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Nagy lépés a város életében 
-Együttműködési nyilatkozatot 
írtak alá a képviselők
Rendhagyó módon indult a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülése. Bartos Sándor polgármester, a 2014-2019 közötti önkor-
mányzati ciklus felénél megelégelve a politikai megosztottságot, a pártpolitikai széthúzásokat, melyek akadályozzák a város fej-
lődését, Együttműködési Nyilatkozat aláírására kérte a testület tagjait. A képviselők pártállástól függetlenül - egy kivételével 
- kinyilvánították, hogy a pártpolitikai érdekek helyett, Fót Város fejlődése érdekében kívánnak dolgozni. Bartos Sándor polgár-
mester beszédében arra buzdította képviselőtársait, hogy kezdődjön el végre a cselekvő összefogás időszaka Fót sikere érdekében, 
közösségben, hatékonyan! Az együttműködésnek aktív folyamatnak kell lennie, amelynek célja a pozitív eredmények és a közös 
célok teljesítése. „Együtt kell dolgoznunk, küzdenünk Fótért.”

Hosszú idő után, végre Fóton is felépülhet egy korszerű, nemzet-
közi szabványoknak is megfelelő városi Sportcsarnok. A TAO-tá-
mogatással megvalósuló sportlétesítmény az FSE sportpálya szom-
szédságában, a Sport utcában épülne fel, „sétányi távolságra” a fóti 
vasútállomástól, ahol P+R parkoló is kialakításra kerülhet. 
A kb. 850 millió forintba kerülő beruházás 30 százalékát önkormány-
zati forrásból fedezné a város, a bekerülési összeg 70 százalékát pedig 
TAO-támogatásból biztosítanák. A város által felajánlott területen 
jelenleg egy rossz minőségű, alig használt futballpálya található, így 
a sportcélú fejlesztéssel komoly hiányosságot pótolhatna a település.  

A cégek a társasági adórendszeren keresztül támogathatják a sportot és 
azon keresztül az egészséges életmódot. 2015-ben és 2016-ban kb. 25 
ezer cég, összességében több, mint 220 milliárd forinttal támogatta a 
sportot. 
A Sportcsarnok
A tervezett fóti sportlétesítmény nem csak egy „tornaterem” lesz, ha-
nem a nemzetközi szabványoknak is megfelelő Multifunkcionális Váro-
si Sportcsarnok. Három részre osztható központi pályájának, valamint 
két (170 és 100 négyzetméteres) helyiségének köszönhetően egyszerre 
akár öt különböző sportág képviselői is használhatják. A Sportcsarnok 
lehetőséget biztosíthat egyéb városi rendezvények megtartására is (sza-
lagavatók, karácsonyi és egyéb vásárok, sportnapok, koncertek és más 
kulturális produkciók, stb.) 
Egy közel 20 000 fős városban lennie kell legalább egy olyan sportlé-
tesítménynek, ahol nemzetközi versenyeket is rendezhetnek, akár több 

sportágban is. Mivel Fóton még nincs olyan TAO-sportágban érintett 
egyesület (leszámítva az FSE labdarúgó szakosztályát), aki eredménye-
sen pályázhatott volna egy ilyen nagyságrendű beruházásra, ezért volt 
szükséges egy háromoldalú együttműködés létrehozására, melynek 
nemhogy károsultjai, sokkal inkább haszonélvezői lesznek a fóti gye-
rekek. 
Együttműködés
Fót Város Önkormányzata, a Megyeri Tigrisek KH. KK., valamint az 
ÚMT Sport Management Kft. háromoldalú megállapodást kötne an-
nak érdekében, hogy Fót városának kosárlabda sportága - szervezett 
kereteken belül - felemelkedésnek induljon. Az elképzelés szerint 2017. 
szeptemberétől a fóti iskolák csatlakoznának a Kosárpalánta Prog-
ramhoz, ezért helyben 2 előkészítő csoport is indulna. A háromoldalú 
együttműködés alapvető céljai közé tartozik, hogy a fóti utánpótlás – és 
versenysport résztvevőinek (sportolóknak, edzőknek, szakemberek-
nek, hozzátartozóiknak, szurkolóknak, stb.) ne kelljen más települések-
re utazniuk edzésekre és versenyekre.” A tervezett multifunkcionális 
sportcsarnok nagy szolgálatot tehet a köznevelés rendszerének, az isko-
lai testnevelés és a tanórán kívüli foglalkozások tekintetében, valamint 
az utánpótlássport területén a sportcsarnok egyrészt lehetőséget bizto-
sít a fóti gyerekek számára a különböző verseny- és a szabadidőspor-
tokban való részvételre, másrészt pedig a későbbi hasznosítás során a 
környékbeli egyesületek és művészeti csoportok mellett Fót városának 
igényeit is maradéktalanul kiszolgálja. A sportcsarnok megvalósulása 

- amellett, hogy folyamatos és tervezhető bevételt generál - hoz-
zájárul a város azon céljaihoz, hogy Fót felkerüljön Magyarország 
„sporttérképére”. 
A sportfejlesztési koncepció fóti tömegbázis kialakításával számol, az 
infrastrukturális fejlesztések hatására kapcsolódik a ’’Mennyiségből 
minőségbe’’ sportági szakszövetségi stratégiához. A Megyeri Tigrisek 
KH. KK. együttműködő partnerük szakmai irányításával, tapasztalt 
szakemberek bevonásával segíti a terület kiválasztási koncepciójának 
meghatározását. A multifunkcionális sportcsarnok a következő terü-
leteken nyújthat célzott segítséget a városnak: az iskolai testnevelés és 
a köznevelés tanórán kívüli sportfoglalkozásai, a diákolimpiai rendszer 
felkarolása, szabadidő és rekreáció, utánpótlás és versenysport, egész-
ségfejlesztés, munkaképesség fenntartása és fejlesztése, fogyatékkal 
élők sportjának támogatása, stb.
A Fóti Sportcsarnok-beruházással a - multifunkcionális létesítmények 
tekintetében – a Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott célok tel-
jes egészében megvalósulhatnak, hiszen ’’a sportolás és egészségmeg-
őrzés centrumai köré szervezett, komplex szolgáltatást nyújtó épü-
let-együttesek létrehozás a cél.’’ 
Korszerű létesítmény, hónapokig tartó egyeztetés és tervezés
A leendő Fóti Sportcsarnok üzemeltetése (fűtési-hűtési és világítá-
si költségeit tekintve) a hagyományos építésű és szigetelésű sportlé-
tesítményekkel szemben - ívszerkezetű kialakításának és korszerű 
technológiájának köszönhetően - közel harmadannyiba fog kerülni. 
A tetőszerkezeten már most előkészítésre kerülnek azok a napkollek-
tor-tartó konzolok, melyek jövőbeli elhelyezésekor és beüzemelésekor 
még tovább csökkenthető a tervezett/felhasznált villamos energia-költ-
ség. A pályázó egyesület vállalta egy ingyenes, elektromos gépjárművek 
részére alkalmas töltőállomás megvalósítását is a Sportcsarnok parko-
lójában.
A Sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó parkoló mérete, a sportléte-
sítmény funkciói, belső kialakítása és végleges helyszíne is a tervezé-

si folyamatban részt vállaló városi képviselők, a pályázó egyesület és 
a létesítmény tervezésével megbízott cég szakembereinek közös meg-
beszéléseit követően alakult ki. A több hónapig tartó folyamat minden 
munkaértekezletéről jelenléti ív és jegyzőkönyv is készült, így bármikor 
ellenőrizhető, hogy miként, kiknek a javaslataira formálódott a terv. 
A galériára egy kisebb kávézót is terveztek, így az edzéseket és a külön-
böző rendezvényeket a hozzátartozók és az érdeklődők akár asztalok-
nál ülve, „páholyokból” is élvezhetik. 
A Kosárpalánta Program edzés- és versenyhelyszíneire a tanítási idő 
alatt a pályázó egyesület saját és bérelt buszokkal szállítaná a fóti isko-
lásokat, így sem időben, sem pedig távolságban nem jelentene gondot a 
városi tanintézmények és a Sportcsarnok közötti utaztatás. A Kosárpa-
lánta Program – köszönhetően a sportszakemberek által összeállított 
oktatási anyagnak - tökéletes segítséget nyújt abban, hogy a gyermekek 
már egészen kis korban kiválasztódjanak valamilyen sportág irányába. 
(kézilabda, röplabda, futball, atlétika, torna, ritmikus gimnasztika, kü-
lönböző küzdősportok, stb.)
A Sportcsarnok megvalósítását célzó, a Kosárpalánta Programhoz való 
csatlakozásról szóló pályázati anyag határidőben, még 2017. április 30. 
előtt beadásra került a Magyar Kosárlabdázók Országos Szakszövetsé-
géhez. 
A pályázat pozitív elbírálása esetén folytatódhatnak a tervezési-előké-
szítési munkálatok, így – optimális esetben – akár már 2017-ben meg-
kezdődhet a sportlétesítmény kivitelezése, néhány hónappal később 
pedig már a fóti gyerekek is igénybe vehetik a Sportcsarnokot!

Multifunkcionális Sportcsarnok 
épülhet Fóton
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Nagypolitika Fóton
Az elmúlt húsz év attól volt hangos itt Fóton, hogy ki kivel miért
csatázik, háborúzik. Nagyon kevés esetben tudtak a képviselők 
felülemelkedni a politikai hovatartozásukon. Pedig elsősorban 
mindenki fóti. Sajnos ez az időszak meg is látszik a Városunkon, 
ez a húsz év marakodás azt eredményezte, hogy ma egy húsz évvel 
ezelőtti városban élünk itt mindannyian. Aki követte valamelyest
a közéleti történéseket, az láthatta, okot mindig találtak rá, hogy 
az egységben gondolkodás helyett és korrekt építő vita helyett, 
kicsinyes politikai csaták helyszíne legyen Fót. Ezen változtatni 
kell. Ma az látható, hogy a képviselők egy része a nagypolitikát 
félretéve igyekszik valamit tenni a városért. Az, hogy egy sok-
színű testületben ezt meg lehet tenni, ha akarják, csak emeli a 
dolog értékét. Hiszen egy város iránt és annak közössége iránt 
kell elkötelezettnek lenniük.

Természetes, hogy a politikai pártok helyi szinten is képvisel-
tetik magukat. A politika sajátja a vélemények különbözősége, 
de ez nem mutathat abba az irányba, hogy megakadályozza egy 
város fejlődését, márpedig itt Fóton ez történt. Ezért is nagyon 
nagy előrelépés már annak a szándéka is, hogy a jelenlegi kép-
viselők szakítsanak a rossz hagyományokkal, és elsősorban 
Fót képviselői legyenek, hiszen ha a városunk sikeres, csak ak-
kor lehet sikeres bármely politikai párt is helyben. Reméljük, 
hogy ez az időszak hoz annyi eredményt a közeli jövőben is, 
hogy mindenki meggyőződhet róla, ez a megoldás. Az itt élők-
nek elege van már a magyarázkodásokból, csatákból, abból, 
hogy Fót mindig csak valami botránnyal kerülhet be az orszá-
gos médiába. Ne azon vitatkozzunk, hogy ki mibe tud beleköt-
ni, hanem azt nézzük, ki mit tud hozzátenni a közös ügyhöz.
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének áprilisi üléseiről

Áprilisban két alkalommal ülésezett Önkormányzatunk Képvi-
selő-testülete.

Április 20-i rendkívüli ülésén a Testület döntött a tervezett vá-
rosi sportcsarnokhoz szükséges közmű-ellátás biztosításáról és 
terveztetéséről – tulajdonosi hozzájárulását adva a sportcsarnok 
építési engedély alapján végezhető építési munkáihoz is.
A Testület ugyanekkor döntött arról, hogy a TAO-forrás-
ból megvalósítható sportcsarnok építéséhez legfeljebb bruttó 
251.612.400,-Ft-nyi önkormányzati támogatással (önrésszel) já-
rul hozzá, de magáról a Támogatási szerződés megkötéséről még 
nem született döntés.
A Képviselő-testület ugyanis előbb látni, és részleteiben is meg-
ismerni kívánja a Sportcsarnok terveit, költségvetési tervét, s azt 
követően 8 napon belüli rendkívüli ülésen kíván dönteni arról, 
hogy zöld lámpát mutat-e a Beruházó TAO-pályázatának. (A 
részletes költségvetési tervek éppen e sorok írásakor érkeztek 
meg Hivatalunkhoz, bemutatásukra, a részletkérdések egyezte-
tésére lapzárta után, május 9-10-én keríthet sort a Képviselő-tes-
tület.)

