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Örömmel   tudatom,   hogy   a   Fót   Város   Önkormányzata    
által   meghirdetett   közbeszerzési pályázaton   cégünk   elnyerte   
a   Fóti   Hírnök   közéleti   havilap   szerkesztésének,   kiadásá-
nak lehetőségét   négy   évre   szólóan,   így  2017.  márciusától   a   
fóti   lakosok   egy megújult   lapot kaphatnak kézhez, a Magyar 
Posta terjesztésében.

A Fót Város Önkormányzatának kommunikációs csatornájaként 
funkcionáló Fóti Hírnök célja a lakosság proaktív módon történő 
tájékoztatása.  A lap egységes arculattal kíván megfelelni a nyom-
tatott sajtó jelenkori elvárásainak.  

Az Önkormányzat és intézményei közlendőin túl figyelmet szen-
telünk a helyi vállalkozások, magánszemélyek   a   civil-  és   helyi   
sportszervezetek   eseményeinek,   valamint   egyéb közlendők-
nek. Meg   kívánjuk   szólítani   a   helyi   gyermekeket,   időseket   
is,   többek   között   különféle rejtvényekkel, promóciókkal.  
A Fóti Hírnök hasábjain hónapról hónapra beszámolunk a helyi 
közéletről. 

Fontosnak tartom a páratlan   természeti   adottságokkal   ren-
delkező   város   idegenforgalmi,   gazdasági lehetőségeinek 
bemutatásán túl a történelmi értékek, kulturális, sport és egyéb 
lehetőségek bemutatását, így erősítve a lakosság kötődését a 
városhoz. 

Bevallom, nagyon igyekeztünk az első számmal, izgalommal 
vártuk, hogy a Fóti Hírnök minden  fóti  háztartásba  időben  
eljusson.  

Remélem,   hogy  a  város  polgárai  együtt  tudnak emlékezni az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tisz-
teletére rendezett ünnepségen, valamint a március 14-i Fáklyás 
Felvonuláson.   

A reformkor nagyjai gyakran a fóti Somlyó-hegyen és a Károlyi 
kastélyban vitatták meg a haza dolgait. Fáy András présházában 
a Pest Budáról kilátogató politikusok, írók, művészek, az ország  
akkori  szellemi java találkozott, Károlyi István kastélyában pedig 
a  Széchenyi István köréhez tartozó arisztokraták gyűltek össze. 
A Károlyi-huszárok fegyverrel is részt vettek a harcban. Ma is 
büszkének kell lennünk rájuk! 
Fogadják szeretettel a megújult Fóti Hírnököt!

Üdvözlettel, 
Tóth Gabriella főszerkesztő

 

2017. március 14. 

18.00 Fáklyás felvonulás
Ünnepi program megnyitása
Gróf Károlyi László
Közreműködő
Kancz Kristóf
Helyszín: Károlyi kastélykert

18.20 Koszorúzási ünnepség
Megemlékezés koszorúinak 
elhelyezése
Közreműködő 
Borka Zsolt előadóművész
Helyszín: Óvodakert

18.50 Ünnepi megemlékezés
Ünnepi beszéd
dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, 
kormányzati kommunikációért  
felelős államtitkár
Közreműködő 
Csihar Fanni népdalénekes 
Kegyelet virágainak elhelyezése
Sipos Pál fóti szabadságharcos sírjánál
Helyszín: Református temető

2017. március 15. 

10.00 Vörösmarty Művelődési Ház
Városi díszünnepség
Ünnepi beszéd: 
Bartos Sándor polgármester

Műsor
„Vésd ezeket kövedre…”
Bor Viktor, Imre István

Közreműködők
Fóti Asszonykórus, 
Fóti Népművészeti Szakgimnázium 
és Gimnázium táncosai
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Városi kitüntetések átadása
Fót Város Díszpolgára
Fót Városért Kitüntetés
Fót Egészségügyéért Díj
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj
Fót Kultúrájáért Díj
Emberséggel Fótért Díj
Év Köztisztviselője Díj
Év Közalkalmazottja Díj
Fót Vállalkozója Díj
Év Sportolója Díjak
Elismerő Oklevelek
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Fót Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségére.

Március 14-15. Programok BEMUTATKOZÓ

Szervezők és támogatók: Fót Város Önkormányzata, Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal, Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ, Károlyi család,  

Fóti Rendőrőrs, Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület, Fóti Gazdakör, 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ, 2151. Fót, Vörösmarty tér 3.  

Tel.: 06/40-331-5806, e-mail:fotimuvhaz@gmail.com
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Helyi kitüntetések  
adományozása

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2017. március 15-i városi 
ünnepen az alábbi helyi kitűntetése-
ket adományozza a következő szemé-
lyek, illetve közösségek számára:

a)  Fót Városért Kitüntetés: Fóti An-
gyal Csapat

b)  Fót Egészségügyéért Díjra: Csepa 
Györgyné nyugdíjas egészségügyi 
dolgozó

c)  Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjra: 
Landgráf Katalin iparművész tanár, 
Sándor János tanár, és Somogyiné 
Török Hajnalka óvodapedagógus

d)  Fót Kultúrájáért Díjra: Kulcsár-
né Jankovich Mariann művelő-
désszervező, és a Gárdonyi Zoltán 
Énekkar

e)  Emberséggel Fótért Díjra: Acél 
Sándor, a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesület elnöke

f)  Év Köztisztviselője Díjra: Éber An-
talné jegyzői referens

g)  Év Közalkalmazottja Díjra: Hamala 
Katalin, a Fóti GESZ intézményve-
zetője

h) Év Sportolója Díjra: 
2. kategória: Eszes Dániel atléta
3. kategória: Dobos Levente judozó
i)  Elismerő oklevél: Bíró Lajos nyug-

díjas technikus
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete köszönetét és elisme-
rését fejezi ki Bohus Zoltán nyugál-
lományba vonuló iskolaigazgatónak 
a Város közéletében, annak közössé-
géért és a Németh Kálmán Általános 
Iskoláért végzett több évtizedes, 
áldozatos munkájáért.

A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy a március 15.-i városi 
ünnepség keretében méltassa Bohus 
Zoltán munkásságát.

Döntés a Somlyó tó környéke funkci-
ójának meghatározásáról, a fejleszté-
sét célzó projektekről

A Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a fóti Somlyó tó és környezete 
(290/4 és 291/1 hrsz.-ú ingatlanok) 
övezeti telkein épület felújítási és 
térburkolási munkálatokat végeztet 
az alábbiak szerint: 100 m hosszú 
burkolt kerti sétány kialakítása, a 
fennmaradó összeg terhére a Nap-
közis Tábor épületének tetőfelújítása. 

Döntés terek átnevezéséről
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy 2017. 
augusztus 1. napjától a Vásár tér nevét 
Fáy András térre változtatja, a Fáy 
András tér nevét Luther Márton térre 
nevezi át. 
A Reformáció évének 500. évfor-
dulója alkalmából kezdeményezze 
az egyházak helyi képviselőivel egy 
közös városi ünnepség megszervezé-
sét, melynek keretében a közterületek 
nevének ünnepélyes avatása, mint 
programelem épüljön be.

Jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás
Döntés az „50 db jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatát ellátó, 
valamint opcionálisan további 10 db 
új digitális készülék bérlése, továb-
bá opcionálisan gépkocsival történő 
szállítás biztosítása” tárgyú ajánlatté-
teli felhívás nyertes ajánlattevőjéről
A Képviselő-testület úgy döntött, 

hogy az „50 db jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatát ellátó, 
valamint opcionálisan további 10 db 
új digitális készülék bérlése, továb-
bá opcionálisan gépkocsival történő 
szállítás biztosítása” tárgyában lefoly-
tatott versenyeztetési eljárás nyertese: 
az SOS Központ Kft.

A Képviselő-testület 2017. március 
1-től kezdődő határozatlan időre 
megbízta az ESZEI intézményveze-
tőjét a Jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás feladatán belüli, gépkocsival 
történő szállítás feladatának ellátá-
sával.

Javaslat nappali és éjszakai 
melegedő megvalósítási fel-
tételeinek kidolgozására
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkérte az Emberi 
Erőforrás Bizottságot: vizsgálja meg 
és dolgozza ki egy fóti, nem ideiglenes 
nappali/éjszakai melegedő kialakítá-
sának feltételeit. Az EEB végezze el a 
döntés-előkészítő munka koordiná-
lását, a megvalósítási/intézkedési terv 
megalkotásához vonja be a Hivatal 
– Jegyző által erre kijelölt –munka-
társait, az ESZEI vezetőjét és szakem-
bereit, a fóti Polgárőrséget, a helyi (és 
országos) segélyszervezetek képvise-
lőit, valamint azokat a civil önkénte-
seket, akik felajánlották segítségüket 
a közös szakmai munkához és a 
projekt megvalósításához.
A közös munka során fel kell tér-
képezni az Önkormányzat jelenlegi 
létesítmény-helyzetét (szociális lakás- 
és egyéb, nem lakáscélú helyiségek), 
a megvalósításra alkalmas helyszínek 
adottságait (közművek ellátottsága, 

A Képviselő-testület hírei

KÖZÉLET

megközelíthetőség, ellenőrizhető-
ség, biztonság, lakókörnyezet, stb.), 
valamint minden olyan - szakembe-
rek által javasolt - egyéb körülményt, 
amelyek megléte, vagy hiánya előse-
gítheti, illetve hátráltathatja a projekt 
megvalósítását.

