
diákja egy éven keresztül kutatás módszertani szakkör-
be járt. Megnéztük, hogy mi minden szolgálhat forrásul, 
ha egy kutatást végzünk. Választott témánk a fóti zsidó 
közösség két világháború közötti élete volt, mivel azzal 
szembesültünk, hogy ezt még előttünk senki nem derí-
tette fel. Közel nyolc hónapon keresztül foglalkoztunk 
vele, elmentünk a Fóton található zsidó sírokat megnézni, 
jártunk a városi könyvtárban, hogy kutakodjunk a hely-
történeti anyagban, volt rendhagyó óránk a Pest Megyei 
Levéltárban és az egész hetedikes évfolyam részt vett egy 
különleges kiránduláson a budapesti gettó területén, ahol 
videó interjúk segítségével az egykori ott élők is megszó-
laltak. 
A Centropa Alapítvány videó készítési versenyt hirdetett 
a helyi zsidóság kutatásáról, erre mi is beneveztünk. Hat 
perces, angol feliratos filmet kellett készíteni, mivel a 
verseny nemzetközi volt, a Visegrádi Négyek országaiból 
vehettek rajta részt általános és középiskolások. 2017. má-
jus 26-án a Holokauszt Dokumentációs Központban volt 
az ünnepélyes díjkiosztás, amit megelőzött egy nagyon 
jó hangulatú ismerkedés a benevezett csapatokkal. Mivel 
Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból is sok 

résztvevő jött el, így a közös nyelv a játékok alatt az angol 
volt. 
Kisfilmünk elismerésben részesült, a diákok névre szóló 
oklevelet vettek át a Centropa képviselőjétől és az USA 
nagykövetség kulturális attaséjától.
Egész délutánt kitöltő, érdekes helyszínen, nagyon jó han-
gulatú, különleges rendezvényen vettünk részt. 
A kutatásban résztvevő tanulók: Háda Boglárka, Glázer 
Dóra, Kaplan Márk, Nemes Katalin, Schmidt Martin, 
Varga Viktor. 

Papp Ilona tanár

Ökumenikus iskola 
12 év avagy iskolánk „krónikása”  
búcsúzik az iskolapadtól 
Miközben a szóbeli érettségire készülés heteiben, néha be-
megyek az iskolába, azon gondolkozom, miről is szóljon ez a 
cikk. Utoljára jelenik meg írásom ebben az újságban, az iskola 
megbízásából. Sok szép dolgot tudnék írni a búcsúzásról, de 
azt hiszem, kedves Olvasó, Ön nem ezért kezdte el olvasni ezt 
a cikket. Sokkal inkább azért, mert érdekli az iskola. A sok 
beszámoló és interjú után, úgy döntöttem, utolsó írásomban 
az itt eltöltött 12 évem élményeiről fogok írni. Az íróasztalo-
mon lévő fényképkeretből egy mosolygós kislány néz vissza 
rám, hátán egy elefántos iskolatáskával, mindig emlékeztetve 
engem arra a büszkeségre és izgatottságra, amit az iskola első 
napján éreztem. A kezdeti félénkség hamar elmúlt, a máso-
dik szünetben már önfeledten fogócskáztunk az udvaron. 
Emlékszem, mennyire szerettem az alsó tagozatot. A kedves 
tanítónéniket, a barátaimat, akik közül sokkal még mindig 
tartom a kapcsolatot, a nagy udvart, a szép díszes folyosót és 
tantermeket, a technikaórákat, amelyek „eredményei” még 
mindig megvannak. Persze, az első és negyedik osztály között 
sok minden megváltozott. Volt, hogy az osztály két részre 
oszlott és csatákat vívtunk a jobb helyért az udvaron, átéltem 
az első szerelmet és az érdeklődésem a tantárgyak iránt kissé 
alábbhagyott. A tanítónők azonban tettek róla, hogy mindenki 
megtalálhassa az érdeklődési körét, számtalan tehetséggondo-
zás, szakkör és sport állt rendelkezésünkre, ahol leköthettük 
fölösleges energiainkat. Mindig szerveztek nekünk különböző 
programokat, színház, mozi, játszóház, hajókázás, de talán 
mind közül a kedvencem a negyedikes erdei iskola volt. A négy 
osztály végén, szomorúan vettem búcsút pár barátomtól, de 
szeptembertől új emberekkel ismerkedhettem meg.
A felső tagozat már keményebb diónak bizonyult. A napról 
napra való készülés gyakran megpróbálta a türelmemet, és 
nem egyszer hallották tőlem a szüleim, hogy inkább világgá 
megyek, de nem akarok többet tanulni. Nagyon sokat köszön-
hetek azonban a tanáraimnak, akik még a legbonyolultabb 
és legszárazabb témákat is eltudták úgy magyarázni, hogy 
azt egyből megértettük. Nekik köszönhetően a matekórák 
viccessé, a kémiaórák érdekessé, a töri órák pedig izgalmassá 
váltak. Bár felkerültem a nagyobbak közé, az iskola kedves, 
hívogató és barátságos légköre nem változott. Jóllehet kicsi-
ként az épület hatalmasnak tűnt a szememben, mégis egyből 
otthon éreztem magam. A sportnapokon, projektnapokon 
vagy heteken, megemlékezéseken, kirándulásokon mindig 
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Idén is megrendezésre került a mára már hagyománnyá 
vált Járási Garay Gondolkodtató Matematika versenyünk. A 
tankerület iskoláiból szép számmal neveztek 3. és 4. osztályos 
tanulók tudásukat összemérni. Érkezéskor minden versenyző 
meglepetésként stressz oldó logikai játékot kapott, mellyel 

izgalmát levezethette, s emlékül haza is vihette. A köszöntés, 
és rövid eligazítás után, mindenki megkezdhette gondolkodó 
munkáját a számára kijelölt helyen.
A feladatokat a gyakorlatba ültetett matematikai logikát fej-
lesztve állították össze tanítóink.
60 perc állt a diákok rendelkezésére a kidolgozáshoz. Ez idő 
alatt kísérőik és felkészítő pedagógusaik kávé és pogácsa mel-
lett izgulhattak tanítványaikért.
A gyerekek minden percet kihasználva igyekeztek tudásuk 
legjavát nyújtani.  Végül vidáman újságolták, hogy „mindent 
tudtak”!  Nagyon örültünk a sok okos megoldásnak, kreatív 
ötleteknek. A verseny eredményéről honlapunkról tájéko-
zódhatnak. Minden versenyzőt értesítettünk eredményeikről, 
valamint az ajándékokat átadtuk a nyerteseknek.
Minden kis gondolkodónak szívből gratulálunk!