Április 26-i rendes (azaz Munkaterve szerinti) ülésén a Képvi-
selő-testület – egyedi kérelmek, ingatlanhasznosítási javaslatok 
elbírálásán, intézményvezetői pályázatok véleményezésén túl – 
döntött egyebek között:
• a 2017/2018 telére szánt újabb jégpálya létesítéséhez és üzemelte-
téséhez szükséges pályázat kiírásáról – ezúttal már fedett jégpá-
lya létesítését célozva meg;
• továbbá az önkormányzati költségvetés sport- és kulturális tá-
mogatási célú pályázati forrásaira a Képviselő-testület Emberi 
Erőforrás Bizottságához benyújtott pályázatok pénzügyi támoga-
tásának konkrét összegeiről,
• 27 nyertes pályázónak együttesen közel 5.655 eFt támogatást 
nyújtva terveik megvalósításához, az alábbi részletezésben.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális tevékeny-
ségének támogatására létrehozott Kulturális és Közművelődési 
Pályázati Alapból az alábbiak szerint támogatást nyújt:

Pályázó Megállapított támogatás

Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 350.000 Ft
Kiss Eszter 177.000 Ft
Nagy Edit 350.000 Ft
Fót-Központi Református Egyházközség 175.848 Ft
Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület 112.000 Ft
Docete et Educate Alapítvány 200.000 Ft
Fóti Ökumenikus 
Közművelődési Egyesület 300.000 Ft
Fóti Római Katolikus Egyházközség 200.000 Ft
Szilágyi Attila 281.000 Ft
Lisai Elek János Alapítvány 175.000 Ft
Fóti Cselényi József Népdalkör 272.000 Ft
Fóti Evangélikus Egyházközség 250.000 Ft

Serdült Erika Irén 272.000 Ft
Gráf Mihály György 180.000 Ft
Fóti Baptista Gyülekezet 50.000 Ft
Összesen: 3.344.848,-Ft

A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek, egyházak és ma-
gánszemélyek sporttevékenységének támogatására létrehozott 
Sport Pályázati Alapból az alábbiak szerint támogatást nyújt:

Pályázó Megállapított támogatás

„Szilaj és Szelíd” Lovaspark Egyesület 250.000 Ft
Harkai Krisztina 35.000 Ft
Kreadance Sport Egyesület 200.000 Ft
Nagy Patrik László 125.000 Ft
Szülők a Fáy Suliért Alapítvány 150.000 Ft
Bordás Annamária 250.000 Ft
Fóti Szabadidősport 
és Kulturális Egyesület 250.000 Ft
Fóti Sakk Klub Egyesület 200.000 Ft
Eszes Dániel 250.000 Ft
Mató Gyula 200.000 Ft
Szabó Nóra 150.000 Ft
Jakab Krisztián 250.000 Ft
Összesen: 2.310.000,-Ft

Nyilvános ülésén a Képviselő-testület elfogadta az „Észak-Ma-
gyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési 7. projekt” Fót Vá-
rosára vonatkozó ajánlati dokumentációjának műszaki tartalmát, 
majd rendeleteket alkotott:
• az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látások térítési díjainak módosításáról (egyidejűleg elfogadva a 
digitális jelzőrendszeres készülékek piaci alapú bérbeadásának 
szabályzatát is);
• Madaras Ádám és Merkwart Krisztián közös képviselői indítvá-
nyára a városi kitüntetések körének bővítéséről – s ennek része-
ként a Fót Bajnoka kitüntető cím alapításáról is;
• továbbá a magánerős lakossági út- és közmű-építések támo-
gatási rendszeréről, valamint a közalkalmazottak juttatásainak 
egyes kérdéseiről szóló helyi rendeletek módosításairól.

(E rendeletek már a testületi ülés másnapjától megtalálhatóak az 
Önkormányzat honlapján – www.fot.hu -, ahol a nyilvános ülések 
jegyzőkönyveit, és a döntések alapját képező előterjesztéseket is 
teljes terjedelmükben tanulmányozhatják az érdeklődők!)

A Képviselő-testület által szokásos módon áprilisban tárgyalt 
éves beszámolók közül külön is a Tisztelt Olvasók figyelmébe 
ajánljuk az egészségügyi szolgáltatók beszámolóit Fót egészség-
ügyi ellátásának helyzetéről (114/2017. sz. előterjesztés), valamint 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
szóló jegyzői beszámolót, amelyet Csomád község és Fót Város 
önkormányzatainak képviselő-testületei egyaránt tárgyaltak, és 
el is fogadtak.

• Az egészségügyi beszámolók alapján, az Emberi Erőforrás Bi-
zottság javaslatára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy válto-
zatlan feltételekkel a jövőben is támogatni kívánja a rota vírus el-
leni védőoltás-programot – újabb évre meghosszabbítva az ehhez 
szükséges szerződéseket.
• Ugyancsak az EEB javaslatára a Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy idén az Eötvös u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelőt szereli fel 
az újabb félautomata defibrillátorral – ezzel teljessé téve a házi-
orvosi rendelők ilyen felszereltségét.
• A 2018. évre tervezett újabb készüléket pedig a Testület már a 
Városi Sportcsarnokban kívánja rendszeresíteni – ennek megfe-
lelő terezési utasítást adott a 2018. évi költségvetés összeállítá-
sához.

A Hivatal részletes beszámolójából megállapítható volt, hogy a 
közszolgálati tisztviselők 2016. évi legnagyobb lélegzetű önkor-
mányzati többlet-feladata a – sok esztendős hiányosságokat pó-
toló – kodifikációs programok kidolgozása és megvalósítása volt: 
a helyi rendeletek teljes körének átfogó felülvizsgálata eredmé-
nyeként számottevően erősödtek a jogszerű munkavégzés kere-
tei.
• A tavalyi év átlagon felüli mértékű és súlyú szakértői ellenőrzé-
sei (átvilágítás, számvevői ellenőrzések, a Kormányhivatal átfogó 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzései, amelyek egyébként 
összességében és részleteiben is pozitívan értékelték a hivatal 
tevékenységét) rendkívüli mértékű többletmunkát hárítottak a 
Hivatal dolgozóira,
• miközben az ügyiratforgalom is folyamatosan emelkedett: az 
előző évihez mérten mintegy 15 %-kal. (Ez konkrétan, az utóbbi 
20 év második legmagasabb értékeként 58.861 db ügyiratot je-
lentett – csupán ezrelékben mérhető esetenkénti késedelem, azaz 
ügyirathátralék mellett.)
•  Örvendetesen, mérhető és igazolható módon erősödött a Hi-
vatal szakmai teljesítőképessége, és stabilizálódott személyi ösz-
szetétele is – az esetenként megüresedett álláshelyekre manapság 
már igen sok pályázó közül válogathatnak az osztályvezetők.
Ugyancsak sok éves hiányosságot pótolva, a Képviselő-testület 
elfogadta a Hivatal Hivatásetikai Kódexét is.

Az április rendes nyilvános ülés további testületi döntései közül 
ugyancsak közérdeklődésre tarthatnak számot:
•  a nyári kötelező szünidei gyermekétkeztetéshez történő ön-
kormányzati hozzájárulásról szóló határozat, amely a hátrányos 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők déli meleg főétke-
zését a nyári tábor időtartamára 1.547.418.-Ft összegben támo-
gatja;
• a helyi egyházak együttműködési és támogatási irányelveit rög-
zítő önkormányzati döntés;
• a Fóti tó körüli (100 méter hosszan burkolt) kerti sétány és utca-
bútorai, továbbá ugyanitt a (volt) napközis tábor épülete tetőszer-
kezetének építésére adott önkormányzati megbízás;
• a fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezését cél-
zó önkormányzati intézkedések;
• a Fóti Sport Egyesület TAO-pályázataihoz szükséges önkor-
mányzati önrészek biztosítása;
• az iskolai vizesblokkok felújításáról szóló testületi döntések;
• a forgalomtechnikai feladatok ütemterve, valamint a szilárd 
burkolattal még nem rendelkező fóti úthálózat 2017-re előirány-
zott utcáinak terveztetése,
• a döntés a Fót 4601/7 és 4560/38 hrsz.-ú ingatlanokon (Busz-
forduló) bevásárló központ létesítésének előkészítéséről. (A Kép-
viselő-testület ezen ingatlanok hasznosításával vagy értékesí-
tésével - szakmai befektető bevonásával - bevásárló központ 
létesítését kívánja előmozdítani!)
• Figyelmükbe ajánljuk mindazon pályázati kiírásokat is, ame-
lyekről bővebben e lap hasábjain, továbbá az Önkormányzat hon-
lapján és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is részletesen tájékozódhat-
nak az érintettek.

Fót, 2017. május 5.
Dr. Finta Béla

jegyző

• Az egészségügyi beszámolók alapján, az Emberi Erőforrás 
BiA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF 
Zrt. beruházásában valósul meg az M2 Budapest - Vác déli 
csomópont közötti szakaszának 19,6 km hosszan történő át-
építése.
A nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes, legkedvezőbb ajánlatot 
adó kivitelező az STR+S-M2 Konzorcium (Strabag Építő Kft. – 
Strabag AG), a nettó kivitelezés értéke 32,975 milliárd forint.
A közel 20 km-es szakaszból jelenleg 13,4 km hosszan lehet 2×1 
sávon közlekedni. A fejlesztés során 2×2 sávossá épül át az autóút, 
középen elválasztó sávval, a meglévő pályaszerkezet megerősíté-
sével. Burkolt leállósáv és fizikai elválasztás lesz végig a meglévő 
műtárgyak felújításával, az új pálya műtárgyainak építésével, egy 
vasút feletti híd átépítésével.
Két új különszintű csomópontot alakul: Dunakeszi északi részén 
és Sződligetnél. Fótnál félcsomópont létesül új fel- és lehajtóágak 
kiépítésével, megteremtve a közvetlen kapcsolatot Budapest irá-
nyába a településről. Dunakeszi mellett az M2 autóúton jelenleg 
is meglévő komplex pihenő az új Dunakeszi északi csomóponttal 
kombinált pihenővé épül át.
A fejlesztést követően Budapest és Vác között végig 110 km/h-val 
lehet majd haladni, így városunk az átmenő forgalom alól tovább 
tehermentesül. Lakossági panaszok bejelentése: 06-1/358-5490, 
m2-lakossag@strabag.hu
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Ön az óvoda alapítója, mióta és hogyan működik az?
2011-ben nyitottunk, egy kis létszámú, 6 fős csoporttal. Mára 
már három teljes csoportunk van, jövőre tervezzük egy negyedik 
indítását is, ami egy iskolai felkészítő csoport lesz, mert a szü-
lők visszajelzései szerint erre igény van. Az óvodánknak három 
fő nevelési alappillére van, egyrészt a montessori szemléletű ne-
velés, ami egy alternatív pedagógia, aminek segítségével nagyon 
könnyű a gyermekekkel dolgozni. A másik a kétnyelvűség, ná-
lunk angolul is folyik az oktatás. A harmadik pedig a Zöld Prog-
ram, ami kiemelt az óvodánkban.

Hogyan tanítják az óvodában a környezettudatosságra a gye-
rekeket?
A környezettudatos nevelést a programunk ugyanolyan fontos 
részének tartjuk mint az idegen nyelv oktatását. A környezet-
védelmi programunk fontos része, hogy megtanítsuk a gyerme-
keknek hogyan takarékoskodjanak a vízzel, a világítással, és a 
minket körülvevő energiaforrásokkal. Van egy kis kertünk, amit 
esővízzel locsolunk, az, hogy a gyerekek ezt látják része a kör-
nyezettudatos nevelésnek. Továbbá az újrahasznosításra is tanít-
juk őket, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Tudják, hogy milyen 
színű a kuka amibe a papírt, az üveget vagy a fémet dobjuk.