Pályázat útépítésre, felújí-
tásra
A képviselők jóváhagyták, hogy a 
város pályázatot nyújtson be a Nem-
zetgazdasági Minisztériumnak az 
„Önkormányzati tulajdonú belterü-
leti utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása” címmel 
megjelent felhívására. A pályázaton az 
önkormányzat az alábbi fejlesztések-
kel kíván pályázni: 
- Tátra utca, hrsz. 4001/19, hrsz. 3991
-  Veres Péter utca, hrsz. 6, hrsz. 22, 

hrsz. 43, hrsz. 153,
-  Illyés utca, hrsz. 4001/19, hrsz. 

4000/2, hrsz. 4020/84,
- Szent István utca, hrsz. 4020/6
- Nagyváradi utca, hrsz. 2151

Változás a Pénzügyi és Jogi 
Bizottságban
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete dr. Vargha Nóra Mária 
önkormányzati képviselőt 2017. 
február 28-i hatállyal felmentette a 
Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi 
Bizottságának tagsága alól, valamint 
visszahívta a Fejlesztési tanácsnok 
Tanácsadó Testületéből.

Támogatások
Károlyi Clarisse Alapítvány
AKépviselő-testület a 2017. évre  
6.000.000.-Ft támogatást nyújt a 
Károlyi Clarisse Alapítvány által 
működtetett Oltalom Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza működési 
költségeihez.
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
A Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 2017-ben 2.000.000.-Ft tá-
mogatást nyújt a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesület működésének 
támogatására. 

Fóti Sport Egyesület
A Képviselő-testület 2017. január 1. 
napjától 2017. december 31. napjáig 
terjedő időszakra 9.440.000,-Ft tá-
mogatást nyújt a Fóti Sport Egyesület 
a sportlétesítmény fenntartására és 
üzemeltetésére, az alábbi részletezés-
ben:
FSE központi és fenntartási költsége-
ire, továbbá Labdarúgó Szakosztálya 
részére 7.230.000,-Ft
FSE Tenisz és Szabadidő Szakosztálya 
részére 895.000,-Ft
FSE Atlétikai Szakosztálya részére 
775.000,-Ft
FSE Judo Szakosztálya részére 
540.000,-Ft

Fót Város Önkormányzatának 2017. 
február 22-i Képviselő-testüle-
ti ülésén hozott határozatokat és 
rendeleteket a www.fot.hu. oldalon 
olvashatják teljes terjedelmükben.

KÖZÉLET

  MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a Fóti Családokat és a Látogatókat Fót 
Város Önkormányzata kiemelt városi rendezvényére,
A KÁROLYI HUSZÁROK NAPJÁRA
2017. április 9-én vasárnap 11 órától estig.
Helyszín: Fóti Piac tér (Shell kút mögötti terület)
PROGRAM
Délelőtt huszárok érkezése, huszártábor építése
13.30 órakor megnyitó a Piac téren
Katonai hagyományőrző felvonulás, koszorúzás az Óvoda-
kertben (gróf Károlyi István szobránál) és a Károlyi kas-
télynál (gróf Károlyi István domborműnél, majd visszavo-
nulás a Piac térre.
14.30-tól Piac téri program 
•  Babucz Zoltán hadtörténész ismertető  

előadása a huszárságról
• huszár viselet bemutatója
• fegyvernemek bemutatója
• gyalogos, tüzér, lovas bemutatók
•  Károlyi huszárbandérium létrehozása,  

bemutatkoznak a Károlyi kis huszárok
•  fóti óvodások műsora (Apponyi Franciska,  

Boglárka, Gondviselés, 100 juhocska)
• gyerekcsata
• a gyerekcsatán résztvevők felavatása  
• „toborzó iroda”
•  Kb. 16 órakor Kolompos együttes:  

„Jönnek a huszárok” c. műsora

•  Népművészeti Szakközépiskola néptáncosaival közös 
huszártánc

•  Kirakodó vásár (vitézkötések, agyagpipák, fakardok, 
huszár játékok, stb.) csákó készítés, póni lovaglás, állatsi-
mogatás, kürtös kalács, huszár ételek

Fővédnök: gróf Károlyi László és Erzsébet asszony
Védnökök: Székely Tibor, a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség elnöke és Fülöp Tibor, a 
Hagyományőrző Világszövetség titkára  
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Mi jellemzi Fót pénzügyi helyzetét?
Az idei évi költségvetést 9 igen (1 nem 1 tartózkodás) 
szavazattal fogadta el a képviselő-testület. A költségvetési 
kiadások és bevételek egyező összege közel 5,9 milliárd 
forint, hiányt nem tartalmaz, az előző évhez hasonlóan 
ismét működési többlettel számoltunk. Ebben az évben is 
magas szinten finanszírozzuk az önkormányzat kötelező 
és önként vállalt feladatainak ellátását, a saját fenntartású 
Hivatal, az óvodák, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, a 
Fóti Közművelődési Közgyűjteményi Központ és az Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézmény feladatellátá-
sát. Figyelmet fordítunk a fóti sport, a kultúra, az egy-
házi élet és a civil szervezetek támogatására (Fóti Sport 
Egyesület, Kisalag Sport Club, egyházi támogatások, Fóti 
Polgárőrség, Rendőrség, különféle alapítványok). Támo-
gatjuk az egyházi fenntartású óvodai és iskolai nevelést 
(Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, a Száz 
Juhocska Óvoda, Gondviselés Óvoda), az egyházi életet, 
a helyi tömegközlekedést, civil szervezeteket. Ismét lesz 
nyári napközis tábor, ezzel megoldjuk több szülő nyári 
gyermekfelügyeleti gondját.

A lakossági támogatásokra is jut forrás?
Igen, a 2015-2020 évekre elfogadott Gazdasági Prog-
ram idei évre jutó feladatait a költségvetés tartalmazza. 
Márciusban befejeződik 4 utca építése, mindeközben már 
készülnek további 11 utca tervei, továbbá pályázatot nyúj-
tottunk be 5 utca építésére. A Városháza, a jövőbeni főtér 
tanulmánytervének idén el kell készülnie. Új játszóterek 
építésére és a meglévők bővítésére 10 millió forint épült 
be a költségvetésbe. Buszvárók építését 16,6 millió fo-
rinttal, régiek felújítását 3 millió forinttal szerepeltetjük 
a költségvetésben. A térfigyelő kamararendszer bővíté-
sével biztonságosabbá tesszük Fót város közterületeit. A 
Fóti-tó és környékére még az idén sétány épül, továbbá 
a „Vendéglő” épületét elbontjuk. Bérlakás-programra 
80 millió forint van elkülönítve.  66,1 millió forintos 
előirányzat terhére a Kossuth Lajos utcai járdafelújítás 
még az idén elkezdődik.  

Mit üzen a fótiaknak?
A jövőben is figyelembe vesszük a lakosság kulturális 
igényeit, a rangos rendezvényeinkre tisztelettel várjuk a 
fótiakat.  Méltó módon kívánjuk ünnepelni a városban a 
reformáció 500 éves évfordulóját, mely különösen közel 
áll a szívemhez, mivel, mint azt sokan tudják, hitgyakorló 
református vagyok. 
Tisztelettel hívom és várom a fótiakat a március 14-i 
Fáklyás Felvonulásra, a Református Temetőbe Sipos Pál 
sírjához, aki 37 évig volt Fót református lelkész espe-
rese, a Károlyi huszárezredben hadnagyként harcolt az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcban.

Büszke vagyok a helyi kitüntetettjeinkre, ezúton is tiszte-
lettel meghívom a lakosságot az március 15-i forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepsé-
günkre!

2017. február 22-én Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét. 

Bartos Sándort, Fót Város  
polgármesterét kérdeztük

F Ó T  P O L G Á R M E S T E R E
BARTOS SÁNDOR

Bence
Tuzson 

Példátlan sportfejlesztési programot hajtunk végre, 
melynek célja a gyermekek sportolási lehetőségeinek 
bővítése
A magyar gazdaság kiemelkedő teljesítményének és a 
kedvező államháztartási adatoknak köszönhetően össze-
sen mintegy 600 milliárd forint költségvetési átcsopor-
tosításra nyílt lehetőség 2016 decemberében. A kormány 
döntése révén a kórházak, az oktatás és a nyugdíjasok tá-
mogatása mellett többletforrásban részesülhettek a civi-
lek feladatait támogató, valamint sport- és egyházi célú 
fejlesztések is – tudtuk meg Tuzson Bencétől, a Pest me-
gyei ötös számú választókerület országgyűlési képviselő-
jétől.