Alsós munkaközösség

 „Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de 
még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni 
igazsággal.” Viktor Hugo

A Fóti Garay János Általános Iskola dolgozói, tanulói és 
szüleik ezzel a gondolattal foglalhatjuk össze Pálné Ju-
hász Edit pedagógusi pályáját, akitől nyugdíjba vonulása 
alkalmából 2017-ben, a tanév végén búcsúzunk.

Pálné Juhász Edit 1980-ban lépett erre 
a nehéz útra Budapesten, a Bárczy Géza 
utcai Általános Iskolában. 1986-óta a 
Fóti Garay János Általános Iskola pe-
dagógusa, ahol tanítói munkája mellett 
10 éve vállalta el az intézményveze-
tő-helyettesi feladatokat is.31 éve ki-
emelkedő szakmai-módszertani felké-
szültséggel, gyermekszeretettel végezte 
munkáját. Személyisége, munkássága 
kivívta tanítványai és szüleik, valamint 
kollégái tiszteletét. Hivatás szeretete, 
elhivatottsága, a szakma iránti elkö-
telezettsége példa volt a mindenna-
pokban, ez emelte egyéniségét állandó 
értékké számunkra ebben a változó vi-
lágban. 

Minden gyermekre értékként tekin-
tett, kiemelkedő munkát végzett mind a felzárkóztatás, 
mind a tehetséggondozás terén. Tanítványai eredménye-
sen vettek részt a Zrínyi Ilona matematika versenyben. 
Folyamatosan frissítette tanítási módszereit, nyitott volt 
minden új eljárás kipróbálására. Saját maga is bővítet-
te a felhasználható módszerek tárát, az Apáczai Kiadó 
megjelentette Olvasónapló 1– 2. osztály valamint 3-4. 
osztály számára készített munkafüzetét (1995). Szakmai 
hitelét erősítette, hogy Pszichopedagógusi képesítést és 
Tanügyigazgatási Szakértői Szakvizsgát tett.Felelősséget 
érzett a következő pedagógus generáció iránt.  Kiemelke-
dő mentori munkával, elhivatottan támogatta a pályára 
készülőket, szakmai gyakorlatuk vezetésével, vizsgataní-

tásuk vállalásával, értékelésével. A pályakezdő tanítóink, 
gyakornokaink, újonnan belépő pedagógusaink pat-
ronálást is vállalta, szakmai, pedagógiai és emberi utat 
mutatva számukra ezen a pályán.

Intézményvezető-helyettesi időszakában aktív részvéte-
lével sikerült megújítani az iskola nevelői-oktatói tevé-
kenységét. A hagyományokra építve új utakra vinni a Ga-

rayt, megőrizve hírnevét. A tagozatos 
oktatás felmenő rendszerben történő 
bevezetése a 2016/2017-es tanévtől, a 
hagyományos OVISULI rendezvény 
sorozat mellett ONLINE OVISULI az 
iskolába készülő tanulók és szüleik 
számára, klub-napközis foglalkoz-
tatás a 2013/2014-es tanévtől, Garay 
Gondolkodtató tehetséggondozó 
járási vetélkedő szervezése 3 – 4. év-
folyam számára, témahetek, témana-
pok szervezése, az új foglalkoztatási 
formák bevezetésével a mindennapi 
tevékenységek közé. 

Pályázatírói tevékenysége kimagas-
ló volt, melynek révén iskolánkat 
közel 10 millió forintos fejlesztéshez 
juttatta. Az elnyert támogatásokat az 

épület korszerűsítésre és eszközbeszerzésre használhat-
tunk fel. Évekig az iskola drogprevenciós programjának 
szervezője volt eredményes pályázatai révén.Az iskola 
partnereivel jó kapcsolatot tartott fent. A közös munká-
ban az együttműködő-készség, a probléma iránti érzé-
kenység, az emberség jellemezte. A szakmában kifejtett 
38 éves munkáját megköszönve kívánunk számára jó 
egészséget, hosszú és aktív nyugdíjas éveket.

A Fóti Garay János Általános Iskola
egykori és jelenlegi dolgozói, tanulói és szüleik

Matematika verseny a Garayban

A 2016/2017. tanévben immáron negyedik alkalommal került 
megrendezésre a Fóti „Sulimpia” versenysorozat, melynek 
köszönhetően Fót Város iskoláinak tanulói különböző sport-
ágakban összemérhették erejüket, tudásukat. 
Az idei tanévben Fót Város Önkormányzata mellett az 
Auchan az Ifjúságért Alapítvány is támogatta a rendezvényt.
„Az Auchan számára fontos, hogy hozzájáruljon a helyi 
közösségek mindennapjaihoz és támogassa a társadalmilag 
fontos célkitűzéseiket. Ezért döntöttünk úgy, hogy sport-
szeradományokkal segítjük a fóti fiatalokat egy izgalmas 
versenysorozatban, amely nem csak rendszeres testmozgást 
jelent számukra, hanem a változatos sportágaknak köszön-
hetően a csapatjáték örömét is megtapasztalhatják a részvé-
tellel” – ismertette az 1 300 000 forintos támogatás célját Kiss 
Emőke, az Auchan fóti áruházának igazgatója.

A ”Sulimpia” versenysorozat célja volt az Atlétika, Asztal-
tenisz, Kosárlabda, Labdarúgás és Torna sportágak megis-
mertetése, népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a fóti 
iskolákban tanuló gyermek, ifjúsági korosztályok számára. 
A versenyek rendezői a fóti iskolák testnevelő pedagógusai 
voltak.

„Fót Város Önkormányzata a kezdetektől fogva figyelemmel 
kíséri és támogatja a „Sulimpiát”. Páratlan összefogásról van 
szó, ahol a fóti gyermekek az iskolán kívül is összemérhetik 
sportbéli képességeiket” – mondta Bartos Sándor Fót város 
polgármestere.