Milyen feladatokat kellett teljesítenie az óvodának a Zöld 
Óvoda pályázat elnyeréséhez?
Elég komplex a Zöld Óvoda program, sok mindennek kell megfe-
lelni. Van egy hosszú kérdéssor amire válaszolnunk kellett. Pél-
dául, hogy milyen programjaink vannak, hogyan vonjuk be a szü-
lőket, kertészkedünk-e az udvarunkon, stb. Tehát minden olyan 
tevékenység ami a világunk megóvásával, illetve a környezettu-
datos fogyasztóvá válással kapcsolatos. Ezekről két évre vissza-
menőleg dokumentációt kellett készítenünk. Továbbá az állat-
védelem is hozzá tartozik. Mi például kijárunk a Medve Farmra, 
ahol örökbe is fogadtunk egy macit, valamint a kiskertünkben 
borsót termesztünk, amit a gyerekek meg is kóstolhatnak.

Mikor nyerte el először a Zöld Óvoda címet?
Most először nyertük el ezt a címet. Már korábban is szerettünk 
volna pályázni, de két év munkáját kellett összekészítenünk 
erre, így az előző években még nem volt rá lehetőségünk. Ennek 
a címnek eszmei értéke van, nem jár érte tárgyi vagy pénzügyi 
jutalom. Természetesen nagyon büszkék vagyunk rá, és sze-
retnénk példaként állítani a többi fóti óvoda elé. Túl sok plusz 
munkát nem jelent, a gyerekek pedig nagyon szeretnek tevé-
kenykedni a kertben.
Föld napja alkalmából hányan vettek részt a programon és hány 
fát ültettek el?
Minden évben megünnepeljük a Föld világnapját, idén ez any-
nyival bővült, hogy közterületen helyeztünk el három fát ami 
a három csoportot szimbolizálja. Az ültetés utáni program ke-
retein belül rendeztünk egy, a Földünkkel kapcsolatos játékos 
vetélkedőt, amelyre meghívtuk a szülőket is.

Kik vettek részt a faültetésen?
Az összes óvónéni, dajka néni és a gyerekek. Tartottunk egy kis 
műsort, természettel kapcsolatos dalokat énekeltünk angolul és 
magyarul is, megbeszéltük a fa részeit, és a természetben vég-
zett feladatát.

Ki biztosította a fákat az ültetésre?
A mi alapítványunk vásárolta őket, saját magunk finanszíroz-
tuk. Ez a mi adományunk a köz javára, különösen, hogy szok-
tunk a Könyves Kálmán utcai játszótérre járni, így a gyerekek 
látják majd a gyümölcsét. A kertész javaslata alapján két juhar-
fát, egy színes és egy sima levelűt, és egy hársfát ültettünk el. 
Ezek a fajták viszonylag gyorsan nőnek és nagy lombot ereszte-
nek. A gyerekekkel tervezzük, hogy gondozzuk, locsoljuk őket.

Málnai Lilla

Faültetést szervezett a fóti Angolpalánta Montessori óvoda a Föld napja al-
kalmából a Könyves Kálmán utcai játszótéren. Az intézmény 2016-ban a 
fóti óvodák közül elsőként nyerte el a Zöld Óvoda címet. Az óvoda az ide-
gen nyelv oktatása mellett a környezettudatosságra nevelést is fontosnak 
tartja, ezért a gyermekeket a vízzel, az energiával és az anyaggal történő 
takarékosságra nevelik. Megtanítják nekik a szelektív hulladékgyűjtés és 
a komposztálás alapelveit. A Föld napi faültetés kapcsán az óvoda vezetőjé-
vel, Szabó Helénával beszélgettünk.

A Föld

Napja
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Gyermekek, felnőttek egyaránt nagy iz-
galommal várták az indulás pillanatát 
egy ismeretlen mesés világ felé, Benedek 
Elek nyomában. 
2017. március 20-a reggelén 6 órakor minden gyermeket számba 
véve elindultunk, s meg sem álltunk a határig. Elérve Nagyvára-
dot, elsőként megismerkedtünk vezetőnkkel, Bálinth Zoltánnal, 
aki utunk során az itt élő emberek gazdag mese és mondavilágával 
tette színesebbé a busszal történő távolságok leküzdését. Elsőként 
a Szent Lászlót övező legendákat s a hozzá kapcsolódó történelmi/ 
tárgyi emlékeket ismerhettük meg. Koszorúzással  tisztelegtünk 
emléke előtt, ahogyan tettük ezt Bethlen Gábor fejedelem szob-
ra előtt is. Tovább haladva ültünk Ady Endre ülőszobra mellett, s 
a hídról letekintettünk a várost átszelő Sebes Körösre. Végül el-
jutottunk a Szent László térre, amely felújítva teljes pompájában 
gyönyörködtetett meg bennünket. A várost elhagyva a Király-há-
gón felfelé haladva, megtapasztalhattuk a hegyre felvezető, majd 
a lankás lejtőn lefelé vezető út szerpentinjeit, s annak hatását 
szervezetünkre. Következő uticélunk Bánffyhunyad Kalotaszeg 
legősibb temploma volt. A templom oldalában két kopjafa emlé-
keztetett a szülőföldjükért meghalt hősökre és egy másik kopjafa 
Petőfi hősies harcára e honért. Utunk aznapi utolsó állomásához 
érkeztünk Kolozsvárra. Beesteledett, így csak az esti fényeiben 
pompázó várost láthattuk. Szállásunk elfoglalása után kerítet-
tünk sor a város központjának megismerésére. Különleges élmény, 
esőben esti fényben a városnézés. Sajnos a Házsongárdi teme-
tő belső megtekintésére nem jutott idő a feszített program mi-
att.                                                                                                                                                                                                                   

Másnap reggel, a buszról csodálhattuk meg a ködbe burkolódzott 
temető bejáratát. Indulnunk kellett hisz várt bennünket az új él-
mény, Torda minden történelmi nagyságával és természeti kincsé-
vel. Megilletődötten fogadtuk a történelmi tényt, hogy itt alkottak 
nagyot őseink s ez Európa életében véglegesen megváltoztatta az 
egyházi törvényeket. 
A templom árnyékában megbújva találtuk Petőfi Sándor és Szend-
rei Júlia szobrát, amit megkoszorúztunk. 
A tordai sóbánya elbűvölt, magával ragadott, s elkápráztatott szép-
ségével, nagyságával múltjával és jelenével. Igazán feledhetetlen 
élményt kaptunk. 
Szováta felé haladva néhány perc erejéig átölelhettük újra szeretett 
ismerőseinket, barátainkat, testvérvárosunk Balavásár tanárait, és 
a falu képviselőit. 

A Medve-tó és a gyönyörűséges villák, mint megannyi ékszer-
doboz ragyogtak a délutáni  szürkületben. S e napon nem  ért 
véget a meglepetések sora, mert  igaz, hogy korom sötétben ér-
keztünk meg a szálláshelyünkre a vacsora befejezése után, de 
az apartmanokba  belépve a kandalló melegítő sugaránál per-
ceken belül otthoni meleg áradt felénk. Egy kis csodát és meg-
lepetést, varázsolt a megfáradt testnek és szellemnek egyaránt.                                                                                                                                        
A hó is, ami másnap délelőtt fogadott bennünket, a  hágókon 
átjutva tovább fokozta ezt az élményt. De mielőtt elhagytuk volna 
a reggeli ködbe burkolózott Gyergyószentmiklóst, megláthattuk a 
napsütésben elő-elő bukkanó Lázár kastély reneszánsz kori tor-
nyait és ódon várfalát.  

Ellátogattunk Tatárdombra, s meghallgattuk a tatár verő székely 
asszony legendáját. Majd visszatérve Gyergyószentmiklósra be-
tértünk az örmények által alapított templomukba. Megismertük  

Mitől is csendes egy csendesnap?
Mi az? 900 lába van, 450 szíve és csöndben van? Bármi is legyen 
ez biztos nem az Ökumenikus Iskola diákjai. Főleg akkor nem, ha 
nincs más dolgunk, csak előadást hallgatni, az osztályfőnökükkel 
beszélgetni, vagy éppen filmet nézni. De akkor mégis mitől csen-
des egy csendesnap?

Iskolánk szellemiségéhez szorosan kapcsolódnak nemcsak a hétfő 
reggeli áhítatok, a nap kezdő és záró imádságok, hanem az évente 
kétszer megrendezésre kerülő csendesnapok is.
Az alsó tagozaton a kicsik mindig egy-egy filmet néznek, vagy va-
lamilyen nekik szóló bibliai történetet hallgatnak meg. Az üzenet 
könnyebb megértését a tanítónénik által elkészített feladatlapok-
kal, csapatversenyekkel, barkácsolással, ügyességi játékokkal se-
gítik elő. A „nagy” negyedikeseknek már arra is lehetőségük van, 
hogy osztályfőnökükkel egy beszélgetés keretein belül dolgozzák 
fel a látottakat, vagy hallottakat. Idén Mózes életéről hallhattak az 
alsósok.

A felső tagozat diákjai felekezet szerint vesznek részt igehirdeté-
sen, vagy misén. Egy hosszabb szünet után az 5-6. és 7-8. évfolyam 
már külön, korosztályának megfelelően vehet részt egy-egy előa-

dáson. Később, az osztályban osztályfőnökeik vezetésével osztják 
meg egymás között a gondolataikat.
A gimnáziumban a tanárok minden évben igyekeznek olyan 
előadót meghívni, aki a világ különböző országaiban hagyja szer-
te jótékony lábnyomait. Idén egy Indiában missziót végző lelkész 
előadását hallhattuk az országról és a keresztény munkájáról.

Bár a csendesnap nem szó szerint arról szól, hogy némán ülünk 
egész nap, valami mégis elcsendesül aznap: a lelkünk. Ezeknek a 
napoknak a lényege ugyanis ebben rejlik. Az igehirdetések, misék, 
előadások célja az, hogy az iskola diákjai olyan tanítást halljanak, 
ami hitüket erősíti. Intézményünk tanulóinak, illetve a diákok 
családjainak fontos a hitbeli nevelés és a hitben való növekedés. A 
csendesnapok alkalmával nincs más dolgunk, mint Istenre figyel-
ni, és a hallottakat nem csak meghallgatni, hanem a szívünkbe is 
fogadni, elgondolkozni, elmélyülni benne. A nap végén a figyelmes 
diákok és a tanárok is egyaránt üzenettel térhetnek haza, és büsz-
kén mondhatják el, hogy egy olyan iskolába tanulhatnak, dolgoz-
hatnak, ahol a tanítás nélküli napokon lelkükben, emberségükben 
fejlődhetnek tovább. 

Arany Kincső
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kultúrájukat, hagyományaikat és hányattatott sorsukat a törté-
nelem viharában. 

A buszba visszaérkezve utunk a Békás-szorosba vezetett. Még 
egy kis idő jutott arra is, hogy megmozgassuk testünket egy kis 
hógolyózással. Az időjárás kegyébe fogadott minket így verőfé-
nyes napsütésben sétáltuk végig a szorost s néztük meg a ma is 
álló hidat, mely határa volt Magyar és Moldvaországnak. 
S végre jött egy rövid kis pihenő a Gyilkos-tónál amit ugyan még 
jég borított, de kiálló farönkjeivel rég múlt korokról mesélt. A 
nagy földcsuszamlásról és a székely szerelmesek legendájáról. 
Elfogyasztva ebédünket, kicsit feltöltődve, hosszú buszozás után 
érkeztünk meg a gyergyóalfalusi, Böjte Csaba által támogatott 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett intézménybe. 
Átadtuk adományainkat a lelkes kis csapatnak, akik nagy öröm-
mel fogadtak bennünket. 
Utunk negyedik napjának első állomása Csíkrákos volt. Meg-
lepetten nézegettük a templom falán található ősi jelképeinket, 
amely a népi mondák motívumait idézte meg. Madénfalvára érve 
megkoszorúztuk az 1764-es székely tragédiák emlékhelyét s 
hosszasan számoltuk mi is lehet az az évszám, amit a SICVLICI-
DIUM jelent. A Habsburg birodalom üldöztetése, és kitelepítése 
várt az itt élő emberekre. Ennek emlékére született az emlékpark.