Ahogyan azt korábban már megírtuk, a választókerü-
let különböző beruházásaira több mint 5 milliárd forint 
fejlesztési forrást ítéltek oda tavaly decemberben. Ebből 
a jelentősnek tekinthető pénzösszegből 2,3 milliárd fo-
rintot meghaladó forrás jut sportintézmények fejlesz-
tésére, a további 2,8 milliárd forint összértékű egyházi 
célú támogatásoknak köszönhetően pedig többek között 
óvoda, iskolák és tornacsarnok is épülhet az elkövetke-
ző időszakban. Az országgyűlési képviselőt ezúttal arról 
kérdeztük, hogy milyen új sportlétesítményekre számít-
hatnak a régióban élők.

Tuzson Bence kérdésünkre elmondta: Dunakeszin, a 
Magyarság sportpályára régóta tervezett sportközpont 
részeként teremlabdarúgó csarnok épül, amely számos 
sportágnak – egyebek mellett a térségben nagy hagyo-
mányokkal rendelkező birkózásnak és tornának – bizto-
sít majd helyet, de végre méltó körülmények között tud 
edzeni az oly népszerű és sikeres Kinizsi Futsal Klub is. 
A sportközpont 670 millió forint TAO-finanszírozás-
ból és a most biztosított 900 millió forint kormányzati 
támogatásból valósulhat meg.

Ugyancsak magas támogatás, 780 millió forint jut a ka-
jak-kenu sportot támogató nyíltvízi edzőközpont épü-
let-beruházására, illetve az ahhoz tartozó kiegészítő lé-
tesítményekre Dunakeszin. Ez a komplexum a jövőben 
edzőtáborok számára adhat helyet, illetve a dunai vízitú-
rázók igényeit is kielégítheti az újonnan létesítendő szál-
láshelyeknek és közösségi helyiségeknek köszönhetően.

A térség harmadik fontos sportberuházása a Dunakeszin 
megépülő szabadtéri medence és az ahhoz tartozó mű-
ugró torony, amely nemcsak a professzionális sportolók 
edzéseihez teremt lehetőséget, hanem a térségben élő 
gyerek számára is, hogy kipróbálják magukat több vízi 
sportágban is.

A térség országgyűlési képviselője szót ejtett az idén 
megrendezésre kerülő vizes világbajnokságról is, amely 
– mint mondta – jelentős rendezvény a Budapesten és 
környékén, illetőleg a Duna-kanyarban élők számára 
egyaránt, és minden bizonnyal a régió fiataljainak sport-
ágválasztására is nagy hatással lehet. Egyben a Magyar 
Műugró Szövetség elnökeként hozzátette: az első 9 nap a 
műugróké lesz a Dagály Úszóarénában, ahová szeretettel 
vár minden érdeklődőt. A vizes vb-hez hasonló sportese-
mények meghatározó élmények a gyermekek életében, és 
arra sarkallhatják a sportkedvelőket, hogy az egészséges 
életmódot válasszák. 

Az említett fejlesztések mindegyike valós, egyszersmind 
égető igényre reagál. Szerencsére egyre több fiatal, aktív 
család választja lakóhelyéül a térséget. Ezeknek a fiatal 
családoknak és gyermekeiknek már lételemük a sport, 
magyarán elengedhetetlen, hogy biztosítsuk számukra a 
korszerű, huszonegyedik századi elvárásoknak megfele-
lő infrastruktúrát. Ezek a beruházások egyszersmind az 
egészséges nemzet ügyét is szolgálják, ami rendkívüli je-
lentőséggel bír a kormány számára. 

KÖZÉLET
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Országos politikát „gyártana” az ellenzék Fóton!

Fót Városával kapcsolatos korrupciós feltételezésről, 
vagyonvesztésről tett valótlan állításokat dr. Vargha 
Nóra képviselő asszony (Együtt-MLP) az országos mé-
diában. Az általa támadott ingatlanfejlesztés a valóság-
ban egy, már 2004-ben megkötött ingatlanhasznosítási 
szerződés, amely számos előnnyel jár az itt élő lakos-
ságnak. Fót Város polgármestereként minden megke-
resésre, kérdésre szívesen válaszolok, így sajnálatos, 
hogy képviselőasszony a település érdekeit figyelmen 
kívül hagyva a médián keresztül fogalmazta meg ezzel 
kapcsolatos kérdéseit. Károsan hat arra a Fótért folyta-
tott munkára az alap nélküli híresztelése, amelyet több 
képviselő a nagypolitikán felülemelkedő összefogással 
igyekszik végezni az itt élők körülményeinek javítására, 
Fót fejlődéséért.

Nem történt elengedés a szerződéses kötelmekből

Semmilyen visszaélés vagy vagyonvesztés nem valósult, 
vagy valósulhat meg az említett fejlesztéssel kapcsolat-
ban („Fót Déli vállalkozói terület II.” 75 hektáros területe). 
Az említett ingatlanfejlesztés egy magáncég és Fót Város 
Önkormányzata között létrejött, ma is érvényes szerző-
dés alapján valósulhat meg (PrologisKft. – Fót Városa). 
Hét évvel korábban alpolgármesterként nem mondtam 
le 500 Millió Ft-ról. Szerződés-módosítás nem történt, 
a 2009/2010 fordulóján tőlem kérelmezett követelés-át-
ütemezés általam történő elfogadásához pedig (az akkor 
hatályos 24-25/2008.(XII.10.) sz. önkormányzati rendeletek 
rendelkezései szerint) nem volt szükséges Képviselő-tes-
tületi (KT) felhatalmazás, sem pedig beszámolási kötelem 
nem kapcsolódott hozzá, azaz a vonatkozó szabályoknak 
megfelelően, jogszerűen jártam el.
A szerződéses feltételek szerint a hasznosításkor terü-
letarányosan euróban számolt m2 díjat fizet meg a városi 
útalapba. Ezen túlmenően a Prologis Kft. természetesen 
jelentős adóterhet fizet meg évente a Városunk számára.
A szerződés egyébként titoktartási védelemmel rendelke-
zik, így annak részletei nem adhatóak ki harmadik fél ré-
szére, ezt dr. Vargha Nóra képviselő asszonynak jogászként 
minimum tudnia kellett volna. A vs.hu cikkében állítottak-
kal szemben a szerződéssel kapcsolatban semmilyen új jogi 
helyzet nem állt elő.

A Város nem veszíthet

Fót Városa számára a szerződési feltételeket a Város Képvi-
selő-testülete elfogadta és az abban foglaltak ma is érvé-
nyesek. A korábbi időszakban a polgármester a reá ruházott 
jogoknál fogva a megvalósulás érdekében az útalapba törté-
nő hozzájárulás megfizetésére tett átütemezése annyit tesz, 
hogy a fejlesztés ütemével arányosan kötelező a beruházó-
nak az így vállalt díjat megfizetni. A szóban forgó ingatlan 
bármely váratlan eseménykor fedezetként szolgál, így olyan 
helyzet, amely vagyonvesztéssel járna, nem állhat elő.
Amennyiben ez a megállapodás nem jött volna létre, a 
Város számára fontos beruházás ellehetetlenül, így Fót nem 
juthatott volna hozzá a szerződésben szereplő összegekhez, 
valamint nem jönne létre a Város gazdálkodását bővítő, 
adóbevételeket növelő gazdasági terület. Fót Város a továb-

biakban is szívesen fogad minden befektetői érdeklődést és 
a Város fejlődése érdekében támogatja azokat.

Dr. Vargha Nóra téved, és valótlanságokat állít

Dr. Vargha Nóra téved, amikor azt állítja, hogy a szerződés-
sel kapcsolatban egy decemberi előterjesztésből szerzett 
erről tudomást, hiszen ilyen előterjesztés nem volt.
Amire hivatkozik, egy másik ingatlanhasznosítási területe 
a Városnak (443/2016. sz. anyag -East-Gate Business Park 
Kft.), amely az előzőekben említettől teljesen különálló 
szerződés, amelynek tárgya a szóban forgó területtel ellen-
tétesen, az út másik oldalán található! Így az feltételezhető, 
ha előbb beterjeszti kérdéseit a polgármester felé, akkor 
megkímélhető lett volna mind a képviselő asszonymind a 
Város hírbe hozása is. Ez utóbbi előterjesztés határozati 
javaslatát a Képviselő-testület (történetesen a PJB javas-
latára) egyhangú döntéssel elfogadta ( 526/2016.(XII.14.) 
KT-határozat).
Az általa hivatkozott ügyben a valóság az, hogy a fejlesztési 
tanácsnokkal (Bíró Zoltán képviselő) 2016-ban több ízben 
is találkoztak a Prologis Kft. képviselőivel (lsd. 19/2017. sz. 
előterjesztést) a településszerkezeti terv előkészítése okán. 
A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. E tárgya-
lás-sorozatban nem, és azóta sem kezdeményezte senki, 
hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a Polgármester át-
ütemezéssel kapcsolatban hozott 7 évvel ezelőtti döntését. 
Ilyen kezdeményezés – az Mötv. 32.§ (1) bekezdésének d.) 
pontja értelmében - nem csupán joga, hanem kötelessége is 
a képviselőnek, amennyiben azt indokoltnak tartja.
Dr. Vargha Nóra képviselő asszony a birtokába jutott olyan 
információkat használt fel hamisan ebben a munkasza-
kaszban, amelyek a Város érdekében nem közszemlére 
valók. Az SZMSZ 7.§ (3) bekezdésének d.) pontja értelmében 
„… (a képviselő) köteles tartózkodni a képviselői minősé-
gében megszerzett, vagy tudomására jutott információ 
saját maga, vagy más előnyére, illetőleg hátrányára történő 
felhasználásától.” Az ugyanezen bekezdés h.) pontja szerinti 
titoktartási kötelem (az SZMSZ 15.§ (2) bekezdése értelmé-
ben) bizottsági tagként is terheli a képviselőt, sőt: megbíza-
tásának lejárta után is!
Sajnálatos módon nem az első eset, amikor dr. Vargha Nóra 
nem kellő körültekintéssel, Fót Város érdekeivel ellenté-
tes módon jár el. Korábban a Képviselő-testület kénytelen 
volt kizárni a bizottsági és az előkészítői munkákból, mert 
törvényellenesen készített hangfelvételeket a zárt üléseken 
is, és azokat figyelmeztetés ellenére is szabálytalan módon 
felhasználta. 