A „Sulimpia” iskolai tanévenként megrendezésre kerülő 
sportági versenysorozat a 2016/2017. tanévben 7 versenyál-
lomásból állt. A sorozat az őszi Mezei futóversennyel vette 
kezdetét, majd a tél folyamán a Kötélmászó és függeszke-
dő-bajnokság, az Asztaltenisz-bajnokság valamint a Ma-
gasugró-bajnokság szerepelt a programban. A tavasz be-
köszöntével Kosárlabda és Labdarúgó- bajnokság, az idény 
zárásaként pedig Atlétika- bajnokság került megrendezésre.
Az egyéni és a csapatbajnokságban a korcsoportok férfi és női 
1-3 helyezettjei oklevélben és éremben részesültek. Minden 
versenyszám legeredményesebb iskolája egy összetett kupát 
is hazavihetett a megnyert egyéni és csapat érmek mellett. Az 
év végén az általános iskolai eredményeket figyelembe véve, a 
legsikeresebb iskola egy Vándorkupát is elnyerhetett, melyet a 
3. győzelem után tudhatott a magáénak. 

A versenyek sikerességét a hatalmas létszám is igazolta. A 
versenyeken a következő oktatási intézmények vettek részt 
a 2016/2017. tanévben: Fáy András Általános Iskola, Fóti 
Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, Fóti Szabad 
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Fóti Népművészeti 
Szakközép, Szakiskola és Gimnázium, Garay János Általá-
nos Iskola, Németh Kálmán Általános Iskola, Károlyi István 
Gyermekközpont részlegei.
A 2016/2017. tanév „Sulimpia” versenysorozatát a Garay János 
Általános Iskola nyerte immáron harmadik alkalommal, 
megszerezve ezzel a Vándorkupát.

A támogatói sportszercsomagokat az oktatási intézmények-
nek Kiss Emőke az Auchan fóti áruházának igazgatója és 
Bartos Sándor Fót Város Polgármestere adta át a fóti gyer-
meknapon.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak: 
Fót Város Önkormányzatának és az Auchan az Ifjúságért 
Alapítványának

INTÉZMÉNYEK

Lezárult a Fóti Sulimpia vesenysorozat
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Sikeresen lezajlott a XI. Fóti-Futi 
amatőr terepfutó verseny

5 km 14 év és alatti férfiak 
1. Szőke-Kiss Jácint 
2. Takács Levente 
3. Szőke-Kiss Benedek

5 km 14 év feletti nők 
1. Vidovicsné Balázs Ágnes
2. Drótár Katalin 
3. Jakab Erika 

5 km 14 feletti férfiak 
1. Kárpáti Attila 
2.Járvás Csaba 
3. Zsadányi Máté

12 km 18 év és alatti nők 
1. Tóbel Szonja 
2. Őszi Kata 
3. Farkas Szonja 

12 km 18 év és alatti férfiak 
1. Kamarás Bálint 
2. Kerti Dániel 
3. Bartik Patrik

12 km 18 év feletti nők 
1. Udvardi Sarolta 
2. Szergejeva Szvetlana 
3. Rúder Tímea 

12 km 18 év  feletti férfiak 
1. Hamar Gergely 
2. Kassai Károly 
3. Sényei László

21 km-Somlyó  
félmaraton nők 
1. Valter Éva 
2. Bor-Szeifert Adrienn 
3. Vincze Rita 

21 km-Somlyó  
félmaraton férfiak
1. Hajtman András 
2. Reichsmann Gábor 
3. Vajda Zsolt

TÁBOROK

 

Az Impulzus egyesület tagjai, mint a Fóti-Futi verseny 
szervezői, köszönik a lelkes részvételt a május 27-én meg-
rendezett futóversenyen. Az eddigi legnagyobb támoga-
tottsággal és legtöbb résztvevővel zajlott le az esemény. 
Remek napsütéses időben több, mint 700-an vágtak neki 
a 4 távnak, mely létszámmal megdöntöttük az előző évek 
rekordjait. Külön öröm számunkra, hogy egyre többen 
jönnek a 2km-es távra (idén közel 500 futó tette meg ezt 
az utat), egyre több gyerek, felnőtt, család teszi le voksát a 
mozgás, az egészségesebb életmód mellett. 
Idén másodjára szerveztünk életmentő gyakorlatot, 
melyhez 100 labdát osztottunk ki a Nor-Color Festéküzlet 
támogatásával és Dr.Tóth Szilvia segítségével mindenki 
gyakorolhatta a hirtelen szívleállás esetén történő teendő-
ket.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak és az önkéntesek-
nek, hogy ilyen színvonalon tudtuk a versenyt megrendez-
ni. Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!

Károlyi Lajos elnök
Impulzus Egyesület 

(www.e-impulzus.hu, 
www.fotifuti.hu)

TÁMOGATÓINK: 

Fót Város Önkormányzata, Nor-Color Festéküzlet, 
Centrál Takarékszövetkezet, Auchan Fóti Áruház, Eco-
Cranes Kft, Optoker Kft, Verdi-Com Kft, Hazai Pálinka, 
Ambrosia Cukrászda, Anda Present Kft, Aqua-film Kft/
Koncz János, Botos Vendéglő, Duna-Kút Kft, Fóti Fu-
tókör, Fóti Polgárőrség, Fóti Szabadidősport és Kultu-
rális Egyesület, Fóti Szabad Waldorf Iskola, Galagonya 
Készségfejlesztő Játszóház és Képességfejlesztő Központ, 
Grafibit.hu, Levendula Gyógyközpont, Liszkai Hentes, 
MultiCash, Oxigén étterem és szabadidő klub, Sziluett 
Alakformáló Stúdió, Tesco, Viva Natura Kft 

EREDMÉNYEK:

Iskolák közötti verseny:
Legtöbb tanulót  
megmozgató iskola:  
Németh Kálmán Ált. Isk

Leggyorsabb iskola  
(6 fős csapatverseny)
1. Németh Kálmán Ált Isk:   
1:04:10
2. Garay Ált. Isk: 1:17:22
3. Fóti Ökumenikus Ált. Isk:  
1:17:32 

2 km 10 év és alatti nők 
1. Buday-Szabó Zsófia 
2. Varró Csenge 
3. Polónyi Liliána 

2 km 10 év és alatti férfiak 
1. Kalász Bertold 
2. Idovics Levente 
3. Lukács Vince

2 km 10-14 év közötti nők 
1. Juhász Janka 
2. Vajas Nikoletta 
3. Őszi Rita 

2 km 10-14 év közötti férfiak 
1. Kárpáti Ákos 
2. Bródy Máté 
3. Szaniszló Ádám

2 km 14 év feletti nők 
1. Hirth Eliza 
2. Tóth-Kepler Zsófia 
3. Varróné Kecskeméti Zsófia 

2 km 14 év feletti férfiak 
1. Csenteri Csaba 
2. Tatár Zsolt 
3. Vidovics Attila

5 km 14 év és alatti nők 
1. Pelle Zsófia 
2. Tóbel Szófia 
3. Kelecsényi Júlia 



 

 

 
 
 
 

Fót Város Önkormányzata kiemelt rendezvényét 
 
 

- Öko játszótér  
Fóti Rendőrőrs (rendezvénybiztosítás) 

Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület (kenuzás) 

Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület (biztonsági szolgálat) 

Békés István (baseball sapka kiállítás), Bíró háza étterem 

(palacsinta), Lehoczki Sándor és Lehoczki Adrienn (lovaglás),  

Lisai József (lufi dekoráció), Szóka Ferenc egyéni vállalkozó 

(ajándékok), Ugrálóház Kft. (belépők a Buy Way játszóházába) 

Munkánkat Elek Jánosné Emese (Fóti Nagycsaládosok Egyesülete) és 

Polyákné Dobos Márta (Fóti Ökumenikus Iskola) szervezésében  

önkéntes diákok is segítették. 