Az általános iskolában nagy szeretettel és lelkesen vártak min-
ket. Bemutatták iskolai életük legfontosabb állomásait s szintén 
ezt tettük mi is. A közös ismerkedés után jött a mindent eldön-
tő focicsata és a vidám kosárlabda mérkőzés. Az eredmény nem 
számított, hisz a közös játék és az egymással szembeni sportsze-
rűség volt a mérkőzés igazi értéke. Jött a búcsú pillanata, s kicsit 
szomorúan váltunk el újonnan szerzett barátainktól.

Utunk, a szállásunk felé,Gyergyószentmiklósra vitt, de közben 
kirándultunk a Maros és Olt forrásához s hallgattuk a kedves le-
gendát a testvérek szétválásáról,és az útjukról, míg eljutottak a 
Duna vizéig. Nagyon fáradtan és éhesen érkeztünk vacsorázni a 
nagyon színvonalas étkezést biztosító gyergyószentmiklósi étte-
remhez ahol jó étvággyal fogyasztottuk  vacsoránkat  s tértünk 
nyugovóra.

Tovább utazva Kisbaconba nagy érdeklődéssel vártuk a találko-
zást Benedek Elek nagy mesemondónk dédunokájává,aki bemu-
tatta a Benedek kúriát és a felelevenített élmények után koszorút 
helyeztünk el a megemlékezés asztalánál. Később készíthettünk 
kürtőskalácsot, megtekinthettünk egy működő malmot és a falu 
tájházát. Fáradtan, kimerülve érkeztünk utolsó szálláshelyünkre 
ahol megvacsoráztunk és készültünk a reggeli hazautazásra. 

Ötödik nap reggelén minden pillanatát megőrizve élményeink-
nek el kellett válnunk székely földtől, s egy utolsó pillantást vetni 
Farkaslakán Tamási Áron sírjára, s koszorúval tisztelegni emléke 
előtt. Ezután már nem maradt más csak hazafelé venni az irányt, 
s a visszaúton emlékeinkbe temetkezni, majd a Király-hágót elér-
ve egy utolsó pillantást vetni a Kárpátok hegyvonulatára, s ma-
gunknak megígérni, hogy egyszer még visszatérünk ismét.
Az út nagyon érdekes és tanulságos emlék marad, s a sok infor-
máció csak remélni tudjuk, hogy elraktározódik a gyerekek em-
lékezetében. 

Bagi Katalin
kísérő pedagógus

Fóti iskolai hírek
Ökumenikus iskola

Csavarogtunk határtalanul Erdélyben

Fóti Népművészeti  
Szakgimnázium 

Iskolánk, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium eb-
ben a tanévben is aratott az országos művészeti versenyen. A sok 
kiállítás, pályázat, verseny eredményéről szeretnénk Fót lakosit tá-
jékoztatni a következő hónapban egy összefoglalóban.
Jelenleg az egyik legrangosabb országos verseny friss eredményét 
szeretném közzétenni. Kaposváron az Országos Népművésze-
ti Versenyen Lencsés Károlyné felkészítésében két tanulónk vett 
részt és I. helyezést ért el.

I. korcsoportban Tóth Vivien
II. korcsoportban Nagy Bernadett.

Gratulálunk a szép eredményhez nekik és felkészítő tanáruknak. 
Ez az eredmény a felsőoktatási felvételiben plusz pontokat jelent 
ezeknek a 

Fót város iskoláinak sport-
versenye-Atlétika több-tusa 
bajnokság
A verseny célja: Az atlétika sportág népszerűsítése a fóti iskolákban. 
Versenylehetőség biztosítása a gyermek, ifjúsági korosztályok szá-
mára.
A verseny rendezője: A fóti iskolákban dolgozó testnevelő tanárok.

A verseny helye: A Fót Sport Egyesület sportpályája,  
Balogh Sándor Sportcentrum, 2151 Fót Kossuth Lajos u.3

A verseny időpontja: 2017.05. 16 kedd 13.00

SZURKOLJUNK EGYÜTT A FÓTI GYEREKEKNEK!
Az eseményen a Fóti Auchan Áruház igazgatója Kiss Emőke spor-
teszközöket adományoz a sportoló fiataloknak Bartos Sándor pol-
gármesterrel
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Pótfelvételi meghirdetése  
a 2017-18-as tanévre

Örömmel értesítjük önöket, vannak még betöltetlen helye-
ink, lehet jelentkezni. Iskolánk pótfelvételi vizsgát hirdet  
2017.05.02-től a következő szakokra:

Ginázium 
003 belső kódú német 
nyelvi előkésztős csoportba, (6 fő)

Szakgimnázium: 
004 kód kerámiaműves (6 fő)
005 kód divat-és stílustervező (4 fő)
006 kód textilműves (4 fő)
007 kód grafikus (9 fő)
001 néptánc (8 fő)

A jelentkezéseket az iskola címére postán (2153 Fót, Vörösmarty 
tér 2) vagy emailben az nmszki@freemail.hu címre kérjük. A be-
hívás a jelentkezés alapján egyedileg történik.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!!.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna 
 intézményvezető

A mi suliNK,  
ahová szívesen járuNK

„Csak semmi istenhozzád. Itt vagy a szí-
vemben. Ami azt jelenti, hogy nem le-
hetsz távol tőlem soha.”

John Scalzi
Egy iskola életében a változás folyamatosan jelen van. Vannak 
köztük kisebbek és nagyobbak, előre tervezhetők és váratlanok 
egyaránt. Mi, a Németh Kálmán Iskola dolgozói, tanulói és szülei 
együtt élünk meg egy nagyon fontos változást májusban. Búcsút 
veszünk iskolánk nyugdíjba vonuló igazgatójától, Zoli bácsitól.

Bohus Zoltán 1974-ben kezdett dolgozni az akkor még 3. Számú, 
ma Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában, 1994 óta volt az intézmény igazgatója. 

Tanítványai jó szívvel emlékeznek rá, tisztelik, megbecsülik. 
Visszaemlékezéseikből olyan tanár képe rajzolódik ki, aki a gye-
rekekben a lehetőséget látta, gyémántként csiszolgatta őket. Di-
ákjai felé rokonszenvet, bizalmat sugározott, bárki bármilyen 
problémájával bátran fordulhatott hozzá. Olyan magával ragadó-
an tanított, hogy fegyelmezésre nem is volt szüksége. Empatikus, 
segítőkész, elfogadó személyiség, aki a különböző képességű ta-
nulókkal egyformán jól bánt, mindenki megkapta tőle a fejlődé-
séhez szükséges segítséget, biztatást, és a megfelelő feladatot. 

Vezetői pályázataiban többször harangöntőhöz hasonlította a jó 
pedagógust. Ahhoz a mesterhez, aki hosszú időn át „türelmes 
szenvedéllyel” végzi munkáját, annak ellenére, hogy tudja, a ha-
rang kondulását talán sosem fogja hallani. Az elmúlt évtizedek 
alatt ez a hit segítette abban, hogy tudásának, tapasztalatának 
meggyőző erejével pedagógiai elképzelései mellé állítsa kollégáit. 
Velük együtt alakította ki az iskola mai arculatát, szellemiségét. 
Erejét, idejét nem kímélve, nem pozíciójából, hanem jelleméből 
fakadó természetességgel vett részt minden az intézményhez, an-
nak tanulóihoz, dolgozóihoz köthető eseményen. A gyerekek és a 
szülők is bátran fordulhattak hozzá, ajtaja mindenki előtt nyit-
va állt. Neki is köszönhető, hogy jelenleg tizenegy volt tanítvány 
dolgozik pedagógusként vagy más munkakörben az intézmény-
ben. Gyermekszeretete, elkötelezett hivatástudata, az intézmény 
iránti felelősségérzete, kulturált vezetési stílusa, közösségi ma-
gatartása, széles körű műveltsége és szerénysége egyaránt példa 
értékű. 

Pedagógusként 43 és vezetőként 23 évet töltött ugyanabban az 
intézményben. Az egykori és jelenlegi diákok, szülők, kollégák 
egyaránt szeretik és tisztelik. Munkáját megköszönve kívánunk 
számára jó egészséget, hosszú és aktív nyugdíjas éveket. 
A Németh Kálmán Iskola egykori és jelenlegi dolgozói, tanulói és 
a szülők

Nagy sikerrel lezajlott  
a Károlyi Huszárok Napja

Április 9-én vasárnap felpezsdült az élet 
Fóton.  A ligetes Piac téren már délelőtt 
tábort vertek a Veresegyházról, Vácról, 
Mogyoródról és Békéscsabáról érkezett 
huszárok, honvédek és császári katonák. 

Az árnyas fák közt sátrak sorakoztak katonás rendben. Harcra 
készen várták a tűzparancsot a tábori tarackok és a tűzmesterek. 
A lovak nyerítettek, a huszárok a rövid pihenőt követően ismét 
lóra kaptak, vezényszavak pattogtak a sok kíváncsi néző örömére. 

Délután kettő órakor kezdetét vette a látványos rendezvény, 
melyben közel 50 huszár és 20 gyalogos vett részt. Színpompás 
viseletükről már messziről meg lehetett különböztetni a Károlyi 
huszárokat, a Sándor huszárokat és a Miklós huszárokat és per-
sze a császári sorgyalogokat.
Az ünnepi megnyitót követően, Bartos Sándor polgármester és 
Székely Tibor „főhuszár” köszöntő szavai után, a dobszóra fel-
sorakozott menet végig vonult Fót történelmi városközpontján, 
hogy megkoszorúzzák a Károlyi huszárezred egykori alapítója, 
Károlyi István  márvány szobrát az Óvodakertben és dombormű-
vét a Károlyi kastély oldalán. Az ünnepélyes pillanatokat a színes, 
vidám délutáni műsor követte, valódi örömünnepként élték meg 
a gyerekek és a családok. 

Igazi huszáros műsorral léptek fel az Apponyi Franciska-, a Bog-
lárka- és a Gondviselés Katolikus Óvoda növendékei. Speidl Bi-
anka, öt éves kislány pedig szép, huszáros verssel állt ki bátran a 
színpadra. Sokat tanulhattunk Babucs Zoltán hadtörténész előa-
dásán, ahol bemutatta a különböző ezredek viseleteit, a rendsze-
resített fegyvereket, a harcmodort és a huszárok életmódját. Köz-
ben sok gyermek tevékenykedett a kézműves foglalkozáson, ahol 
többek közt számos huszárcsákó is elkészült.  Az előadást köve-
tően piros és kék csákós gyerekek lepték el a „harcteret”, akik fel-
nőtt parancsnokok irányítása mellett csatáztak papírkardjaikkal. 
A Piac tér ágyúlövésektől, csatakiáltásoktól, fegyverropogástól 
volt hangos.

A végig nagy létszámú közönség körében ott ült a gróf Károlyi 
László és felesége. Öröm és meghatódottság látszott a Gróf úr 
arcán, amikor a hagyományőrző Károlyi bandérium első hat 

kishuszárát Ferenczi János huszárkapitány felavatta. Régi nagy 
álma teljesült ezzel. Az izgalmakat a Kolompos együttes „Jönnek 
a huszárok” című műsora oldotta fel. A színpadon sok gyermek 
„segítette” a koncertet. 

Fót Város Önkormányzata támogatásával e napon Fót dicső múlt-
ja újjáéledt! Szépen szerveződik a Fóti Károlyi Hagyományőrző 
Bandérium is. Sokan úgy gondoljuk, a Károlyi Huszárok Napját 
jövőre is meg kell tartani, reményeink szerint újabb Károlyi kis-
huszárok felavatásával.

Molnár Krisztina  
kulturális referens

PROGRAMOK



Fóti Hírnök 201712 Fóti Hírnök2017 13KULTÚRA KULTÚRA

Kéz a kézben sétáltak fenn a hegyen. Időnként megálltak és hosz-
szasan csókolóztak. Meleg, verőfényes májusi nap volt… A Far-
kasréti temető környékén jártak, ahol az ezernyi nyíló orgona-
bokor nehéz, édes illata szállt a levegőben…

- Kérsz egy csokor orgonát? – kérdezte a fiú, miközben egy pici 
puszit cuppantott a lány nózijára.

- Aha. Csak aztán vigyázz, nehogy a tulaj rosszkedvében esetleg 
beléd vágja az ásóját!