A fenti üggyel kapcsolatban a rendelkezésre álló do-
kumentumokat a Hivatal munkatársai átvizsgál-
ták – megállapításaik alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy dr. Vargha Nóra politikai önérdekből, 
valótlanállításokkal, kárt okozott Fót Városának, ezért 
vizsgáljuk a jogi lépések lehetőségét.

Sajtóközlemény

A  jelenlegi képviselő-testület összetételét két részre 
osztanám. Vannak azok a képviselők, akik építő jellegű 
javaslatokkal állnak elő, a fejlődés elősegítése a céljuk, és ki 
szeretnének törni az elmúlt 20 év tragikus állapotaiból. A 
testület másik fele pedig – a jelek szerint - teljesen meg van 
elégedve a jelenlegi állapotokkal. Hogy miért? Mert a sem-
mittevés sokkal egyszerűbb, könnyebb. A semmit nem lehet 
számon kérni, maximum 4-5 évente kampányidőszakban. 
Miért is lenne a munkával elfoglalva a testület egy része, ha 
egyszer van elég idejük még a 2019-es önkormányzati vá-
lasztásig? Remélem, magára veszi néhány képviselőtársam a 
fenti bírálatot. 

Na de akkor térjünk is rá a pozitívumokra és az eredmé-
nyekre. Az idei évben elindulhat végre az általam javasolt 
bérlakás-építési program. Úgy érzem, hogy sok olyan 
szociálisan rászoruló fóti, illetve helyi fiatal pár van, akiknek 
nagy szüksége lenne egy önkormányzat által biztosított, 
olcsó, ugyanakkor komfortos lakásra. Éppen ezért terjesz-
tettem be a tavalyi év végén javaslatomat egy legalább nyolc 
lakásból álló bérház építésére, amit a képviselő-testület el is 
fogadott. Remélem, a város vezetése minden akadályt le fog 
küzdeni annak érdekében, hogy minél előbb megvalósuljon 
az alapkőletétel.

Ezen felül egy elektromos töltőállomás megvalósítása is 
folyamatban van, amely elősegíti az elektromos autók töl-
tését városunkban, ezzel is kímélve a környezetet, amire a 
Főváros közelsége miatt igencsak szükség van.

Több figyelmet kell fordítani a fiatalok és idősebbek egész-
ségének megőrzésére is. Ezért javasoltam, hogy a város 
induljon el egy kültéri fitneszpark létesítésére kiírt pályá-
zaton, amin nyertünk is. A fitneszpark eszközeit néhány 
hónapon belül kihelyezik, a pontos helyszín valószínűleg  
a Shell kút mögötti területen lévő játszótéren lesz.

Be kívánok számolni az általam tavaly augusztusban kez-
deményezett és a Jobbik által felkarolt helyi népszavazási 
kezdeményezésről is, amely a migránsok fóti elhelyezését 
szüntette volna meg. A Magyar Helsinki Bizottság fellebbe-
zése miatt kénytelenek voltunk Advent időszakában gyűj-
teni a fóti állandó lakhellyel rendelkező polgárok aláírását. 
A szükséges 1 569 aláírásnál többet adtunk le, ugyanakkor 
sok olyan szignó volt közöttük, amelyet nem fótiak írtak 
alá - így épp hogy csak, de lecsúsztunk a helyi népszavazás 
kiírásáról. Kezdeményezésünk nyomására ugyanakkor a 
kormány bejelentette, hogy a migránsokat 2018 közepéig 
elviszik Fót területéről és a Gyermekvárosnak más funkciót 

szánnak. Ismerve azonban a kormány közpénzhez és köz-
vagyonhoz való viszonyát, nem vagyok biztos benne, hogy 
közcélt szolgálna ez a funkcionális átalakítás. Ezért a Jobbik 
az Országgyűlésben kezdeményezi, hogy a Gyermekváros 
területe kerüljön át Fót városának tulajdonába és kapjon 
az Önkormányzat a terület fejlesztéséhez szükséges anyagi 
eszközöket is.

Remélem a legközelebbi alkalommal is sikerekről szá-
molhatok majd be.

Tisztelettel: 

Merkwart Krisztián
a Jobbik önkormányzati képviselője 

Mi is az, amire egy fóti a leginkább kíváncsi? Mi az a közélettel kapcsolatos 
információ, amire felfigyelnek e sorok olvasásakor? Úgy vélem, a fejlődés, vagy 
annak hiánya. Szerintem minden apró lépésről szót kell ejteni, csak így lehet 
nyomon követni és számon kérni a 2014-ben megválasztott önkormányzati 
képviselők munkásságát. 

Fót a realitások talaján

Fót, 2017. március 1.
Tisztelettel:

Fót Város Önkormányzata
Bartos Sándor polgármester

KÖZÉLET KÖZÉLET
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Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, 
akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövi-
debb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban 
vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítsé-
get kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal ér-
hető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget 
kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés meg-
szerzésére. Képzési költség biztosítása során, a támogatás 
keretében a tanfolyam teljes díját átvállaljuk. 
Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam ideje alatt 
a fiatal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 80%-a (65 
224 Ft). Képzéshez kapcsolódó utazási költség 100 %-ban 
megtérítésre kerül. 

A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat 
megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyez-
kedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.
A programban résztvevő fiatalok foglalkoztatása esetén a 
munkáltatónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle bér-
költség támogatást igényelni az alábbiak szerint:

a) bértámogatás „legfeljebb 8+4” : A támogatás folyósítása 
legfeljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a munkaadó-
nak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, 
amely a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának meg-
felelő további időtartam. A támogatás folyósítási időtarta-
mában a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen 
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 
70%-a.

b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapaszta-
lat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség 
támogatás e projektben legfeljebb 90 napra. 

c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció: A programrésztve-
vő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó 
(azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújt-
ható csak, olyan hatósági szerződéssel, amely legfeljebb 10 
hónap támogatást és 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötele-
zettséget állapít meg. 

d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony iskolai 
végzettségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konst-
rukció szerint, olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes 
(legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket. 
A b, c, d, konstrukciónál a támogatott időszakra a mun-
kabér és a szociális hozzájárulási adó 100%-ban megtérí-
tésre kerül.

Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban 
az esetben vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kaphat 
6 hónap időtartamra, havonta maximum a mindenkori 
minimálbér összegét (2017-ban bruttó 127 500 Ft/hó).

Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program 
keretén belül, akár 3.000.000 forintos tőketámogatáshoz is 
juthat a jelentkező, 10%-os önrész megléte mellett.  
(Bővebb információ: www.ofa.hu)
A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munka-
nélküli legyen a fiatal, az állandó lakcíme, illetve tartóz-
kodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán. 

VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” 
elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 
milliárd forintos költségvetésből, az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul meg.

Program a fiatalokért

További információk, elérhetőségek: 
a pest.munka.hu oldalon, illetve a  

06 1 279 4757 vagy a 06 70 198 7548-es 
telefonszámon.

Iskolák működtetésének  
átvétele 
2013.   január   1-jével   az   addigi   önkormányzati   fenntar-
tású   iskolák   a   Klebelsberg Intézményfenntartó   Köz-
pont   fenntartásába   kerültek.   2017.   január   1-jével   újabb   
változáskövetkezett be, a köznevelési intézményekben (Fóti 
Garay János Általános Iskola, Németh Kálmán Általános 
Iskola és AMI, a Fóti Fáy András Általános Iskola és a Fóti 
Zeneiskola), a gazdasági,   ügyviteli,   műszaki   és   kisegítő   
munkakörben   foglalkoztatottak,   illetve   a működtetésével 
összefüggő feladatokat ellátó személyek átkerültek az illeté-
kes tankerületi központ állományába.

A 2016. november 30-ával létrejött Dunakeszi Tankerüle-
ti Központ, mely a Dunakeszi, az Aszódi   és   a   Gödöllői   
Tankerületet   foglalja   magába   gazdasági   szervezettel   
rendelkezőközponti költségvetési szerv. Feladata az eddigi 
fenntartás mellett a működtetés, melyet azÖnkormányzat 
látott el, Fóton a Gazdasági Ellátó Szervezet által. A változás-
sal kapcsolatban a fóti intézményvezetőket kérdeztük.