Köszönjük! 
     a szervezők 

           (Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ) 

VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉ-
SI HÁZ (FÓT, VÖRÖSMARTY 
TÉR 3.)
JÚNIUS 16. 
18.00 óra – Vágújhelyi Lajos (1939-2015) 
fotográfus Párhuzamok és reflexiók című 
fotókiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Laczkovics László 
fotóművész A kiállítás 2017. június 16-tól 
2017. július 6-ig tekinthető meg.  
„ A  „látó”  fotográfus számára minden 
tárgy képes megfelelő emberi tartalom és 
jelentés hordozója lenni. „   
(Vágújhelyi Lajos)

NYÁRI TÁBOROK
FÓTI VAKÁCIÓ TÁBOR
Táborok időpontja:

JÚNIUS 19-23. –„ Barangolások”  
táborvezető: Hegyesi Beatrix  
06-20-529-6255

JÚNIUS 26-30. -  „Felfedezések”
táborvezető: Keresztesi Tünde  
06-20-554-9034

JÚLIUS   3-7. – „Kalandra fel!”
táborvezető: Kovács Margit  
06-70-262-8778

JÚLIUS 10-14. – „Ügyes kezek”
táborvezető: Keresztesi Tünde  
06-20-554-9034
Ideje naponta 8 – 16 óra között
A tábor díja étkezés nélkül:  
bruttó 15.000,-Ft
Jelentkezni a táborvezetőnél és a  
Vörösmarty Művelődési Házban lehet.
Jelentkezési határidő mindegyik  
táborra: 2017.május 28.
Befizetés az aktuális tábor előtti keddi és 
pénteki napokon
(június 13.,16.; 20., 23.; 27., 30.; és július 4., 
7.) 12.00 és 19.00 óra között a művelődési 
ház irodájában lehetséges.
A táborokra való jelentkezéshez szük-
séges dokumentumok megtalálhatóak a 
Vörösmarty Művelődési Ház irodájában, 
a  www.vmh.hu és a Vörösmarty Művelő-
dési Ház Facebook oldalán. 

NÉPTÁNC TÁBOR
Táborok időpontja: 

JÚLIUS 10-14., JÚLIUS 17-21.
Ideje naponta 8 – 16 óra között
A tábor díja étkezés nélkül:  
15.000,- Ft/fő

A tábor minimum 10 gyermek jelentkezé-
se esetén indul!
A tábort Balaskó Anikó néptánc művész 
és oktató vezeti. Érdeklődni: Balaskó Ani-
kónál az anikobalasko5@gmail.com email 
címen. Jelentkezési és befizetési határidő: 
június 30.

GYÖNGYFŰZŐ TÁBOR
Táborok időpontja:
JÚNIUS 19-23., JÚLIUS 24-28.
Időpontja naponta 8 – 16 óra között
A tábor díja étkezés nélkül:  
15.000,- Ft/fő
A tábor létszáma: minimum 10, maxi-
mum 25 fő. A gyerekekkel Barócsi István-
né Ibolya és Hendzsel Ildikó foglalkozik.
Érdeklődni: Barócsiné Ibolya a  
06 20/218-3338 vagy a művelődési ház 
06 70/331-5806 telefonszámán.
Jelentkezési és befizetési határidő: június 
9. és július 14.
A táborokra való jelentkezéshez szük-
séges dokumentumok megtalálhatóak a 
Vörösmarty Művelődési Ház irodájában, 
a  www.vmh.hu és a Vörösmarty Művelő-
dési Ház Facebook oldalán. 

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 
(FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 
12-14.)
JÚNIUS 20. – JÚLIUS 29. 
 LELTÁR MIATT ZÁRVA 

JÚLIUS 4-TŐL AUGUSZTUS 29-IG 
keddenként 10:00 - 12:00  
(LELTÁR ALATT IS)  
NYÁRI BABA-MAMA KLUB  
Várjuk a babákat 3 éves korig szüleikkel 
együtt! Mesesarok, játékok, vadonatúj le-
porellók, mesekönyvek a legkisebbeknek. 
A részvétel ingyenes.

KISALAGI FIÓKKÖNYVTÁR 
(FÓT, BÉKE U. 33.)
A Központi Könyvtárba beiratkozott 
olvasók a LELTÁR időszakában külön 
beiratkozás nélkül vehetik igénybe a 
Fiókkönyvtár szolgáltatásait.

NÉMETH KÁLMÁN EM-
LÉKHÁZ (FÓT, BÉKE U. 31.)
NYÁRI  TÁBOROK
VII. NÉMETH KÁLMÁN NYOMÁBAN 
ALKOTÓTÁBOR
JÚNIUS 26 - 30.  
(6-12. évfolyam) –„PORTRÉ”

JÚLIUS 03 – 07. (1-6. évfolyam) – „az 
ÁLMOK megfesthetők, megformálhatók”
Időpontja naponta 08 – 17 óra között.
A táborok helyszínei a Németh Kálmán 
Emlékház és a Kisalagi Közösségi Ház.
A tábor díja étkezéssel: 17.000,-Ft/fő
A tábort Tóth Anna festőművész, Rimócz 
Rudolf faszobrász és Kiss Eszter gyűjte-
ménykezelő, múzeumpedagógus vezetik. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Kiss Eszter: 06 70 331 9236 
NYÁRI NYITVATARTÁS:
MÁRCIUS 1-TŐL OKTÓBER 31 -IG 
naponta: 10:00-18:00
Szünnap: hétfő, vasárnap

TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozásokat minden héten szom-
baton: 9.30 és 12.00 között tartjuk.
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház  
(Fót, Béke u. 33.)       
Részvételi díj: 1000 Ft/fő/alkalom 
PROGRAMAJÁNLAT  
PEDAGÓGUSOKNAK:
Múzeumpedagógiai órák, foglalkozá-
sok  óvodás-, általános- és középiskolás 
csoportoknak.
Részletes tájékoztatás:
Kiss Eszter gyűjteménykezelő,  
múzeumpedagógus 
a (+36 27) 358 130  
vagy a (+36 70) 331 9236 
NYÁRI ZÁRVA TARTÁS
A KÖZPONTI KÖNYVTÁRBAN
2151 Fót, Dózsa György út 12-14.