- Rizikó nélkül nincs győzelem! Különben is: virágot lopni nem 
bűn. Na, válassz, milyen színű legyen!?

- Talán abból a sötétlilából kérnék, úgy látom, dupla virágú, az, 
csodálatosan szép! De légy nagyon óvatos!

A fiú felpattant a kerítés terméskő lábazatára, bal kezével meg-
kapaszkodott a kovácsoltvas kerítésbe, jobb kezével meg benyúlt 
az ágak közé. Amikor az elsőt letörte, akkorát roppant az ág, 
hogy maga is megijedt. „Hiába, régen nem esett már, az ágak ki 
vannak száradva, bármilyen finoman is próbálom hajlítani, tö-
rik, mint az üveg” – gondolta. Várt egy kicsit. A városi zajból itt 
semmi sem érződött, csönd és nyugalom terült szét az utcában. 
Csak a legyek, méhek, dongók és egyéb rovarok zúgása, dön-
gicsélése hallatszott. Körülnézett: sehol senki… Egy újabb ágért 
nyúlt… Az akkora robajjal tört le, mintha egy fa hasadt volna 

ketté. Megállt benne az ütő… A kertből egy határozott, kemény 
férfihang szólt: - Van ott valaki?

A fiú a hatalmas lombkoronától nem láthatta a kérdezőt. A lány 
is a fiú mögé bújt, gondolták, ha nem válaszolnak, a tulaj túlteszi 
magát a reccsenésen…

- Azt kérdeztem, van-e ott valaki?! - ismétlődött meg a kérdés, 
de most már dühösebben. Aztán, választ sem várva nyílt a kapu. 
A tulaj, vöröslő fejjel, és élesre köszörült metszőollóval kezében, 
fenyegetően állt előttük: - Miért nem kér fiatalember? Azt mond-
ja meg nekem, miért nem kér? Szóljon, annyit vágok magának, 
amennyit csak akar! De ne lopjon. Érti? Ne lop-jon!

- A fiatalember leugrott a lábazatról és illedelmesen mondta: 
- Köszönöm uram, de nem kérek egy szálat sem. Tudja, a tulaj 
tudtával, sőt, annak segítő közreműködésével nem lehet virágot 
lopni! Az úgy, nem romantikus. Tetszik érteni?

Azzal otthagyták a megrökönyödött férfit.

Kéz a kézben ballagtak le a hegyről, a lány kezében a kétágnyi 
orgonával. Időnként meg-megálltak és hosszasan csókolóztak. A 
lány meg minden további puszi előtt újra és újra elismételte:

- A tulaj segítségével nem lehet virágot lopni! Az úgy, nem ro-
mantikus…

A Seb témáját személyes tapasztalat ihlette?

Volt egy történet, ami nagyon erősen megérintett a 2008-as hi-
telválság idején. Szerintem a hitelválság volt a magyar társadalom 
utóbbi húsz évének legnagyobb traumája, amely szinte minden 
család életére hatással volt, de nem nagyon született róla alkotás. 
A felső és alsó rétegben is csúsztak le családok; ez máig feldol-
gozatlan sokk maradt. Három család történetét, egy felső közé-
posztálybeli házaspárét, a náluk dolgozó bébiszitterét, illetve egy 
roma kerti munkásét, az ő egymáshoz való viszonyukat, közegü-
ket akartam megmutatni.

Krimi szál teszi még izgalmasabbá a történetet, noha maga a 
regény nem csupán erről szól. Miért döntött úgy, hogy végül 
mégsem erre helyezi a hangsúlyt?

Azt éreztem, hogy az ügyetlenkedés, a „bénázás” 
sokkal inkább jellemzi ezeket az embereket, mint az, 
hogy profin kiterveljenek, majd ezt követően végre-
hajtsanak egy bűncselekményt. Az elején persze vol-
tak olyan elképzeléseim, hogy végigviszem a krimit 
és a nyomozást, de akkor túlzottam a műfaj kötelező 
elemei és a külső események diktálták volna a törté-
net bonyolítását, engem viszont az érdekelt, mi tör-
ténik ezeknek az embereknek a lelkében.

A regény nem csupán a szegénységre fókuszál, ha-
nem mindezeket belehelyezi egy sokkal nagyobb 
képbe, amit kifejezetten szerencsés megoldásnak 
tartok.

Az egyik legfontosabb célom az volt, hogy az együtt-

élés nehézségeit mind a férfi-nő kapcsolatban, mind a különböző 
társadalmi rétegek vonatkozásában bemutassam, ezt pedig csak 
úgy tudtam megtenni, ha különböző közegeket helyezek egymás 
mellé. Ezért is választottam az egyes szám harmadik személyű 
elbeszélői pozíciót, hogy meg tudjam mutatni a nézőpontok sok-
féleségét. A félreértések, sérelmek okán a személyközi kapcsola-
tokban elég komoly hadiállapot tud kialakulni, amiről azt érzem, 
áthatja az egész társadalmat. Ezzel az ún. sérelemkommuniká-
cióval függ össze az is, hogy mindenki áldozatnak érzi magát, 
s hogy túl gyakran keressük a másikban a hibát, a saját felelős-
ségünket pedig rendre igyekszünk hárítani. Lássuk be, ez azért 
nem egy felnőtt hozzáállás az élethez.

A könyvben nagy hangsúlyt kap az a kérdés, hogy mit tudunk 
egymással kezdeni egy kapcsolatban, mit akarunk egymás-
tól, miért vagyunk együtt, meddig lehet, szabad-e kompro-
misszumot kötni a vágyott biztonság érdekében.

A regény főszereplői esetében az együtt maradás inkább kény-
szer. Az okok többfélék. Későn házasodtak, és elfogadták, nem 
biztos, hogy a legideálisabb emberrel találkoztak. A nő egyre in-
kább áldozatnak érzi magát a kapcsolatban, ami részben igaz is, 
de ez nem segíti őt a jó közérzetet biztosító megoldások megta-
lálásában. Nem alakítja, inkább elszenvedi a saját életét, és nem 
képes a saját függetlenségét megőrizni egy kapcsolaton belül. Saj-
nos sok nőre jellemző, részben a rossz mintáknak köszönhetően, 
hogy a szerelemnek, a biztonságnak engedve a házasságban nem 
egyszer minden önállóságot feladnak, majd pár év múlva azon 
kapják magukat, hogy teljesen kiszolgáltatták magukat a másik-
nak. Pedig a szerelem nem az autonómiánk feladásáról szól. A Seb 
női szereplője nem látja át ezt a folyamatot, és azt mondja, hogy 
a férfi elszigetelte őt a világtól, holott a kialakult állapothoz ő is 
nagymértékben hozzájárul.

Mit kíván magának, optimális esetben mi ülepedjen le a Seb 
olvasóiban?

Jó lenne, ha a valóságban is megpróbálnánk egy 
kicsit jobban megérteni a másikat, a helyébe kép-
zelni magunkat. Ha nem reagálnánk minden-
re annyi gyűlölettel, indulattal. Mégis csak egy 
országban élünk, még ha másképp is gondolko-
zunk, az vinne bennünket kicsit előbbre, ha köl-
csönösen megértenénk egymás helyzetét, és a 
másikban is meglátnánk az embert, akinek nem 
feltétlenül gonoszságból, rossz szándékból fakad 
minden lépése. És ha ezt a szemléletet többen 
tennék magukévá, akkor egyre kevesebben érez-
nék a gyűlölet által feljogosítva magukat a másik 
eltiprására.

A kötet a bemutató alatt kedvezményesen 
megvásárolható.

Winczheim Tibor: A lopott orgona

 

 

 
 

 
M  E  G  H  Í  V  Ó 

 

Szeretettel várjuk a Fót Városi Könyvtárba 
 

W i n c z h e i m   T i b o r 
Art-Arany Díjjal kitüntetett 

fóti író és költő 
önálló irodalmi estjére 

 

 
 

2017. május 12-én, 
pénteken este 18 órára 

 
„HA SZERETNÉNEK EGY VIDÁM ÓRÁT ELTÖLTENI 
VELEM,  KI NE HAGYJÁK EZT A LEHETŐSÉGET!” 

                                                          /WT/ 
A részvétel ingyenes 

 

Cím: Fót Városi Könyvtár 
Fót, Dózsa György u. 12-14.; 27 / 538-250 

M e g h í v ó

Szeretettel várjuk a Fót Városi Könyvtárba

WINCZHEIM TIBOR 

Art-Arany Díjjal kitüntetett  
fóti író és költő önálló irodalmi estjére

2017. MÁJUS 12-ÉN, 
pénteken este 18 órára

„HA SZERETNÉNEK EGY VIDÁM  
ÓRÁT ELTÖLTENI VELEM, KI NE  

HAGYJÁK EZT A LEHETŐSÉGET!”
/WT/

A részvétel ingyenes
Cím: Fót Városi Könyvtár

Fót, Dózsa György u. 12-14.
27 / 538-250

Az ünnepi könyvhét alkalmából június 9-én 18 órától kerül megrendezésre Hidasi 
Judit Seb című könyvének bemutatója a Fóti Városi Könyvtárban. Az Fóton élő írónő 
első, Hotel Havanna című könyve 2013-ban jelent meg, s ezzel a kötettel képviselte 
Magyarországot az Európai Első Könyvesek Fesztiválján, majd a könyvben szereplő 
novellákkal bejutott a fiatal tehetségeket elismerő Petri-díj három döntőse közé. A 
2016-ban megjelent első regényét - amely Seb címre hallgat - a 2008-as hitelválság 
ihlette, melyben három család történetét mutatja be.

Könyvbemutató
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Nevezési lap a főzőversenyre 

Fót, 2017. május 27. – Fóti Tó és környéke 

A csapat (család, baráti kör) neve:  

     
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:      

     
     
Kategóriák (a választott aláhúzandó): 

- bogrács étel 
- grill étel 
- reform étel 
 

Készíteni kívánt étel neve:  

 

A jelentkezők a főzőhelyeket 8-tól 9 óráig foglalhatják el. Tűzgyújtás: 9 
órakor. A zsűrinek 12.30 órától 13-ig kell leadni 1 adag ételt. A tálalást, a 
díszítést a zsűri külön pontozza. 
 

Fát minden résztvevő számára ingyenesen biztosítunk.  
 

A kipakolás után a gépjárművel kötelezően ki kell állni a rendezvény 
helyszínéről. 
 

A versenyre nevezési díj nincs!  

A jelentkezési lapot a fotimuvhaz@gmail.com e-mail címre kérjük 2017. 
május 12-ig eljuttatni, vagy a Vörösmarty Művelődési Házban leadni! 

PROGRAMOK

 
A FKKK - Vörösmarty Művelődési Ház  
közművelődési napközis tábort hirdet. 
Ideje naponta 8 – 16 óra között. 
Korosztály: 6-14 éves gyermekek számára 
 
Az alábbi időpontokban: 

 
 

 

   

Június 19-23. 
táborvezető:  
Hegyesi Beatrix 
06-20-529-6255 

 
 
 

Június 26-30. 
táborvezető: 
Keresztesi Tünde 
06-20-554-9034 

 
 
 
 

Július   3-7. 
táborvezető: 
Kovács Margit 
06-70-262-8778 
 
 

 
 
 

Július 10-14. 
táborvezető: 
Keresztesi Tünde 
06-20-554-9034 

 
 
 

 

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. 