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT TAPASZTAL AZ ISKOLÁK 
MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN? 

Szebeni Boglárka intézményvezető-helyettes Németh 
Kálmán Általános Iskola és AMI: 
„A magunk részéről megköszönnénk Fót Városnak és a 
Képviselő Testületnek az eddigi közös munkát, támoga-
tást. Egyúttal kifejezzük reményünket, hogy a település és 
az iskola közötti jókapcsolat és együttműködés továbbra is 
megmarad.”

Asztalosné   Tóth-Fekete   Beatrix   intézményvezető,   
Fóti   Garay   János   Általános   Iskola: 
„Először   is   szeretném   megköszönni   Fót   Város   Ön-
kormányzatának,   hogy   a   2016/2017.tanévben elkészült a 
Fóti Garay János Általános Iskola főbejáratát díszítő Esz-
tergom nevűvitorlázó repülőgép karbantartása és az iskolai 
udvar egy részének portalanítása, valamintkialakításra került 
egy udvari futópálya és egy távolugró gödör. A diákság, a 
nevelőtestület és a szülői közösség egyaránt örült, hogy az 
önkormányzatunkáltal támogatott karbantartások, felújítá-
sok során iskolánk épületének külső megjelenése és a belső 
udvar is szebb lett, és funkcionálisan is használhatóbbá 
vált. Reméljük, hogy „időt álló rehabilitációra” került sor. 
A fenntartás mellett a működtetést is átvette 2017. janu-
ár 1-jén a Dunakeszi Tankerületi Központ. A változás sok 
többletfeladatot adott minden érintett számára. Köszönjük 
a Fóti GESZ munkatársainak és a tankerületi dolgozóknak 
a segítségét, amely átsegített bennünket az átállás nehéz-
ségein. Intézményvezetőként örülök, hogy a technikai 
dolgozók többsége ismét hozzánk tartozik, nemcsak test-
ben és lélekben, hanem a munkáltatóijogok tekintetében 
is. Intézményvezetőként itt helyben, naprakészen rálátok 
arra, hogy milyen feladatok elvégzése old  meg a technikai  
dolgozók  részéről egy-egy fontos   problémát.  A kapcso-
latot   igyekszem   velük   tartani   személyesen   is,   de   ez   
többnyire   Koncz   György csoportvezetőn keresztül sikerül. 
Ez egy új struktúra, de reméljük hatékonyan fog működ-
ni.A   működtető   személyében   bekövetkező   változások   

újabb   kihívások   elé   állították   azintézményvezetést is. Az 
új folyamatokat, eljárásrendeket tanuljuk. Nagyon örül-
tünk volna egy olyan gazdasági és HR munkatársnak, aki 
az átvett feladatok elvégzésében tudta volna támogatni az 
intézményvezetés munkáját itt a Fóti Garay János Általános 
Iskolában. Bízunkbenne, hogy ez a vágyunk teljesülhet!A  
Dunakeszi   Tankerületi   Központból   minden   segítséget   
megkapunk,   de   újszerű   és   az eddigiektől teljesen eltérő 
intézményvezetői szemléletet igényel az átalakulás szabta 
változás. Az intézményvezető és helyettesei látják el részben 
a gazdálkodási, beszerzési, karbantartásiés HR feladatokat, 
természetesen csak az intézményünket érintően. Az isko-
latitkár feladatai is meghatványozódtak, ezért szükséges a 
munkaterhek megosztása. Az új feladatokkal kapcsolatos 
tanulás folyamata és az ezzel kapcsolatos mindennapi mun-
ka időigényes, ezért egyelőre a megszokottnál kevesebb idő 
jut - az intézményvezetés számára -az aktuális pedagógia 
folyamatok áttekintésére. A tanítók és szaktanárok átérzik 
az új feladat súlyát   és   mindent   megtesznek   azért,   hogy   
a   diákságot   érintő   nevelő-és   oktatómunka színvonala az 
eddig  iskolánktól megszokott szinten maradjon. Köszönöm 
ezt  a lelkes  ésmagas színvonalú szakmai munkát nyújtó 
nevelőtestület minden tagjának.A  szülők   is   aktív   munkát   
vállaltak   ebben   a   tanévben   is.   Öntevékenyek   és   kre-
atívak. Feladatvállalásuk nélkül színtelenebb lenne az iskolai 
életünk. Reméljük,   hogy   a   sok   erőfeszítés   eredménye-
ként   a   tanulókat   szebb   környezet   és   jobb eszközpark 
várja a következő tanévben.” 

Kakuk Zsolt intézményvezető, Fóti Fáy András Általános 
Iskola: 
„Ugyan még csak rövid időtelt el az átvétel óta, de semmilyen 
negatív, kellemetlen dolgot nem tapasztaltunk. Az átadás-át-
vétel zökkenőmentesen, gördülékenyen zajlott. Köszönjük 
Fót Város Önkormányzatának,hogy   a   mindennapi   mű-
ködéssel   kapcsolatos,   a   napi   működéshez   szükséges   
eszközökbeszerzésével lehetővé tette, hogy január, február 
hónapokban is fennakadások nélkül tudtuk

AKTUÁLIS AKTUÁLIS
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Fóti iskolai hírek
A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!
A január és a február ismét eseménydúsan telt iskolánk-
ban. Az első félévet 143 tanuló zárta jeles eredménnyel, 
közülük 41 lett kitűnő. Gratulálunk mindnyájuknak!
Január 17-én volt iskolánk igazgatójának utolsó munka-
napja. Ebből az alkalomból a város képviseletében Bartos 
Sándor polgármester úr köszöntötte Bohus Zoltánt, és 
köszönte meg a több mint 42 éves munkáját. Nagy örö-
münkre Zoli bácsi továbbra is segíti mindennapjainkat, 
nélküle nem is tudnánk elképzelni ezt az iskolát. Ezúton 
is kívánunk Neki jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket.
A téli időszakban minden osztályunk eljutott korcsolyáz-
ni. Az utazást a helyi járat és a szü-lők segítségével oldot-
tuk meg. Tanulóink a megbeszélt időpontban ingyenesen 
használhatták a pályát, kaptak korcsolyát is és még egy 
kis oktatásban is volt részük. Köszönjük a város vezetői-
nek és a pálya üzemeltetőjének a lehetőséget.
Iskolánk 16 tanulója indult a Zrínyi Ilona Matematika-
versenyen, és 17 diák vett részt a Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúsági Akadémia nyelvÉSZ versenyének iskolai forduló-
ján. Az eredményekre azonban még várnunk kell.
Kosárlabdázóink derekasan helytálltak a diákolimpia me-
gyei versenyén. Bár a továbbjutást nem sikerült kiharcol-
ni, de mindenképpen dicséret illeti a csapatot, hiszen a III. 
korcsoportban versenyeztek, pedig többségük még csak 4. 
osztályos, ellenfeleik pedig 5-6. évfolyamosok.
A városi magasugró versenyen két nyolcadikosunk, Vajas 
Vivien és Tar Gergő is első he-lyezett lett korcsoportjában.
A 3. évfolyam és a 4.b osztály a Muzsika hangja című 
előadást tekintette meg Budapesten a Pesti Magyar Szín-
házban. A 4.a osztály a fóti Művelődési Házban járt a Góbé 
zenekar elő-adásán. 
Három szombaton vártuk újra Manó-suli foglalkozásaira 
az óvodásokat. Öröm látni, hogy milyen felszabadultan, 
otthonosan mozognak már az iskolában. 
Február17-én a felsősök suli-buli keretében farsangoltak, 
a jelmezversenyen sok jó ötletet láttunk, a tombolán érté-

kes nyeremények találtak gazdára. Az alsó tagozat február 
24-én a tornateremben tartott táncbemutató megtekinté-
sét követően közös jelmezes felvonulással, majd osztály-
keretben játékokkal ünnepelt. A képek tanúsága szerint 
mindkét rendezvény jól sikerült.                                                                                                   

Szülői Munkaközösség

Szeretettel várjuk a leendő első osztályos 
tanulók szüleit nyílt napunkra:
IDŐPONT: 2017. MÁRCIUS 21. KEDD
A délelőtt folyamán 4 rövidített óra keretében  a jövő évi 
elsős tanítók tanórai munkáját tekinthetik meg.

Kérjük, hogy pontosan érkezzenek, becsengetés előtt fog-
lalják el helyeiket!

8.00—8.45  1. óra 2x20 perc—matek/magyar

9.00—9.45  2. óra 2x20 perc—matek/magyar

10.00—10.45  Bemutató a választható foglalkozásokból

11.00—11.45  Kötetlen beszélgetés a tanítókkal

Szerkesztőnk a Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde
és a Fáy András Általános Iskola farsangján járt...