2017. JÚNIUS 20–TÓL JÚLIUS 29-IG 
LELTÁR MIATT ZÁRVA! 
Nyitás 2017. augusztus 1-én. 
Ez idő alatt a gyermekkönyvtár a nyári 
baba-mama klub résztvevői számára 
kedd délelőttönként nyitva áll. A Kisala-
gi Fiókkönytár egész nyáron fogadja az 
olvasókat.

FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS  
KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT PROGRAMJAI
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Mi inspirálta az írásra, mindig is író akart lenni?
Hatvan éves koromig egy sort se írtam. Egy évem lett volna még 
a nyugdíjig amikor elbocsájtottak a munkahelyemről. Egész 
életemben dolgoztam, így nem tudtam mit kezdeni a hirtelen 
jött szabadidővel. Egy ideig a tévé nézéssel próbálkoztam, de 
ezt hamar meguntam, ekkor ragadtam tollat. Nagyon sok hely-
en jártam és dolgoztam, szóval úgy éreztem érdemes lenne az 
évek során felhalmozott történeteimet elmesélni.

Hogyan telnek a nyugdíjas évei?
Négy irodalmi körnek vagyok a tagja, ahol minimum hetente 
illik megjelennem. Emellett iskolákban tartok rendhagyó 
irodalom órát, ahol szeretem felhívni a gyerekek figyelmét 
arra, hogy az írók is csak hétköznapi emberek. Ezeknek min-
dig nagy sikerük van. Léptem már fel a Fóti Idősek otthonában 
is. A legutóbb a Váci Fegyház és Börtön intézetben voltam, 
ahol legnagyobb meglepetésemre az egy órás előadásom után 
tucatjával hozták a rabok a verseiket, novelláikat. A műveik-
ből szeretnénk összeállítani egy antológiát. Valamint a K&H 
gyógyvarázs mesedoktoraként meséket olvasok gyerekeknek 
kórházakban. Korábban azt gondoltam, hogy a nyugdíjasoknak 
sok szabadidejük van, de mára már rájöttem, hogy ez egyál-
talán nem így van.

A kerti party ötlete honnan jött?
Szeretem ha összegyűlnek a barátaim és élményeket cserélünk. 
Ezekből remek ötleteket tudok meríteni a novelláimhoz is. 
A partyt kifejezetten a Fóton élő és alkotó amatőr vagy profi 
művészeknek rendezem, itt van lehetőségük megcsillogtat-

ni képességeiket. Igyekszem minden évben más tematikával 
megrendezni, az idei például mikulásos, tavaly bográcsoztunk, 
előtte grilleztünk, jövőre pedig pancsi party lesz. Már majdnem 
kész van a medence hozzá a hátsó kertben. Az első alkalommal 
pont egy tucatnyian voltunk, akkoriban még szórólapokat ra-
gasztottam ki Fóton, ma már erre nincs szükség.

Ki segítette a party megszervezésében?
A feleségem és a lányom mindig segít az előkészületekben, 
részt azonban nem szoktak venni rajtuk. Legalább negyed év a 
megszervezése, rengeteg telefonhívással és e-mailben kiküldött 
meghívóval jár, de hála az égnek évről évre egyre népszerűbb.

Nem is tudtam, hogy rekordot lehet állítani könyvírásból, hog-
yan sikerült elérni ezt a sikert?
A 2012-es olimpiakor kezdtem írni, gondoltam én is meg-
mérettetem magam. Hét könyvet akartam kiadni hét hónap 
alatt. Ezekben huszonkettő novella volt, plusz kettő a követ-
kezőből. Nagyon naiv voltam mert azt hittem, hogy könyvet 
írni egyszerű, pedig korántsem. Borítót kell terveztetni, ISB 
számot beszerezni, hét kötelező példányt különböző hely-
ekre szétküldeni, elő- és utószót íratni, tördelni. Egy könyv 
megszerkesztése negyed évembe telt, ezzel teljesen elúsztam. 
Végül a Holnap Magazin segítségét kértem, ahol Bakos József 
főszerkesztő volt olyan kedves, hogy átvette az összes admin-
isztrációt. Így sikerült a tervezett hét könyvet hét hónap alatt 
megírnom.
Hogyan sikerült a rekordját újra megdönteni?
2015 decemberében felhívott Bakos József, hogy a 2016-os 

Irodalmi kerti party
Hetedik alkalommal került megrendezésre Winczheim Tibor Irodalmi Kerti Partyja Fóton. 
A bulira legalább harmincan érkeztek, kicsik és nagyon egyaránt. Idei témája a nyári mikulás 
volt, aki tiszteletét is tette a nap folyamán, a vendégek pedig mikulássapkával a fejükön ka-
rácsonyi dalokat énekeltek neki. Az érdeklődők megcsodálhatták a kiállított festményeket, 
szobrokat és egyéb alkotásokat, aki pedig kedvet érzett hozzá felolvashatta versét, novelláját. 
A délután folyamán pedig két hivatásos táncosnő adott önálló műsort. Az Arany Art díjas és 
Arany Diplomás író 7 év alatt 22 könyvet adott ki és felállított az országban egyedülállóan 
egy irodalmi rekordot, amit saját maga meg is döntött pár évvel később. Május 12-én pedig 
első önálló estje került megrendezésre a Fót Városi Könyvtárban. Humoros stílusban írott 
novelláit az élet inspirálta. A fóti íróval a munkásságáról beszélgettünk.

Kertész Gábor verse
A “Van egy verse?” 
pályázat  
I. helyezettje  
(Felnőtt kategória) 

Egy szálka. 
Már fel se tűnik.
Egy újabb botlás
A gonddal 
Illesztett köves úton.
És nehéz,
Nehéz a fa.

Most újra megcsúszik
A gyűlölettel oly
Durván
Felkorbácsolt vállon;
S nekem tán fel se tűnik – 
De Te mindet érzed,
Hisz vállamat
Érted
Nem nyomja ítélet.