Barangolások 
1. nap Kirándulás a Fóti Somlyón 

Tulipán készítés nemezgyapjúból 

2. nap Veresegyházi tanösvény bejárása 
Kirándulás a Medvefarmon 

3. nap Nagy játék a budapesti Tarzan parkban 
4. nap Látogatás a Mezőgazdasági Múzeumba 

5. nap Kirándulás a Margitszigeten és a Fővárosi 
Állatkertben 

Felfedezések 
1. nap Ismerkedés egymással, séta a Gyermekvárosi tónál, 

csapatépítő játékok, „Rókavadászat” 

2. nap Látogatás a csodák palotájába (vagy interaktív 
kiállítás a Vajdahunyad várban) 

3. nap Kirándulás a Fóti Somlyóba, piknik, számháború 
4. nap Kirándulás a Hajógyári szigetre-nagy játszótér 

5. nap Németh Kálmán Emlékház látogatása, kincskeresés, 
zenés búcsú buli 

Kalandra fel! 
1. nap Látogatás a Németh Kálmán Emlékházba 

2. nap Séta a Budai Várban és a Mezőgazdasági 
Múzeumban 

3. nap Ismerkedés a viaszos batikolással 
4. nap Fóti Filmgyár látogatása és filmvetítés 
5. nap Állatkerti séta és fotózás 

Ügyes kezek 

1. nap 
Ismerkedés egymással, csapatépítő játékok,  
ékszerek (fülbevaló, medál), kulcstartók készítése 
zsugorka fóliából 

2. nap Németh Kálmán emlékházban látogatás 
Fóti tó körüli séta – természet kincseinek gyűjtése 

3. nap Ajtó és asztaldísz készítése a gyűjtött kincsek 
felhasználásával, csapatversenyek  

4. nap Kirándulás a csodák palotájába  
Közös sütemény készítés 

5. nap Tűzzománcozás és zenés búcsú buli 

   
   
   

GGGYYYÖÖÖNNNGGGYYYFFFŰŰŰZZZŐŐŐ   TTTÁÁÁBBBOOORRRTTT   
hirdetünk 6-14 éves gyermekek részére! 

 

időpontja:  
   

   222000111777...   jjjúúúnnniiiuuusss   111999---   222333---iiiggg   
ééésss   jjjúúúllliiiuuusss   222444---   222888---iiiggg   

nnnaaapppooonnntttaaa:::   888...000000---   111666...000000   óóórrráááiiiggg   
   

helyszín: 
 Vörösmarty Művelődési Ház 

 

program: 
 

gyöngyfűzés alapjai, kétszálas fűzés, figurák és ékszerek készítése, 
decoupage, kirándulás, dal tanulás, népi játékok, 

kétszeri étkezés (ebéd+ uzsonna) a Kastély étteremben 
 

aaa   tttááábbbooorrr   dddíííjjjaaa   ééétttkkkeeezzzééésss   nnnééélllkkküüülll:::   111555...000000000   FFFttt///fffőőő   
 

AAA   tttááábbbooorrr   lllééétttssszzzááámmmaaa:::   
mmmiiinnniiimmmuuummm   111000,,,   mmmaaaxxxiiimmmuuummm   lllééétttssszzzááámmm   222555   fffőőő!!!   

 

A gyerekekkel Barócsi Istvánné 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. 
 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház 

 27 537 350, 06 70 3315806 e-mail: fotimuvhaz@gmail.com 
www.vmh.hu 

 
 
 

   
   

NNNÉÉÉPPPTTTÁÁÁNNNCCC   TTTÁÁÁBBBOOORRRTTT   
hirdetünk 6-12 éves gyermekek részére! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   

iiidddőőőpppooonnntttoookkk:::   222000111777...   jjjúúúllliiiuuusss   111000   ---   jjjúúúllliiiuuusss   111444---iiiggg      
ééésss   jjjúúúllliiiuuusss   111777   ---   222111---iiiggg      

nnnaaapppooonnntttaaa:::   888...000000---   111666...000000   óóórrráááiiiggg   
hhheeelllyyyssszzzííínnn:::   VVVööörrrööösssmmmaaarrrtttyyy   MMMűűűvvveeelllőőődddééésssiii   HHHááázzz   

 
program: 

 

tematikus néptánc foglalkozás, kézműves foglalkozás, kirándulás,  
népdalok, népi játékok tanulása, ismerkedés a népi hangszerekkel  

kétszeri étkezés (ebéd+ uzsonna) a Kastély étteremben 
 

aaa   tttááábbbooorrr   dddíííjjjaaa   ééétttkkkeeezzzééésss   nnnééélllkkküüülll:::   111555...000000000   FFFttt///fffőőő   
 

AAA   tttááábbbooorrr   mmmiiinnniiimmmuuummm   111000   gggyyyeeerrrmmmeeekkk   jjjeeellleeennntttkkkeeezzzéééssseee   eeessseeetttééénnn   iiinnnddduuulll!!!   
 

A tábort Balaskó Anikó néptánc művész és oktató vezeti. 
 

Érdeklődni: 
Balaskó Anikónál a anikobalasko5@gmail.com email címen. 

Jelentkezési és befizetési határidő: június 30. 

FÓTI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 
KÖZGYŰJTEMÉNYI  
KÖZPONT PROGRAMJAI
VÖRÖSMARTY MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ (FÓT, VÖRÖS-
MARTY TÉR 3.)
MÁJUS 18 - 23. 
A fizika csodái
Hétköznap: 8.00 – 20.00,  
hétvégén 10.00 – 18.00
Belépőjegy: 500,-Ft, Családi (4 fő) jegy: 
1.500,-Ft, Csoportos (10 főtől)  
belépőjegy: 300,-Ft, Csoportoknak  
előzetes bejelentkezés szükséges  
a 06 27 537 350 vagy a 06 70 331 5806  
telefonszámokon.

MÁJUS 26 – 27.   
VÁROSI GYERMEKNAP  
ÉS FŐZŐ VERSENY
MÁJUS 26. 
14.00 Furfangos csudavilág –  
9 féle interaktív játék
14.00 Baseball sapka kiállítás
17.00 Katáng együttes gyermek  
koncertje
19.30 ABBA Feeling

MÁJUS 27.
9.00 Köszöntők
9.00 Tűzgyújtás 
9.25 Fóti – Futi bemelegítés
10.00 óra Fóti- Futi verseny
11.30 óra Buborék együttes  
gyermekkoncertje
13.30 óra Kispárna együttes  
gyermekkoncertje
15.00 óra Főzőverseny  
eredményhirdetése
18.00 Roxymbol 
20.00 Marcellina 

ÖKO JÁTSZÓTÉR 
Művészeti csoportok fellépése 
Kézműves foglalkozások
Vidámpark , Lovaglás , Kenuzás 
KRESZ – Suli

KISALAGI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ  
(FÓT, BÉKE U. 33.)
MÁJUS 11. 
18.00 -  
Dr. Jászberényi József:  
Merre tart a világ?

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 
(FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 
12-14.)
MÁJUS 12. 
18.00 óra -  Író-olvasó találkozó:  
Winczheim Tiborral

MÁJUS 19.  
18.00 -  Kiállításmegnyitó: Patchwork 
textilek - Tóth Józsefné Enikő alkotásai

MÁJUS 27. - A könyvtár dolgozói 
várják Önöket a Fóti Tónál a Városi Gyer-
meknapon

NÉMETH KÁLMÁN  
EMLÉKHÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS:
MÁRCIUS 1-TŐL  
OKTÓBER 31 -IG 
naponta: 10:00-18:00
Szünnap: hétfő, vasárnap

TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozásokat minden héten szomba-
ton: 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, múzeum-
pedagógus 
a (+36 27) 358 130 vagy a (+36 70) 331 9236 

NYÁRI TÁBOROK
FÓTI VAKÁCIÓ
közművelődési napközis (8-16 óráig) tá-
bort hirdetünk az iskolás (6-14 éves) kor-
osztály számára az alábbi időpontokban:

június 19-23. táborvezető:  
Hegyesi Beatrix 06-20-529-6255
június 26-30. táborvezető:  
Keresztesi Tünde 06-20-554-9034
július   3-7. táborvezető:  
Kovács Margit 06-70-262-8778  

július 10-14. táborvezető:  
Keresztesi Tünde 06-20-554-9034

A tábor díja étkezés nélkül: bruttó 
15.000,-Ft

Jelentkezési határidő mindegyik tábor-
ra: május 20. Befizetés az aktuális tábor 
előtti kedd és péntek  
( június 13.,16.; 20., 23.; 27., 30.;  
és július 4., 7.) 
12.00 és 19.00 óra között a művelődési 
ház irodájában lehetséges.

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
Érdeklődni: a táborvezetőknél vagy a 
Vörösmarty Művelődési Ház 06 70/331-
5806 telefonszámán

NÉPTÁNC TÁBOR 

6-12 éves gyermekek részére,  
naponta 8 – 16 óráig 
időpont: július 17 – 21.
A tábor díja étkezés nélkül:  
bruttó 15.000,-Ft

helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Érdeklődni: Balaskó Anikónál  
a 06 30 9423750 vagy a művelődési ház  
06 70 331 5806 telefonszámán

GYÖNGYFŰZŐ TÁBOR
6-14 éves gyermekek részére,  
naponta 8-16 óráig
időpontok: június 19 – 24.  
és július 24-28.
A tábor díja étkezés nélkül: bruttó 
15.000,-Ft

helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
Érdeklődni: Barócsiné Ibolya  
a 06 20/218-3338 vagy a művelődési ház 
06 70/331-5806 telefonszámán.

VII. NÉMETH KÁLMÁN 
NYOMÁBAN ALKOTÓTÁBOR 
2017.
I. Turnus nagyoknak,  
(leendő 7-12. osztályosok):  
június 26 - 30-ig.

II. Turnus kicsiknek,  
(leendő1-6. osztályosok): 
július 3 - 7-ig.

Az alkotótábor részvételi díja  
étkezéssel: 17.000 Ft/fő
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Kiss Eszter 06 27 358 130,  
06 70 331 9236 

PROGRAMOK

 
„Mert mibennünk zeng a lélek 
Minket illet ez az élet!” 
(Nagy László: Táncbeli tánc-szók) 
 

 
„Zeng a lélek, zeng a szó, 

Zeng a szerelemajtó” 
(Magyar népdal) 

 

 
 
 

 
 
 

XII. NYÁRKÖSZÖNTŐ 
NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

FÓT, VÖRÖSMARTY U. 2. 
2017. JÚNIUS 10. SZOMBAT, 13-24h 

 

Mészáros Sára énekes, 

Bartók táncegyüttes, 
valamint a Fölszállott a páva díjas 

Bekecs táncegyüttes 
Nyárádmentéről 

 

Kézműves foglalkozások és 
mesterségek bemutatója, 
gyerekeknek, felnőtteknek: 
 Fafaragás  
 Korongozás 
 Kosár és peddignád fonás  
 Nemezelés, gyöngyfűzés  
 Íjazás, logikai játékok  
 Ékszerkészítés 
 Népi hímzés  
 Kerekítő foglalkozás kicsiknek 
 és még sok minden más  

Kirakodóvásár 

Fellépő együttesek és előadók, 
többek között: 

Fóti Boglárka Gyermek Táncegyüttes 
Csihar Fanni, Tengelice együttes, Fót 
A veresegyházi zeneiskola diákjai 
Karikás Táncegyüttes, Mogyoród 
Kerecsen Táncegyüttes, Veresegyház 
Regenyés együttes , Veresegyház 
Kőrösi Táncegyüttes, Dunakeszi 
Óbudai Népzeneiskola diákjai 
és sokan mások 

 

 

Magyar és moldvai csángó táncház  www.zengalelek.hu 

Fóti Hírnök  
Fót Város Önkor-
mányzatának havonta 
megjelenő, ingyenes 
lapja 

Kiadja Fót Város 
Önkormányzatának 
megbízásából a  
Profinyomtatás.hu Kft.
Cím: 1119 Budapest,  
Tétényi út 29.

Lapmenedzser  
Petrók Tamás
Telefon:
+3630 516 3536
E-mail:  
info@fotihirnok.eu
Megjelenik havonta 
8000 példányban

ISSN: 2062-6754
Terjesztés:  
Magyar Posta Zrt.

Az újságban feladott 
hirdetések tartalmáért 
és az azokban foglalt 
szolgáltatások minő-
ségéért   
felelősséget nem 
vállalunk.
 
Hírdetésfelvétel:
info@fotihirnok.eu
+3630 215 2088

IMPRESSZUM
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Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vö-
rösmarty tér 1.) egyfordulós, nyílt pályá-
zati felhívása az önkormányzat tulajdo-
nában álló, Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz-ú 
belterületi ingatlanok értékesítésére
A Fót 1586/5 és 1586/6 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar 
művelési ágba tartozó, per- és tehermentes, KEL-2 építési öve-
zetbe tartozó, a természetben a 2151 Fót, Kossuth Lajos u. 28. 
alatti, 1030 és 636 m2alapterületű, kivett, lakóház, udvar műve-
lési ágú 274 m2 összterületű felépítménnyel rendelkező ingatla-
nának pályázat útján történő értékesítésére.
Az irányadó eladási ár összege: bruttó 35.700.000.-Ft  
(azaz bruttó harmincötmillió-hétszázezer forint.)
A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó aláírásá-
val, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módón hogy azoknak 2017. 
május 31. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)

 Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
Az ingatlan - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyszí-
nen megtekinthető: 2017. május 26. napjáig munkanapokon, 
hivatali ügyfélfogadási időben. 