Szívet melengető érzés látni, mikor az emberek egy jó ügy 
érdekében összefognak. Erre az összefogásra ebben a tan-
évben a mi iskolánkban is nagyon jó példa adódott.  
A Határtalanul 2016 pályázat keretében a hetedik osztá-
lyos tanulók Erdélybe utaznak. 
Az öt napos tanulmányi kirándulásuk keretében ellátogat-
nak Gyergyóalfaluba, ahol a helyi általános iskola tanulóval 
közösen emlékeznek meg az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Az iskola tanulói-
nak visznek ajándékot diákjaink, akik közül sokan a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány helyi gyermekotthonából kerülnek 
ki. Megkeresésünkre, hogy mire volna szükségük, azt volt a 
válasz, hogy a kamasz méretű ruhákat és cipőket jól tudnák 
használni.
Tanév elején kezdődött a munka, az adománygyűjtés meg-
hirdetésével a szülői munkaközösségekben. Mindenkinek 
remek alkalma nyílt, a ruhás és cipős szekrényekből a feles-

legessé vált holmik jó célra történő hasznosítására, azoknak 
az embereknek ajándékozni, akiknek igazán szüksége van rá.
A Szülői Munkaközösség kitűzte 2017. február 10-re tűzte 
ki dátumot az adományok összegyűjtésére, szétválogatásá-
ra, becsomagolására.
Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy óri-
ási köszönetet mondjak Tippanuczné Jován Anikónak, 
Aladzsics Renátának és Csóti Anikónak, akik ebben 
hatalmas segítséget nyújtottak.
A kitűzött nap délutánján folyamatosan, szép számmal 
érkeztek a felajánlott ruhák és cipők, mindenkit boldog-
gá tett, hogy segíthet a rászorulókon. A nap végére szép 
számmal összegyűltek a teli kartonok, amit márciusban a 
diákok magukkal vihetnek Erdélybe, és átadhatják az ottani 
iskolások számára.

Remélem, a mi iskolánkban többször lesz alkalom megmu-
tatni, hogy a mai rohanó világban is képesek vagyunk ész-
revenni, hogyan segíthetünk a rászoruló embertársainkon.

Bibenné Szpiszár Tünde SZMK elnök

Friss hírek a Garayból
Fót Fejlődéséért Közalapítvány támogatásával 2017. március 
hónapban haladó számítástechnikai tanfolyamot tart isko-
lánkban Cselőtei József 5x2 óra időtartamban. Részleteket 
iskolánk honlapján olvashatnak. 

2017. április 5-én 16 órai kezdettel rendkívüli szülői értekez-
let keretében Pál József mutatja be a tablet használatának 
lehetőségeit a tanórákon, a tanítás-tanulás folyamatában. 

Jótékonysági estet tartottak az iskola javára 2017. febru-
ár 24-én a Vörösmarty Művelődési Házban, ahol többek 
között néptáncot, divatbemutatót, német színpadi játékot 
sok-sok zenével, akrobatikus rock and rollt, és stand up 
comedyt láthattak az érdeklődők. Bartos Sándor pol-
gármester is részt vett az eseményen, aki kiemelkedően 
fontosnak tartja az egyedülálló fóti intézmény támogatását, 
minden rendezvényükre örömmel látogat el, az esten a sü-
teményverseny zsűritagja is volt.
Felföldi Máté táncos, diák : „ A koreográfiával megpróbál-
tunk egy mai társadalmi problémát közvetíteni, ahol a szür-
keségben lévő hétköznapi emberek robotolásában feltűnik 
egy színesebb egyéniség és ezt az egyéniséget nem tudják 
elfogadni társai. Később megpróbál beilleszkedni nem túl 
sok sikerrel.”

Jótékonysági est a Fóti Népművészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium támogatására

Garays adománygyűjtés a „Határtalanul 2016” pályázat 
keretében

Képünkön 
a készülődő 
táncosokat 

láthatják.

INTÉZMÉNYEK HÍREI INTÉZMÉNYEK HÍREI
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Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi 
a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az 
alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyen:

Átvétel időpontja: 
2017. április 22.(szombat) 

9.00-13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek,  
hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és  
hulladékgazdálkodási  
referens

Veszélyes- és elektronikai  
hulladékok gyűjtése

Veszélyes hulladék: 
Akkumulátor elem •  Gyógyszer, méreg 
vegyszer • Növényvédő-,rovarírtószer • Fes-
ték, lakk, higító, oldószer, ragasztó • Fáradt 
olaj, használt étolaj • Maróanyagok, higa-
nyos hulladék • Egyéb veszélyes hulladékok 
Helyszínek: Fáy A. tér-Önkormányzati 
Hivatal parkolója Németh K.u.40. Szuper-
coop üzlet melletti parkol

Elektronikai hulladék:
Háztartási kis- és nagygépek • Számítás-
technikai és távközlési berendezések • Szóra-
koztató elektronikai cikkek • Világítótestek 
• Elektromos barkácsgépek, szerszámok • 
Elektronikai játékok,  •  Szabadidős és sport 
berendezések • Mobiltelefonok • Akkumu-
látorok, elemek 
Helyszínek: Fáy A. tér-Önkormányzati 
Hivatal parkolója
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Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház, Muharay terem 
(Fót, Vörösmarty tér 3. T: 27 537 350, 06 70 331 5806) 

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

26M á rciu s

.....................................................................................................................

25M á rciu s

.....................................................................................................................

08Ápr i l i s

.....................................................................................................................

Az előadás helyszíne: 
Vörösmarty Művelődési Ház 

Muharay terem 
2151 Fót, Vörösmarty tér 3.  

 Tel: 27 / 537 350, 06 70 331 5806,  
 : kjmariann.fotimuvhaz@gmail.com 

 
Belépőjegy ár: 1000,-Ft 

Családi (4 fő)jegy ár: 3000,-Ft 
 

Az árak az áfát tartalmazzák. 

Csukás István-Bergendy István: 

SÜSÜ 
A SÁRKÁNY KALANDJAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenés mesejáték egy részben, a Hadart Színház előadásában 
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Roxymbol Rocktörténeti 
Klubestek 

Karinthy Ferenc: Gellérthe-
gyi álmok c. előadás a Körúti 
Színház előadásában
Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok c. előa-
dás a Körúti Színház előadásában
Jegyár elővételben 2500 Ft,-   
az előadás napján 3000Ft,-
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

a Hadart Színház előadásában
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Helyszín: Vörösmarty 
Művelődési Ház 

Gitárzene – Shadows, Spotnik’s, Santana” 
Meghívott vendég: Napsugár Band
Belépőjegy ára: 1200 Ft,-
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Csukás István-Bergendy 
István: Süsü a sárkány  
kalandjai zenés mesejáték  
egy részben

Rákász Gergely  
orgonaművész  
Illumination c. koncertje

Bödöcs Tibor  
önálló estje

MÁRCIUSI 
PROGRAMOK 

MÁRCIUS 14. 
Városi Ünnepség
18.00 Fáklyás felvonulás
Ünnepi program megnyitása
Gróf Károlyi László
Közreműködő: Kancz Kristóf
Helyszín: Károlyi kastélykert
18.20 Koszorúzási ünnepség
Megemlékezés koszorúinak 
elhelyezése
Közreműködő Borka Zsolt  
előadóművész
Helyszín: Óvodakert
18.50 Ünnepi megemlékezés
Ünnepi beszéd: dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, 
kormányzati kommunikációért  
felelős államtitkár
Közreműködő:  
Csihar Fanni népdalénekes 
Kegyelet virágainak elhelyezése
Sipos Pál fóti szabadságharcos sírjánál
Helyszín: Református temető

MÁRCIUS 15. 
Városi Díszünnepség
Ünnepi beszéd:
Bartos Sándor polgármester
Műsor: „Vésd ezeket kövedre…”
Bor Viktor, Imre István
Közreműködők
Fóti Asszonykórus, Fóti Népművé-
szeti Szakgimnázium és Gimnázium 
táncosai
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház
Városi kitüntetések átadása
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MÁRCIUS  16. 
18.00 Geopolitikai akadémia –  
Dr. Jászberényi József:  
Kínai és a kelet-ázsiai erőtér 
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

MÁRCIUS  18. 
09.30 – 12.30 Családi szombatok: Ta-
vaszi kézműves foglalkozás
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár

MÁRCIUS 20. 
15.00 Szeniorok Fóti Akadémiája - 
Veresné Dr. Bálint Mária: Hitek és 
tévhitek a tejes ételekről
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

MÁRCIUS  24. 
18.00 Horváth Lajos:  
Fót története 1712-1867   
c. könyvbemutatója
Helyszín: Városi Könyvtár

MÁRCIUS  25.
13.30 – 16.30 Családi szombatok:  
Tavaszi kézműves foglalkozás
Helyszín: Városi Könyvtár

MÁRCIUS 25. 
19.30 Roxymbol Rocktörténeti Klubes-
tek – „Gitárzene – Shadows, Spotnik’s, 
Santana” 
Meghívott vendég: Napsugár Band
Belépőjegy ára: 1200 Ft,-
Helyszín: Vörösmarty 
Művelődési Ház

MÁRCIUS 26. 
17.00 Karinthy Ferenc: Gellérthegyi 
álmok c. előadás a Körúti Színház 
előadásában
Jegyár elővételben 2500 Ft,-   
az előadás napján 3000Ft,-
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