Emelkedik az út. S
„Úgy, feszítsd meg!” –
A tömegből egy kiáltás harsan;

Hogy kezem rémülten
Nyitott számra kapjam.
S mintha föleszmélnék,
Abszurd, lehetetlen álom:
Hogy lehet, hogy a jót
Érje a halálom?

És lép tovább,
Csendben, szomorúan;
Már látom, hogy
Minden
Lépésében egy-egy
Tettem fájdalma dobban.
Lefektetik a fát,
Már ott fent, a hegyen;
Szemem elfordítom,
De szívébe mégis 
Többször kínt 
Kiáltok.
És a szög,
Óh,
A szöget
Kezére
Én is segítettem.

Kang! Csattan újra a
Kalapács kegyetlen;
S a szívem megremeg:
Istenem, mit tettem?
Előttem Szeretet, 

Némán, hű áldozat,
A kereszten szenved;
S bennem kérdés szakad:
Ki vagyok én, hogy az
Úr meghalt helyettem?

Ki vagyok én,
Hogy ily
Munka megillessen?
Drága arcod könnyét,
Uram, mivel érdemeltem?
Ki szenvedésednek
Megátkozott fáját,
Magam is emeltem
Bőszen
Helyére keresztfád.
És én, árva ember,
Eleve ki vagyok,
Hogy arcod hatalmas
Kegyelme rám ragyog?
Ki vagyok én,
Hogy Te szereteted érjen?

S már tudom, nem helyes,
S karom húzom
Vissza: de a lándzsát
Mégis
Szúrom oldaladba.
Uram, kit vétkemmel
Adtam a halálnak,

Hogy lehet az mégis
Tettemre bocsánat?

És térdre esek
Már üres kereszted
Előtt
A hideg homokban.
Egyedül vagyok-e?
Nem tudom, nem nézem.
S mind jobban zokogok:
Uram, ki ily’t tettem,
Megtisztítást Tőled
Hogyan is nyerhettem?

Terhemtől könnyedten,
De keserű arcom
Te feléd emelem;
S bár vak a horizont,
Feltámadásoddal előttem 
felragyog
Reményednek fénye,
Áldott, örök élet.

olimpia kapcsán nem akarok-e újra írni. Először vonakod-
tam, mert már az előző hét is kimerített, végül megegyeztünk 
nyolc kötetben, hiszen már ennyivel is megdöntöttem volna a 
négy éve felállított rekordomat. Legnagyobb meglepetésem-
re annyira jól ment az írás, hogy áprilisra már hét kötettel 
elkészültem, októberre pedig tíz kötetet sikerült befejeztem. 
Ekkor döntöttem úgy, hogy a korábbi hét kötetes rekordomat 
tizennéggyel szeretném megduplázni. A május 12-én megren-
dezett önálló estemre eljött a Magyar Rekordok igazgatója és 
átadta a rekordról szóló diplomámat és a hozzá tartozó tény 
tanúsító jegyzőkönyvet. Ebből kiderült, hogy az első rekor-
domnál kiszámoltak mindent, 156 novellát írtam, amely 28.800 
sor és 4,5 millió leütés volt. A következő 14 könyvemnél ezt már 
nem számolták ki.

Milyen visszajelzéseket kap a könyveivel kapcsolatban?
Kritikusok is írtak róluk, de inkább azt szeretem, ha hét-
köznapi emberek mondanak véleményt, hiszen nekik szólnak 
a könyvek. Az első tizenkét novellámat találomra elküldtem 
tizenkét szerkesztőségnek, nyolctól kaptam is visszajelzést, 
ebből hétnek nagyon tetszettek, egy visszaírt, hogy olvassak 
Gárdonyi Gézát és Vass Albertet mert még csiszolnom kéne 
a stílusomon, de véleményem szerint egy hatvan éves embert 
már nem lehet megváltoztatni. Aki szereti a stílusomat az úgyis 
meg fogja venni a könyveimet.

Hol vásárolhatók meg a könyvei és kinek ajánlja azokat?
Amikor előadásokat tartok mindig viszek magammal belőlük, 
ilyenkor megvásárolhatók, és szeretettel ajánlom mindenkinek 
aki szereti a különlegességeket és nem veszi teljesen komoly-
an az életet. Különösen karácsonyra tudom ajánlani. Szerin-
tem a könyv az mindig érték, ráadásul az enyémek számozott 
példányok, 1-től 100-ig. Utánnyomás nincs, így az értékük 
folyamatosan nő.

KIÁLLÍTÓK: 
Schmatz Béla Zsolt Arany-Diplomás festőművész - Fót
Papp István Arany-Ezüst Díjas festőművész - Fót
Dünkel Vilmos (nemrég elhunyt) festőművész képei - Fót
Petrezselyem Károly fafaragó művész - Fót
Petrezselyem Brigitta tojásfestő művész - Fót
Botta-Dukát Andrea üvegfestő művész - Fót
Varjas János fém-kollázs készítő Dunakeszi
Turai György üvegfonó - Fót

ELŐADÓK: 
Cselényi Asszonykórus - Fót
Turai György (magyar nóták) - Fót
Bacsa Ferenc a Magyar Állami Operaház énekművésze,  
az Irodalom Lovagja - Bp.,
Aminah Szabó Ágnes táncművész - Budapest
Újvári Ferenc (Rímhányó Romhányi blokk)  költő, 
előadóművész - Budapest
Németh Nyiba Sándor író, költő, zeneszerző,  
olimpikon, a Magyar Kultúra Lovagja Bp. 
és végül, de nem utolsó sorban:  
Winczheim Tibor Art-Arany Díjas író és kétszeres
Irodalmi Magyar Rekorder, a házigazda

KULTÚRA KULTÚRA
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“Boldog vagyok, hogy Fóton is 
megmutathattam a foltjaimat.” 
Tóth Józsefné Enikő patchwork kiállítása a 
fóti könyvtárban
 

Az elmúlt hetekben Tóth Józsefné Enikő “Szükség és 
szépség” című kiállítását tekinthették meg a hozzánk 
betérők. Mind a hétköznapi használatra készült takarók, 
táskák, gyermekjátékok, mind a falra szánt textilképek nagy 
műgonddal készült aprólékos műremekek. “Szívem alatt” 
című képe országos pályázaton ért el kiemelkedő helyezést. A 
fóti könyvtár örömmel adott helyet a kiállításnak.