Kapcsolattartó személy: Szente László vagyongazdálkodási 
ügyintéző. Telefonszám: 27/535-375-131 mellék

Pályázat „Fót Város közigazgatási te-
rületén megvalósuló ingatlanon belüli 
szennyvízcsatorna-bekötővezeték léte-
sítési költségeinek támogatásáról”
A korábbi évektől eltérően a lakossági közműfejlesztések előse-
gítése céljából Fót Város Önkormányzata közigazgatási területén 
megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték 
létesítéséhez - pályázati úton - természetes személy, vagy társas-
ház részére kamatmentes visszatérítendő csatorna-rákötési tá-
mogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújt.
Támogatás mértéke: a közműberuházás teljes bekerülési költ-
ségének bruttó 150.000,- Ft feletti részére adható, mely összeg 
azonban nem haladhatja meg a teljes bekerülési költség 70%-át.

Keretösszeg: 17.500.000,- Ft.
Benyújtási határidő:  
2017. május 15-től a keretösszeg kimerüléséig.

A pályázatok beérkezésük sorrendjében– a meghatározott kere-
tösszeg kimerüléséig – a pályázati kiírásban, valamint a Fót Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Fót Város közigazgatási 
területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-be-
kötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról szóló 50/2016. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletében (Továbbiakban: Rendelet) 
meghatározottak szerint kerülnek elbírálásra.
A pályázati kiírás és a Rendelet megtekinthető részletesen Fót 
Város Önkormányzatának honlapján és a Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján.

Felhívás: „az ingatlanon belüli csator-
na-rákötéseknek a szociális rászorult-
ság elvén való támogatásáról”
A korábbi évekhez hasonlóan a lakossági közműfejlesztés előse-
gítése céljából a Fót Város Önkormányzat közigazgatási területén 
található, ingatlanon belüli csatorna bekötővezeték létesítéséhez 
szociálisan rászorult magánszemély részére támogatás –a továb-
biakban: csatorna-rákötési támogatás – nyújt.
Támogatás mértéke: A csatorna-rákötési támogatás a közmű ter-
vezett építési költségének legfeljebb 70%- a, amely azonban nem 
haladhatja meg a 300.000,-Ft-ot.

Keretösszeg: 2.500.000,- Ft.
Benyújtási határidő: a keretösszeg kimerüléséig.

A beadványok a sorrendjében– a meghatározott keretösszeg 
kimerüléséig – a pályázati kiírásban, valamint a Fót Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének az ingatlanon belüli csa-
torna-rákötéseknek a szociális rászorultság elvén való támo-
gatásáról szóló 34/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletében 
(Továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint kerülnek el-
bírálásra. A Rendelet megtekinthető részletesen Fót Város Ön-
kormányzatának honlapján és a Fóti Közös Önkormányzati Hi-
vatal Ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vö-
rösmarty tér1.) egy fordulós nyílt pályá-
zati felhívása az önkormányzat tulajdo-
nában álló 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám 
alatti, 290/4 hrsz-ú ingatlanon találha-
tó 35 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására
A felújítandó és bérletbe adni kívánt helyiség megnevezése:
290/4 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatt található kivett 
„strandfürdő, vendéglő” megnevezésű ingatlan (volt ifjúsági tá-
bor) területén lévő 35 m2 alapterületű volt büfé, valamint az ah-
hoz kapcsolódó 700 m2-es telekrész.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje:  
2017. május 31. napja (szerda) 13.00 óra.

Az üzlethelyiség kívülről folyamatosan megtekinthető a helyszí-
nen, - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyiségbe való be-
jutást 2017. május 24. napjáig Szente László vagyongazdálkodási 
ügyintéző biztosítja. Telefonszám: 27/535-375-131 mellék

Földrészletek értékesítése
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a Fót 
Város Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, Fót 
2032/42 hrsz-ú, 2100 m2 ; 2032/43 hrsz-ú, 2099 m2; 2032/44 
hrsz-ú, 3000 m2 területű, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű, IG-1 építési övezetbe tartozó földrészleteket. A pályázatok 
benyújtási határideje 2017. június 2.

További információ: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal,  
Kiszely Zoltán 27/535-375-131 mellék

Fót Város Önkormányzata az 
alábbi pályázatokat hirdeti meg

PÁLYÁZAT
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Év Adományozott Adomány célja Összeg (Ft)
2013 Fóti Rendőrőrs Suzuki SX4, 2/3 része 2 400 000

Fóti Rendőrőrs  Rendszámfelismerő 858 000
Fóti Polgárőrség Skoda Octavia használata

150 000
Fóti Polgárőrség Közbiztonság

2014 Németh Kálmán Ált.Isk Könyv 100. évforduló 200 000
Fóti Polgárőrség Közbiztonság 150 000
Fóti Római Katolikus Egy-
házközség

Szakrális Művészeti Hetek 300 000

Fóti Közműv. és Közgyű-
jteményi Közp.

Fóti Fröcsfesztivál 200 000

Fóti Károlyiak alapítvány Károlyi István szobor 
felújítás

150 000

Fót Játszótér 1 162 000
Fót Buszmegálló 46 000

2015 Fóti Polgárőrség Közbiztonság 150 000
Fóti Római Katolikus Egy-
házközség

Szakrális Művészeti Hetek 300 000

Fót Evangélikus Egyház-
község

Tóth György telek adomán-
yozó síremlékének felújítás

100 000

Fóti Római Katolikus Egy-
házközség

Mikulás futás 84 000

Szeretet Karácsonya (Desz-
póth Ildikó )

Karácsony FFKA megjelenés 65 000

2016 Fóti Polgárőrség Közbiztonság 150 000
Fóti Református Egyházk. 
Kisalag

Ifjúági tábor 150 000

Kulturális pályázat I. kiírása Közösség, kultúra, sport 1 287 744
Fóti Római Katolikus Egy-
házközség

Szakrális Művészeti Hetek 300 000

Kulturális pályázat II. 
kiírása

Közösség, kultúra, sport 1 087 864

Fót Paradicsomfesztivál szerszámok sorsolása 87 970
Winczheim Tibor Novellái kiadása 150 000
Katolikus egyház Mikulás futás 98 000
Fóti Közszolgáltató Non-
profit  Kft

Elárusító faházak Fót ren-
dezvényeihez

3 208 200

Fóti Közszolgáltató Non-
profit  Kft

Fót üdvözlőtáblái cseréje 361 705

2017 Fóti Polgárőrség Közbiztonság 150 000
Németh Kálmán emlékház “Női potré” fa szoborfej 

vásárlás
100 000

Összesen Támogatások Fót 9 876 578
1) 2016. 
Kulturális és sport 
pályázat I

Nyertes/adományozott Működési forma Pályázat megnevezés

Horváth István 
magánszemély

főiskolai tanár Zene és Tánc Műv. 
Ház

Fót Evangélikus Egyház-
község

egyház Orgona felújítás

Székely István BRRB 
zenekar

civil társaság Hangtechnikai 
eszközök

Zeng a Lélek Kult.és Hagy-
ományőrző Egyesület

egyesület XI. Nyárköszöntő 
Fesztivál

2) 2016. 
Kulturális és sport 
pályázat II.

Nyertes/adományozott Működési forma Pályázat megnevezés

Fóti Kisalagi Református egyház Használt harmóni-
um vásárlása és 
javítása

Garais Diákokért Alapítvány alapítvány 10 db tablet+be-
mutató és 5x2 órás 
oktatás Fót lako-
sainak

Szabó Nóra fóti magánszemély Bowling világbaj-
nokság

Összesen 1 087 864

Fót Városi Könyvtár
„VAN EGY VERSE?”
HELYEZÉSEK
FELNŐTT KATEGÓRIA
I. Kertész Gábor: Az út a hegyre
II. Scmatz Béla Zsolt: Kétségek, Az út
III. Kerekes Krisztina: E-vers
Különdíjazottak:
Szendrey Sándor István:  
Szép aludtam, SMS versek
Persa Ernő: Hitvallás

IFJÚSÁGI KATEGÓRIA
I. Liszkai Kristóf: Téli rózsa  
(Fóti Népművészeti Szakközépiskola)
II. Takács Boglárka: Kérdőjel  
(Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi)
III. Radics Eliza: Mint egy vihar  
(Fóti Népművészeti Szakközépiskola)

A zsűri által felolvasásra ajánlott, Lázár 
Csaba színművész által felolvasott további 
kiemelkedő versek:
Hegedűsné Jehodek Anna: Szavak
Henzel Lajos: Madárijesztő
Reichenbach József: Ekloga
Strempel Erzsébet: Az élet vize
Winczheim Tibor: Piroska és a farkas

65 vers érkezett a pályázati felhívásra. Gratu-
lálunk minden díjazottnak és felolvasott vers 
tulajdonosának!

Honlapunkon (www.fotikonyvtar.hu) és a 
Fóti Hírnök következő számaiban megjelen-
tetjük az elismerésben részesült verseket.

Köszönjük Horváth Lajos zsűrielnök, 
Hangyálné Praszna Éva és Izsóné Csapó 
Zsuzsanna zsűritagok munkáját! 

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
kuratóriuma az alábbi adományok-
ról hozott döntést 2013. év óta.
Támogassa a Fót Fejlődéséért Közalapítványt adója 
1%-val Fót fejlődéséért! ADÓSZÁM 19185617-2-13

AKTUÁLIS

Újra Tüdőszűrés Fóton!
Tisztelt Lakosság!
Fót Város Önkormányzata tüdőszűrést 
szervez a fóti lakosok számára.

A tüdőszűrés helye:  
Vörösmarty Művelődési Ház,
Agárdy terem
Fót, Vörösmarty tér 3. 

A tüdőszűrés időtartama:  
2017. május 26. – június 9. között

A tüdőszűrés vizsgálati ideje:
Hétfő, szerda: délután 12 -18 óra között
Kedd, csütörtök, péntek:  délelőtt:  8 - 14 óra között

Kérjük személyigazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját 
és ha rendelkezik vele, a korábbi szűrővizsgálati kiskönyvét is 
hozza magával. A térítési díj fizetése a hatályos jogszabályokban 
meghatározottak szerint történik. 
A tüdőszűrés térítési díja 18-40 éves kor között 1700 Ft, 
40 éves kor felett évente egy alkalommal térítésmentes.

Bartos Sándor
 polgármester

Krízisszálló összefogással
Páratlan együttműködéssel nyílt krízisszállás Fóton 2017. ja-
nuár 6-án. A civil Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület, az ön-
kormányzati fenntartású Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény, valamint a Fóti Rendőrőrs előze-
tes közreműködésével felkutatták a hajléktalan személyeket, 
ugyanis a fagyos időjárás miatt több embert fenyegetett volna a 
kihűlés veszélye.  A Dózsa György úton lévő Ifjúsági Ház föld-
szinti, üresen álló helyiségébe összesen hét személyt szállásol-
tak el, további három személy pedig naponta használta az épü-
let vizesblokkját és vette igénybe a napi háromszori étkezést. 
Fót Város Önkormányzata több éve biztosít a hajléktalanok 
számára naponta meleg ételt, azonban idén a tavasz beköszön-
téig, március 31-ig szállást és tisztálkodási lehetőséget is igény-
be vehettek a hajlék nélküli rászorulók. Az esti étkezést, vala-
mint a hétvégi teljes ellátást civil szervezetek nyújtották. A Fóti 
Polgárőrség gondoskodott ezen felül a rend fenntartásáról is a 

szálláshelyen. A munkában a kezdetektől részt vett a Fóti An-
gyalcsapat, akik – nemcsak ezért a tevékenységükért - március 
15-én átvehették a Fót Városért kitüntetést. Köszönet illeti a fóti 
lakosokat is, akik ágyneműkkel, ruhákkal, tartós élelmiszera-
dományokkal segítették a szállón élőket. 