NÉMETH KÁLMÁN  
EMLÉKHÁZ
NYÁRI   
NYITVATARTÁS:
Március 1-től október 31-ig, naponta: 
10.00-18.00-ig, 
Szünnap: hétfő, vasárnap

TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozásokat minden héten  
szombaton:  
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 középisko-
lás csoportoknak.Részletes tájékoz-
tatás: Kiss Eszter gyűjteménykezelő, 
múzeumpedagógus a (+36 27) 358 130 
vagy a (+36 70) 331 9236 telefonszámon

ÁPRILISI ELŐZETES
ÁPRILIS 01.
Csukás István-Bergendy István: Süsü a 
sárkány kalandjai zenés mesejáték egy 
részben, a Hadart Színház előadásában
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  08.
Húsvéti játszóház
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  08
Rákász Gergely orgonaművész Illumi-
nation c. koncertje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

ÁPRILIS  11.
Költészet napja
Helyszín: Városi Könyvtár

ÁPRILIS 20.
Bödőcs Tibor önálló estje
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

ÁPRILIS 22.
Roxymobol Rocktörténeti Klubestek – 
„Beat” 
Meghívott vendégek: Székely Istvén és 
a „Beatles Revival Rival Band” – 
Fóti érdekeltségű zenekar
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 
(FÓT, DÓZSA GYÖRGY ÚT 
12-14.)
MÁRCIUS 18. SZOMBAT  
13.30-16.30 Családi szombatok:  
Tavaszi kézműves foglalkozás  
gyerekeknek

MÁRCIUS 24. PÉNTEK  
18.00 Horváth Lajos: Fót története 
1712-18-67 KÖNYVBEMUTATÓ

ÁPRILIS 4. KEDD 
17:00 Fóti Értéktár Bizottság helytörté-
neti klubnapja a könyvtárban

ÁPRILIS 11. KEDD  
18.00 Költészet napi műsor -  
Felnőtt részleg

ÁPRILIS 22. SZOMBAT  
13.30-16.30 Anyák napi kézműves 
foglalkozás

Kisalagi Fiókkönyvtár 
(Fót, Béke u. 33.)
MÁRCIUS 18. SZOMBAT  
9.30-12.30 Családi szombatok: Tavaszi 
kézműves foglalkozás gyerekeknek

ÁPRILIS 22. SZOMBAT  
9.30-12.30 Anyák napi kézműves  
foglalkozás gyerekeknek
     

PROGRAMOK PROGRAMOK
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Eredményhirdetés: 2017. április 11-én a Fót Városi 
Könyvtár költészet napi ünnepsége keretében 18 órától.
Pályázni lehet egy vagy több verssel. Csak olyan verssel lehet 
indulni, amely még nem került benyújtásra a fóti könyvtár 
korábbi versíró versenyeire.

Pályázhatnak: Fóti lakcímmel rendelkezők vagy Fóton 
tanuló, dolgozó személyek a megadott korosztályokban (A 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ dolgozói és 
közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt a versenyen.)
Téma: nincs behatárolva
Ifjúsági korosztály: 14-20 éves korig
Felnőtt korosztály: 21 éves kortól

Korosztályonként az első, második és harmadik helyezett 
díjazásban részesül, valamint műveik felolvasásra kerülnek  

a költészet napi rendezvényen. A verseket kérjük egy nagy 
Jeligés borítékban elhelyezni, a borítékra ráírni „Van egy verse?”  
Minden verset külön A4-es lapon nyomtatott formában, 
a vers fölött a Jeligét feltüntetni! Egy kisebb lezárt Jeligés 
borítékon belül kérjük elhelyezni a pályázó adatait: Jelige, 
név, születési dátum, értesítési cím, telefonszám, e-mail 
cím, diákok esetén az iskola neve, illetve munkahely, leadott 
versek címe.
Személyes adatot csak a lezárt borítékon belül helyezzen el!
A pályaművek csak személyesen küldhetők be. Átadási lehe-
tőség a központi könyvtárban (Fót, Dózsa György út 12-14.) 
és a Kisalagi Fiókkönyvtárban nyitva tartási időben (2151 
Fót, Béke u. 33.).  Az eredményhirdetés előtt emlékeztető 
e-mailt küldünk, ezért jelentkezéskor egy értesítési e-mail 
cím megadása szükséges!      
www.fotikonyvtar.hu • Tel: 06-27-538-250

„VAN EGY VERSE?” 
Költészet napi irodalmi pályázat. A Fót Városi Könyvtár rendezésében
Beküldési határidő: 2017. március 31.

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fót Városi Könyvtár könyvtá-
ros munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
•  főiskolai szintű szakirányú szakképzettség  

vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör  
betöltéséhez szükséges szakképzésben  
szerzett középszintű szakképesítés

• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. március 21.
Részletek: https://kozigallas.gov.hu

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet 

a Vörösmarty Művelődési Ház
közművelődési szakember
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2151 Fót, Vörösmarty tér. 3., 
2151 Fót, Béke utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
A művelődési ház foglalkozásainak, programjainak szer-
vezése. Művelődési kiscsoportok létrehozása és vezetése, 
közönségszervezés, kapcsolatteremtés és – tartás műve-
lődési közösségekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, 
stb. Játszóházi foglalkozások, nyári táborok szervezése, 
vezetése, kulturális hagyományokat ápoló programok 
megvalósítása

 Pályázati feltételek:
• Szakirányú Főiskolai végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office  
(irodai alkalmazások),
• büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. március 21. A pályázat elbírálásának  
határideje: 2017. március 30.  
A munkakör betölthető időpontja:  
2017. április 1. 
Részletek: https://kozigallas.gov.h

Házasságot kötöttek  
2017. január 1 –  
2017. február 28. között:
Hartl József és Vaskó Ilona
Saftics Ákos és Vizi Regina Éva
Köpf László Endre és Szekeres Éva
dr. Cziráky Gábor és Köller Katalin
Vincze Ádám Bence és Pál Annamária
Németh László és Rafael Julieta
Juhász László és Lőrik Tímea
Kertész Zoltán és Balogh Piroska

Valamennyi ifjú párnak ezúton is gratulálunk, és sok 
boldogságot kívánunk!

Fóton elhunytak:
Fórizs Vilma (1935)
Matolcsi Lajos (1929)
Laukó Márta Gabriella (1954)
Kovács Ferencné sz.: Ábrahám Erzsébet (1936)
Nagy Sándor Györgyné sz.: Kovács Ibolya Jolán (1941)
Tóth Józsefné sz.: Molnár Anna (1928)
Rovó Mihályné sz.: Sasfalvi Erika Piroska (1943)
Topánka József (1939)
dr. Faller Károlyné sz.: Galambosi Mária (1939)
Suszter Sándor (1944)
Bartha Ferenc  Imréné sz.: Pozsár Borbála (1940)
Haklár Gábor (1959)
Hevesi Attila (1976)
 
Szeretteiket elvesztő családtagok fájdalmában  
osztozunk.

Gombainé Végi Tünde
anyakönyvvezető

Balla Zoltánra emlékezünk
Balla Zoltán hamvai előtt állunk, és végső búcsúra készülni 
hihetetlen, abszurd.
A Fóti Népművészeti Szakközépiskola története, arculatá-
nak kialakítása, a néptáncos képzés élvonalra kerülése Balla 
Zoltán tanár úr munkásságához fűződik.
Az iskolát kísérleti jelleggel hoztuk létre 1993-ban, és a 
néptáncot Varga Zoltán koreográfus elképzelései alapján in-
dítottuk el. 1998-ban  Varga Zoli bejelentette távozását, nem 
vállalva a hosszú napi munkába járást -. Akkor azt mondtam 
neki, hogy én szabad kezet adok az utód kiválasztásában, 
de egy olyan táncost keressen, aki az általunk megálmodott, 
a táncház-mozgalom értékeit elfogadó és alkalmazó tanár, 
művészeti vezető, ember lesz. Így került a képbe Balla Zoli, 
aki energikus, egészségtől duzzadó, a legtisztább emberi 
értékeket képviselő, magáénak valló, a néptáncot szerelmes 

rajongással, de a legmagasabb alázattal képviselő, tanító, 
művelő ember. Bár csak minden kívánságunk ilyen mara-
déktalanul teljesülne! Zoli minden képzeletünket felülmúlta, 
munkájával legtitkosabb vágyainkat teljesítette. Az elmúlt 
közel 20 évben a tanítványok százai kerültek ki a szárnyai 
alól. Mindegyikőjüknek tudott adni egyedi, csak neki és rá 
illő tanácsot, ami végigkísérheti a pályáján, ami tartást ad 
neki, bármi is lesz belőle.