Madarak és Fák Napja 

Fót Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja 
keretében Madarak és Fák Napját rendeztek a Fóti Somlyó-tó 
partján. A gyerekek többek között “madár-totót”, színezőket, 
madár-origamit készíthettek, majd az ugrálóvárat és egyéb 
játékokat is kipróbálhatták. 

Műfüves pálya
A Fóti Sport Egyesület 2151 Fót, Kossuth utca 36. szám alatti 
létesítményében lehetőség nyílik 1 db műfüves focipálya 
bérlésére 8000 Ft/óra összegben.
További információ: 
Gáspár Zénónál a +3620-992-9939 -es telefonszámon.

Kiállítás

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium 
végzős növendékeinek vizsgaremekekből készült kiállítása 
megtekinthető a Művelődési Házban június közepéig.
A kiállítást Landgráf Katalin, az iskola egykori tanára és a 
Művészeti Akadémia tagja nyitotta meg.
A vizsgázóknak sok sikert kívánunk. Látogassák meg a 
munkáikból készült kiállítást, mindenkit szeretettel vá-
runk.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna

Művészeti tábor

A Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége 2017 június 
15. és 22 között rendezi XVI. alkalommal nyári táborát. Tá-
borvezető: Serdült Erika Irén festőművész Foglalkozások:  
festés, grafika, fafaragás, kézműves, fotózás,ének,zene,tánc.
Művészeti vezető: Le Thuong Festőművész Oktatók :Nguien 
Piroska, Bodnár Ferenc Győri Péter /Benó/ Semes -Bogya 
Eszter Érdeklődni lehet Tel: 06 70 4451242 
E-mail: karpatmak@ freemail.hu Jelentkezés  június 30-ig 

     Tisztelettel: 
   Koncz  Erika elnök

Lisai  Elek  János Kertbarátok 
programja
2017.07.01.én a Lisai  Elek  János Kertbarátok  programjáról 
értesítjük a lakosságot, hogy 14 órától műsoros, zenés ara-
tási ünnepségre szeretettel várunk minden érdeklődőt

Tisztelettel: Kertbarátok 

Fóti Siker 
Országos Rajzpályázaton

A Németh Kálmán Emlékház Termőág Alkotókörének te-
hetséges kis csapatával részvettünk a dunakeszi Késő-Ró-
mai Kikötőerőd Alapítvány idei országos rajzpályázatán. A 
kiállítás és az eredményhirdetés április 15-én volt az ókori 
Kikötőerődben, ajándék kézműveskedéssel, gladiátorbe-
mutatóval és tortával. Tanítványaim Kopcsák Marcell, Si-
mon Emma, Simon Virág, Szabó Réka és Tasi Anna nagyon 
szép eredményt értek el, ugyanis a 107 beérkezett alkotás-
ból, 40-et állítottak ki és mindegyikük munkája szerepelt 
a kiállításon. Ezenkívül a díjakból is elhoztunk hármat. A 
gyermekalkotások kiállítását a közeljövőben Fóton is lát-
hatja majd a közönség.

Kiss Eszter

MEGHÍVÓ 
A Kárpát Medencei Művészek Alkotó közössége szervezésében 

16. alkalommal rendezett nyári táborunkba 
2017.07.15-től 2017.07.22-ig 

Helyszín:  
Lisai Elek Alapítvány Székháza; 

Fót, Vörösmarty utca 43. 
 

Bankszámlaszám: 10402197-50504950-51561004 K&H 

Program: 
2017.07.15. 14-21 óráig Tábornyitó  ismerkedés,műsoros ünnepség,    

A foglalkozások minden nap reggel 8-tól délután 17-ig tartanak. 

Táborvezető: 
Serdült Erika Irén festőművész 

Művészeti vezető: 
Le Thuong festőművész 

 
Választható foglalkozások:  

Rajz-, festés-, fafaragás-, kézműves-, fotó-, főzés, zene, valamint táncoktatás 

Oktatók: 
Nguyen Piroska- pedagógus ; Benó (Győri Péter) – fotó, film, riport oktató ; Bodnár Ferenc - népi 

hangszer készítés, citera oktatás ; Semes-Bogya Eszter , Winczheim Tibor ART-arany díjas író 
 

Hozzájárulás : (3x étkezés, oktatás) 20 000 Ft/fő 

Jelentkezni 2017.06.30-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Tel.: 06-70/445-1242 

E-mail: karpatmak@freemail.hu 

Cikk 
 

FÓTI SIKER ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATON 
 

A Németh Kálmán Emlékház Termőág Alkotókörének tehetséges kis csapatával részvettünk a dunakeszi Késő-
Római Kikötőerőd Alapítvány idei országos rajzpályázatán. A kiállítás és az eredményhirdetés április 15-én 

volt az ókori Kikötőerődben, ajándék kézműveskedéssel, gladiátorbemutatóval és 
tortával. Tanítványaim Kopcsák Marcell, Simon Emma, Simon Virág, Szabó Réka és Tasi Anna nagyon szép 

eredményt értek el, ugyanis a 107 beérkezett alkotásból, 40-et állítottak ki és mindegyikük munkája szerepelt a 
kiállításon. Ezenkívül a díjakból is elhoztunk hármat. A gyermekalkotások kiállítását a közeljövőben Fóton is 

láthatja majd a közönség. 
Kiss Eszter 
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Májusban tovább szépül a  
város a Fóti Közszolgáltató Kft.  
szervezésében

A Fóti Közszolgáltató Kft. üzleti tervében 16 új parksarok került betervezésre, melyből az első a Károlyi és a Vörösmarty 
utak kereszteződésében valósult meg.
Újra virágos lett a Kossuth Lajos utcán az artézi kút környéke, a kisalagi Coop ABC előtti zöldterület, az Óvodakertben 
lévő szobrok környéke, a Református templom szomszédsága.  A kisalagi fatelep melletti járdaszakaszra, a Bundíner 
cukrászda mellé, a Mafilm előtti területre, a Jedlik Ányos u.-  Szent Imre utca sarkán, a Fót felé vezető úton lévő körforga-
lom zöldterületeire több ezer tő bársonyvirág, petúnia, indiai kána került kiültetésre.
Több kisebb virágsziget is kivirágzott, a Kft kertészei gondoskodnak a növények- gyomlálásáról, locsolásáról, esetleges –
cseréjéről.
A Dózsa György úton az Ifjúsági Házként ismert épület előtt megújultak a virágládák is.
A virágszigetek színes foltjai igazi szemet gyönyörködtető látvány a város különböző pontjain. 

A tavaszi várostakarítás után megindultak a parkosítások: virágszigetek 
telepítése és új parkok kialakítása. 