A közlekedés jövőjéről szól 
idén a Mobilitási Héthez 
kapcsolódó kreatív pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 
Földművelésügyi Minisztérium és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Európa legnagyobb közlekedéssel ösz-
szefüggő környezetvédelmi kampá-
nyához csatlakozva ismét meghirdeti 
egyéni, családi és csoportos kreatív pá-
lyázatát. 

A kiírók a 2017-os Európai Mobilitási Hét „KÖZÖS ÚT, KÖZÖS 
JÖVŐ” témájához kapcsolódva a tiszta, intelligens és közösségi 
közlekedési lehetőségeket népszerűsítő alkotásokat várnak.
A három kategóriában (rajz, fotó, szabadon választott techni-
ka) külön díjazzák hét csoport (óvodás, alsó és felső tagozatos 
általános iskolás, 14-18 éves, fiatal felnőtt, családi és csoportos 
alkotások) legjobbjait.
A hagyományos pályázatot évről évre növekvő érdeklődés mel-
lett rendezik meg a minisztériumok, tavaly több mint 1200 pá-
lyamunka érkezett az ország minden részéből és a határokon 
túlról is.
A pályázatokat 2017. június 30-ig kell postára adni a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium „Európai Mobilitási Hét” kre-
atív pályázat 1440 Budapest, Pf. 1. címre vagy elektronikus 
úton beküldeni az emhfotopalyazat@nfm.gov.hu e-mailre.
A szeptemberi Európai Mobilitási Hétre tervezett eredmény-
hirdetésen és díjátadón a kiíró tárcák és a támogatók jóvoltából 
értékes díjak találnak majd gazdára.
A részletes pályázati információkat a www.emh.kormany.hu ol-
dalon érdemes keresniük az érdeklődőknek.
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Lisai Elek János Alapítvány

Szeretettel várunk mindenkit a Lisai Elek János Hagyományőrző 
Alapítvány fennállásának  25 éves jubileumi ünnepségére.

2017 június 11-én vasárnap egész napos program a Fóti Vörösmarty 
Művelődési Házban. Ez alkalommal 18 hagyományőrző csoport je-
lentkezett az ország különböző tájáról, Székelyföldről. 400 vendég 
fogadására készülünk. Eddigi támogatóinknak köszönet:, Wittner 
Mária, aki rendezvényünk fővédnöke felajánlotta segítségét és a 
Székely földről érkező 40 fős tánccsoportnak a három napi szál-
lását megoldotta. Dr.Kisida Elek tanár úr védnökünk, Dunakeszi 
barátaink, Fóti Népművészeti, civil önkéntesek, Vietnámi Baráti 
Társaság

HÍREK

 
 
 

        Téged keresünk! 
 

 
 

 Érdekel a telekommunikáció izgalmas és változatos világa?  
 Mindig is egy lendületes, fiatalos munkahelyet szerettél volna?  
 Szereted a kihívásokat és minden helyzetből a legjobbat akarod 

kihozni?  
 Könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal és biztos vagy benne, 

hogy minden kérdésre van válasz?  
 Te is úgy gondolod, hogy egy csapatban nincs lehetetlen?  

Akkor Neked mindenképp nálunk a helyed, mert mi pontosan így 
dolgozunk!  
 
És szerencséd is van! 
budakalászi és fóti üzleteinkbe épp most keresünk új értékesítő 
kollégákat!  
 
Amit kínálunk:  

 megbízható, hosszú távú, stabil munkakörnyezet 
 versenyképes jövedelem 
 szakmai fejlődés, folyamatos tréning lehetőség 

 
Amit Tőled várunk: 

 eredményorientált, sikerfókuszú személyiség 
 kezdeményező és együttműködésre törekvő csapatjátékos 
 pontos és precíz munkavégzés 
 kiváló kommunikáció szóban és írásban egyaránt 
 erős felhasználói szintű Office ismeretek 
 alapszintű angol nyelvismeret 
 mobil távközlési területen, direkt értékesítésben, ügyfélszolgálaton szerzett 

tapasztalat 
 
Fényképes önéletrajzodat ide várjuk:  
allas@gsm1.hu 

 

MEGHÍVÓ 
25 éves a Lisai Elek János Alapítvány 

2017. Június 11. vasárnap 9:00-20:00-ig 
Fót Művelődési Ház Vörösmarty tér 1.  
RENDEZVÉNYÜNK FŐVÉDNÖKE WITTNER MÁRIA 
VÉDNÖKÜNK  DR.KISIDA  ELEK  TANÁR ÚR  
9:00-tól csoportok fogadása, vendéglátás. 
 10:00-kor MEGNYITÓ  DR. KOLLMANN  J.  GYÖRGY 

PROGRAM: 
 

HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK BEMUTATKOZÁSA 
ACSAI  
CSŐVÁRI  
DUNAHARASZTI  
FÓTI CSELÉNYI  
MEZŐKÖVESDI  MATYÓK 
SZÉKELY SERÍTTŐ NÉPTÁNC        

PENCI MENYECSKEHEGYI  
PENCI GERENGAY VILMA 
ÚJPESTI BOGLÁRKA 
SÜLLYSÁPI  PÁVA KÖR 
ZSÁMBOKI GYÖNGYÖS BOK. 
VÁCBOTTYÁN  

ÚRI KÖZSÉG  
MOGYORÓDI KARIKÁS 
INDONÉZIAI ÉS 
VIETNÁMI     
HAGYOMÁNYŐRZŐK 
FÖLDESI  SZÉLRÓZSA 

 

Délutáni program: 
Zenés utcai felvonulás, népviseletek bemutatása, után ebéd a 
Lisai Elek János Alapítvány Székházában és a néprajzi 
gyűjteményünk megtekintése.  
15:30-tól a Vörösmarty Művelődési Házban folytatjuk Műsorunkat. 
 

FELLÉPNEK: 
 

Dévai Nagy Kamilla tanítványai: Kollár Dorina, Kovács Krisztina 
Semes-Bogya Eszter, Baros Erzsike, Tűzmadarak, Koncz Laci, K.O. Laci 

 
Kérjük vállalkozók és civil önkéntesek támogatását. 
Támogatóink nevét és logóját a plakáton feltüntetjük 

Bankszámlaszám: 14100196-24885849-01000003 
Címünk: 2151 Fót Vörösmarty u. 43. 

 
Érdeklődni lehet: 06 704451242 
mail: lisaielekjanosa@freemail.hu 

Szervezők: Lisai Elek János Alapítvány, Fótsomlyói védegylet 

 

Májusfaállítás Fóton
„Megkondult a bársony fóti híres nagy harang, 
Húzzaja azt tizenhárom hófehér galamb.
Mindegyiknek hófehér volt a szárnya, 
Maradok a kisangyalom babája.

Ha meguntál kisangyalom engem szeretni, 
Lehet néked kisangyalom mást szeretni.
Adjon Isten szebbet, jobbat nálamnál, 
Nékem pedig csak olyat, mint te voltál.”

A májusfa állítása nemcsak Magyarországon, hanem 
egész Európában ismert hagyomány, a tavaszi újjászü-
letés szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak kellé-
ke. A májusfát májfaként is emlegetik, ahogy Fóton is 
ez volt az elterjedt elnevezése. Hajnaltájban a legények 
elindultak fát lopni az erdőbe, ahol ki-ki kiszemelte a 
legszebb májfának valót. Minél nagyobb volt az udvar-
lási kedve, annál nagyobb magasabb ágút választott a 
neki tetsző lánynak.

Reggel a lány szalagokkal, üvegekkel (amelyben bor, pá-
linka volt) díszítette a fát, amelyet este a fiúk leszedtek. 
Előfordult, hogy szerenádot is adtak a kiszemelt lány-
nak.

Az eladó lányok természetesen színes, minél „cifrább 
ruhákba öltöztek ezen a napon, zöld, rózsaszín, ciklá-
men, narancs, világoskék ruhát öltöttek,” és a kendőjük 
is színes volt, selyemből, kasmírból készítve. (Idézetek 
forrása: Pálinkásné Haskó Ágnes: Fóti lakodalmas)

Kérjük vállalkozók és civil önkéntesek további segítségét, ado-
mányát, mivel a NEA-hoz beadott pályázatunk várólistára került. 
Idáig még pályázati támogatást nem kaptunk. Támogatóink nevét 
,közzé tesszük, logójukat feltüntetjük.

Bankszámlaszámunk: 14100196-24885849-01000003
E-mail cimünk: lisaielekjanosa@freemail.hu
Tel: 06-70-445-12-42
Címünk:2151 Fót Vörösmarty u. 43.

Köszönettel: Lisai Elek Erzsébet
Az egy éve megalakult  Lisai Elek János Kertbarát Kör 2017 április 
30-án megrendezte a „Kiskertek Ünnepe”-t  alapítványunk szék-
házában. Erre az alkalomra ötvenen gyűltünk össze. Ismerkedés 
beszélgetés, paradicsom fajták bemutatása  és a remek műsor  után 
a közkedvelt Keresztes István zenekar húzta a talp alá valót. Tiszte-
lettel Lisai Elek János Kertbarát Kör tagjai.

Újra várostakarítás Fóton
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft örömmel tájékoztatja a fóti la-
kosokat, hogy a Föld napjára meghirdetett 10 napos szemétszedési 
akciója során megtisztult a város több területe. Köszönjük a lelkes 
pedagógusoknak a példamutató szülöknek és a szorgalmas diákok-
nak ezt a lendületes munkát, amivel nem csak a környezettudatos 
magatartást erősítették, hanem a közvetlen lakókörnyezetünk is 
rendbe tették.

Hajcsár út teljes hossza a Városszépítők keze nyomán tisztult meg. 
Fáy Iskola szülőkből szervezett csapata és a növendékek hatalmas 
létszámmal a régi Vásártértől és az iskola környékén egészen a Fáy 
Présházig gyűjtögettek.

AZ ÖKU Iskola három különálló épületből áll, így három csapat-
ban szépítgették a környezetüket. A Kisalagi alsó tagozat a Kisalagi 
Sportpályát és környékét, a gimnazisták nagy feladatot vállalva a 
Sikátorpusztai bejárót, míg az öregfalusi tagozat a Katolikus Temp-
lom környékén tisztította meg.

A Garays diákoknak nem volt kihívás a Fótújfalusi Állomás illetve 
az Arany János és az Ady Endre utca környéke, mivel gyakorlottan, 
szervezetten, évek óta rendszeresen gyűjtik a szemetet ezen prog-
ram keretében.

A Népművészeti Szakközép Iskola növendékei a Piac teret és a Ká-
rolyi István utcát vállalták.

A Nagycsaládos Egyesület a Fóti Tó és a környékénél szedték a sze-
metet.
A résztvevők a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től kapott facse-
meték ültetésével szépítik tovább városunk képét. 

Vigyázzunk munkájukra! Ősszel is takarítani fogunk!!! 
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Kiállításokat kivitelező cég asztalos / bútorfényező /  
villanyszerelő/ festő/lakatos pozícióba  
munkatársat keres.

•  Amit kérünk: Megbízható, pontos munkavégzés,  
munkatapasztalat és angol/német nyelvtudás előny,  
de nem feltétel.

•  Amit kínálunk: Változatos munkakör, Stabil háttér,  
Budapestről a kijutás céges busszal biztosított  
munkábajárási költségtérítés

•  Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal  
az office@arts-crafts.hu címen.

További információ: 0628/542315, 0620/288-1650
Arts & Crafts Exhibition Kft.     2146 Mogyoród, Ipar utca 4.

 

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

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

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

 

HÍRDETÉS HÍRDETÉS

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

BONTÁS NÉLKÜL

AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR

1 NAP ALATT!

Előtte

Utána



Vodafone 
Power to you

Legyél
#AdatMilliomos!
Samsung Galaxy J3 (2016)

Ft1 Red Basic EU+E,
2 évre

Samsung Galaxy J5 (2016)
Ft1 Red Basic EU+D,

2 évre

Elérhető visszavonásig vagy a készlet
erejéig, egyéni előfizetők részére.

Látogass el üzletünkbe!
Vodafone Fót Auchan  
Fehérkő út 1.  
Vodafone Budakalász Auchan  
Budakalász, Omszk park 1.
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