Mit tanultunk tőle?
-Megtanultuk tőle mi kollégák, hogy csak teljes energi-
aráfordítással érdemes a feladatot elvégezni, megoldani. 
-Megtanultuk tisztelni a produkciót, látva azt az alkotási 
folyamatot, amíg az elképzelésből egy 3-5 perces produkció 
születik. Láttuk a kínt, az izzadságos munkát és a csodát, 
ami lett belőle.
-Szívesen hallgattuk történeteit, ízes beszámolóit, a gyűj-
tések során keletkezett sztorikat, mókás vagy tanulságos 
élethelyzeteket.
- A néptáncot a tanítás legmagasabb eszközének tekintette, 
amelynek segítségével az embernevelés, szemléletformálás, a 
néphagyományok tisztelete, a természetes életmódra nevelés 
megvalósítására törekedett. Nem lehet mindenki profi tán-
cos, de legyen tisztafejű, jó gondolkodású, az emberi alapér-
tékeket tisztelő ember. Ennek a szemléletnek a birtokában 
taníthatja a táncot, nevelheti a következő generációt. -Te-
hetsége, embersége, hitvallása olyan érték, amely beíródott 
pedagógiai elveinkbe, s megőrizzük az emberi emlékezet 
végezetéig.
Ezt az örökséget hagyta ránk Balla Zoltán tanár úr, s nekünk 
kötelességünk ápolni emlékével együtt.
Nyugodj békében Balla Tanár Úr! Búcsúzik most tőled sze-
retett iskolád, kollégáid, és az a sok diák, tanítvány, akik a 
mesterséget a te szellemiséged hatása alatt viszik tovább.

FÓTI HÍREK PÁLYÁZATOK
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Krumplipép
Régen lélektapasztónak, vagy majomfogónak is hívták.
A vékony karikára vágott krumplit annyi sós vízbe tesszük, 
hogy ellepje. Puhára főzzük. A vízből kiszedve összetörjük, 
majd visszatesszük a tűzre, s állandó kevergetés közben 
felforraljuk. Mikor már forr, annyi lisztet szórunk hozzá, 
hogy sűrű pép legyen. Tányérba szedjük, és hagymás, pap-
rikás zsírral meglocsolva fogyasztjuk. 

Beküldte: Cselőtei Attila

Fujtott hús
A húst egyben kell főzni húsleves alaplében, a forrástól számított  20-25 percig. Azután szeleteljük. Langyos 
olvasztott zsírt készítünk nagy lábasba, ebbe rétegeljük a szeletelt húst, megborsozzuk, húsleves öntünk rá. 
(Éppen hogy egy kicsit). A tetejére házi kolbász szeletelünk(?)  Fedővel lefojtva tartjuk.

Fáb Zsófi  néni receptje alapján a menye diktálta le.

Minden kedves érdeklődőt várunk a Helyi Értéktár Klubba április 4-én 17 órakor a 
Városi Könyvtárban!

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

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

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

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

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

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Hagyományos fóti  
ételek a Helyi Értéktár 
gyűjteményéből

..................................................................................................................

RECEPTEK

...........................................................
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A sikeres üzlethez 
tisztánlátás szükséges
ZEISS Officelens megoldások

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

Ajándék 

ZEISS

Officelens akár

120 000 Ft

értékben*

*A részletekről érdeklődjön optikánkban és internet oldalunkon!

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

90x130 mm hirdetés.indd   2 2017. 01. 30.   14:51HÍRDETÉSEK HÍRDETÉSEK
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Szinező Szinezzétek ki a kokárdát
és a huszárt igy emlékez-
zünk 1848 hőseiről

A magyar kokárdát 
március 15-én, az 
1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
kezdetét jelentő for-
radalom évfordulóján 
szokás viselni.
A hagyomány szerint 
Petőfi Sándor és Jókai 
Mór szerelmeiktől, 
Szendrey Júliától és 
Laborfalvi Rózától 
kaptak nemzeti színű 
kokárdát a forradalom 
estéjén.

A magyar könnyűlovast 
bátorsága, vakmerő vál-
lalkozókedve emelte a többi 
fegyvernem katonái fölé. 
Kedvelték az ellenség tőrbe 
csalását, a rajtaütést, de a kö-
zelharctól sem riadtak vissza.  
Fő fegyvernemük az ívelt 
pengéjű huszárszablya volt.

GYEREKEKNEK



Fóti Hírnök2017 27

2017-03-19 15:00, Tóalmás, Tóalmási Sporttelep 
SK TÓALMÁS - FÓTI SE

2017-03-25 15:00, Kistarcsa, Kistarcsai Sporttelep
KISTARCSAI VSC - FÓTI SE
 
2017-04-02 15:30, Fót, Fóti Sporttelep
FÓTI SE - KEREPESI SBE

2017-04-09 15:30, Gödöllő, Geac Sporttelep
GÖDÖLLŐI EAC - SZIE  FÓTI SE

2017-04-16 16:00, Fót, Fóti Sporttelep
FÓTI SE - MOGYORÓD KSK

2017-04-23 16:00, Dány, Dány Ksk Sportpálya
DÁNY KSK - FÓTI SE

2017-04-30 16:30, Fót, Fóti Sporttelep
FÓTI SE  - VÁCSZENTLÁSZLÓ SE

2017-05-07 16:30, Kóka, Kóka Ksk Sportpálya
KÓKA KSK - FÓTI SC

2017-05-14 16:30, Fót, Fóti Sporttelep
FÓTI SE - KISALAG SC

2017-05-21 17:00, Galgahévíz, Galgahévíz Sportpálya
GALGAHÉVÍZ SK - FÓTI SE

2017-05-27 17:00, Fót, Fóti Sporttelep
FÓTI SE-MOGYORÓD FC 

2017-03-19 15:00, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - VÁCSZENTLÁSZLÓ SE

2017-03-26 15:00, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - KÓKA KSK

2017-04-02 15:30, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - KISTARCSAI VSC

2017-04-09 15:30, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - GALGAHÉVÍZ SK

2017-04-16 16:00, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - MOGYORÓD FC II.

2017-04-23 16:00, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - GÖDÖLLŐI SK II.-SZADA

2017-04-29 16:30, Zsámbok, Zsámboki Sportpálya
ZSÁMBOKI SE II. -  KISALAG SC

2017-05-07 16:30, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC -  SK TÓALMÁS

2017-05-14 16:30, Fót, Fóti Sporttelep
FÓTI SE - KISALAG SC

2017-05-21 17:00, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC -  KEREPESI SBE

2017-05-27 17:00, Fót, Kisalagi Sporttelep
KISALAG SC - GÖDÖLLŐI EAC

Fóti Foci
Fót mindkét labdarúgó csapata a III. osztályú Bajnokság Közép A-csoportjában kezdi a 
tavaszi idényt. Gáspár Zénó, a Fóti Sport Egyesület elnöke és Szebeni Ferenc, a Kisalag 
Sport Club elnöke szerint a csapatok felkészülése zökkenőmentes volt, nagy reményekkel 
várják a tavaszi fordulót, céljuk a feljebb jutás. 
Legyünk minél többen a labdarúgó mérkőzéseken, szurkoljunk a fóti csapatoknak!

Hajrá Fót!

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi  Központ az alábbi NAPKÖZIS (8-16 óráig) 
TÁBOROKAT hirdeti meg az iskolás (6-14 éves) korosztály számára:

A táborok mindegyikét pedagógus szakember vezeti. Tematikus foglalkozások, 
kirándulások, sok játék! A táborok maximum létszáma: 25 fő

IDŐPONT
június 19-24.
június 19-24.
június 26-30.
június 26-30.
június 26-30.
július   3-7.
július   3-7.
július   3-7.
július 10-14.
július 17-21
július 24-28.
július 24-28.

TÁBOR
Fóti Vakációtábor
Gyöngymánia - gyöngyfűző tábor
Fóti Vakációtábor
Németh Kálmán nyomában
Sakk tábor
Fóti Vakációtábor
Németh Kálmán nyomában
Sakk tábor
Fóti Vakációtábor
Néptánc tábor
Muharay Színpad tábora
Gyöngymánia- gyöngyfűző tábor

HELYSZÍN
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Kisalagi Közösségi Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház
Vörösmarty Művelődési Ház

Táborok időpontjai

Kulturális- és sport pályázat kiírása
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma 1/2017 (02.13) sz. határozatával pályázatot ír ki a helyi civil szerve-
zetek, egyházak és magánszemélyek kiemelkedő szellemi-, sport- és kulturális tevékenységének támogatására.   
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE 2017. MÁRC. 31. 
A részletes feltételek és a pályázati adatlap az önkormányzat honlapjáról letölthető: www.fot.hu 
Bertók István elnök, Mérei Sándor titkár , Tolnai László gazdasági vezető 

Nevelôszülôket keres 
a Nemzetközi Gyermekmentô 
Szolgálat Magyar Egyesület!

Családokat, házaspárokat keresünk 
Buda pesten és  maximum 40 km-es
körzetében, nevelôszülôi feladatokra.

További információ: 

neveloszulo@gyermekmento.hu

A Békési Renault Márkakereskedés 
AUTÓSZERELŐ ÉS  
KAROSSZÉRIA LAKATOS 
munkatársat keres FÓTI telephe-
lyére.
Jelentkezni lehet személyesen: 
Fót, Móricz Zsigmond út 41.  
címen vagy telefonon:
Nargangné Békési Szilviánál.  
06-20-977-0310
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