Házasságot kötöttek 2017. április 
1 – 2017. május 31. között:
Molnár István György – Magyari Zsuzsanna
Huszka Gábor – Mészáros Judit
Leszkóvszki Béla  - Kiss Éva
Kapecz Zsolt – Hidvégi Noémi Kitti
Siklósi Ferenc – Breyer Klára Magdolna
Herceghalmi Péter – Erdélyi Tamara
Rezsucha Zsolt Farkas – Makra Zsófia
Rajcsány Mihály Ferenc – Kusukbajeva Ajman
Zsolnai András – Batta Éva
Pálfi Richárd – Iberhart Ildikó
Palotai Ádám – Balogh Anita
Vas Norbert – Csali-Kovács Krisztina
Páricsi Zoltán - Borsos Anikó
Varga Zoltán – Tankó Erzsébet Terézia
Orosz Zoltán – Túróczi Melinda
Nyiri Sándor – Magyari Nikolett
Valamennyi ifjú párnak ezúton is gratulálunk,  
és sok boldogságot kívánunk!

Fóton anyakönyvezett  
halálesetek:
Nagy Elemérné  
sz. Brecska Gizella   (1934)
Manhalder Zoltán   (1951)
Wohlram János    (1952.)
Simon István    (1944)
Kolozsváriné Jansik Renáta  (1971)
Hermann János Rezső (1933)
Farkas Béláné sz. Ötvös Mária  (1926)
Binder Lajosné  
sz. Szabó Izabella   (1937)
Grubbström Kent Svante  (1965)
Horváth József Sándorné  
sz. Menyhárt Erzsébet   (1926)
Vágó Katalin Erzsébet   (1941)
Kormos Vilmosné  
sz.  Gida Mária Magdolna  (1944)
Parászka Pál József   (1961)
Batta Béla    (1942)
Máté János    (1967)

Szeretteiket elvesztő családtagok  
fájdalmában osztozunk.

Gombainé Végi Tünde
anyakönyvvezető

Felhívás közadakozásra
A Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület Fót Város 
Önkormányzatával, valamint a balavásári testvérvárossal 
közösen kopjafát kíván állítani Nyergestetőn a hősök em-
lékére. Amennyiben a kopjafa állításához hozzá kívánnak  
járulni, kérjük, a következő bankszámlaszámra,  

„Kopjafa állítás” címszóval utalják adományaikat:
K&H BANK, 10402197-50526750-69551004
Nyergestető egy 878 méter magas hágó Hargita megyé-
ben, Romániában, a Háromszéki-medencét és a Csí-
ki-medencét összekötő átjáró a Csíki-havasok és a Tor-
jai-hegység között. Leginkább az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyeként 
ismert. Nyergestetőn áll egy 1848/49-es emlékmű, amely 
azoknak a székely honvédeknek állít emléket, akik élet-
halál harcot vívtak az osztrák és orosz csapatokkal és 
árulás miatt vesztették el a csatát, amely sok áldozattal járt. 
Az emlékmű közelében tömegsírban nyugszanak a hősi 
halottak, akik emlékére több fa- és vaskeresztet, illetve 
kopjafát állítottak. 1990 óta minden év március 15-én szép 
megemlékezést tartanak ezen emlékhelyen.

Felhívás
TISZTELT LAKOSOK!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy vész esetén a Fóti Közszol-
gáltató Nonprofit Kft munkatársai munkaidőn kívül is 
a fótiak szolgálatára állnak a következő eseményeknél, 
az alábbi telefonszámon: 06-70-3400-933 lakóingatlant 
veszélyeztető, rendkívüli időjárási helyzetekben (pl.: járha-
tatlan útviszonyok, csapadék által kimosott járhatatlan 
utak bejelentése) télen hó- és jégmentesítés esetén Minden 
egyéb esetben a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. munk-
atársai munkaidőben hívhatóak!

Elérhetőség:
- http://fotikozszolg.hu/
- https://www.facebook.com/fotert/
- 27/539-680

Sírhely hosszabbítás
Felhívjuk mindazok figyelmét, akinek a hozzátartozója 
a Fót-Kisalagi köztemetőben 1986. és 1992. között lett 
eltemetve, hogy szíveskedjenek a sírhelyet újra váltani. A 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. trv. 
alapján a nyugvási idő letelte után a sírhely újra váltható. 
Megszűnik a rendelkezés jog gyakorlása, ha a használati 
idő meghosszabbítás hiányában lejár. 
A sírhely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Több 
azonos jogállású örökös esetén – ellenkező megállapodá-
suk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen 
gyakorolható.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Kegyeleti Szol-
gálata 2151. Fót Malom u. 1., tel: 70/3738-640 Hosszab-
bítás: hétfő-csütörtök: 8,00-14,00 óra között, péntek 
8,00-12,00 óra között

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak,  

akik Fóton a Református temetőben  
2017. május 5-én osztoztak  

fájdalmunkban Simon István temetésén. 

A gyászoló család

KÖZÉLETAKTUÁLIS



www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

Előtte

Utána

Balavásáriak látogatása Fóton
Testvérvárosunk, Balavásár delegációja ismét Fótra látogatott. A Főzőversenyen idén is 
megmutatták főzőtehetségüket tojásos bárányhúst készítettek, mellyel a zsűri különdíját 
sikerült megszerezniük. Az alábbiakban közöljük a receptet:

TOJÁSOS BÁRÁNYHÚS
Hozzávalók:

1 kg bárányhús, kevés olaj, 1 csokor petrezselyemzöld, 4 tojás, só, bors ízlés szerint
1. A megtisztított bárányhúst darabokra vágjuk 
2. Az olajat felhevítjük, beletesszük a bárányhúst, és sóval, borssal fedő alatt puhára pároljuk – addig, amíg zsírjára sül. 
3. A tojást felverjük, belevágunk egy csokor petrezselyemzöldet, majd a forró bárányhúsra öntjük, és jól összeforgatjuk. 

Sétány a Fóti Tónál
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ez év februárjában döntött a 
Fóti Somlyó-tó körüli sétány kialakításáról. A beruházás májusra el is készült, 
így a  látogatók komfortosabb körülmények közt élvezhetik a Tó szépségét.



Vodafone
Power to you

Legyél
#AdatMilliomos!

Látogass el üzletünkbe!
Vodafone Fót, Auchan, 

Fót, Fehérkő út 1.  
Vodafone Budakalász, Auchan, 

Budakalász, Omszk park 1.
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