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0% lesz a Diákhitel2 kamata
A kormány mostani döntésének köszönhetően a Diákhitel2 
kamata 0% lesz, tehát a teljes kamat megfizetését átvállalja 
az állam és többen lesznek jogosultak a diákhitelre. Ez a le-
hetőség a jelenleg mintegy 18 ezer diákhitel-tartozással ren-
delkező kisgyermekes anyának is szól – tájékoztatta a Fóti 
Hírnököt Tuzson Bence országgyűlési képviselő.
Októbertől 2% helyett 0%-os lesz a Diákhitel2 kamata, a 
Diákhitel1 esetében felvehető maximális összeget pedig jö-
vőre havi 70 ezer forintra emelkedik. Az igénylés korhatára 
mindkét diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre 
emelkedik. 

A képzési díj kiegyenlítésére fordítható Diákhitel2 eseté-
ben a kamatot teljes mértékben az állam fizeti meg a diákok 
helyett, ez októbertől mindenkire vonatkozik, azaz a folyó-
sítási vagy törlesztési fázisban lévő, illetve a jövőben felvett 
hitelekre is. Ez azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik a fel-
sőoktatási képzési költség fizetésére felvehető Diákhitel 2-t 
választják vagy választották, csak annyit kell majd törlesz-
teniük, amennyit tanulmányaik finanszírozására felvettek. 
Jövőre további változások lépnek majd életbe. Február 1-jé-
től a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében az eddigi havi 
legfeljebb 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelik a felvehe-
tő összeget. Az igénylés korhatárát mindkét diákhiteltípus 
esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emeljük. A fél- vagy egy-
éves külföldi tanulmányokban, például Erasmus-ösztöndíj-
ban résztvevőknek arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a 
Diákhitel1 összegének kétszeresét, azaz akár 140 ezer forin-
tot vegyenek fel havonta. Emellett 2018-tól a Diákhitel2-t 
már az önköltséges idegennyelvi képzésekben résztvevők is 
igényelhetik. 

További változás, hogy a Diákhitel1 törlesztését bevonják az 
adó- és járulékmentes cafeteria juttatások körébe. A gyesen 
és gyeden lévő szülőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás fo-
lyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfize-
tését a hallgató helyett. A kormány a jövőben is folyamatosan 
vizsgálja, hogy a hallgatók érdekében milyen további lehető-
ségeket, kedvezményeket lehet bevezetni a Diákhitellel kap-
csolatban. 

Pályázati felhívás
Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) két-
fordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdo-
nában álló, Fót 5453/3 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesíté-
sére. További információ: www.fot.hu, Szántóné János Ildikó 
városfejlesztési és - üzemeltetési osztályvezető, Kiszely Zol-
tán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06- 535-
365/131

Felhívás-ösztöndíj pályázatra!
A Képviselő -testület  2017. szeptember 27-i ülésén úgy dön-
tött, hogy csatlakozik a 2018.évi Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.  
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje :

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat beadási határideje : 2017. november 7.

A Támogatáskezelő elérhetősége:Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 
Telefon: 06-27/535-395/ 120. m mellék.
 e-mail cím:szoboszlai.gyulane@fot.hu

Minden bizonnyal kevesen tudják, hogy 
az idősek világnapját az ENSZ először 
1991-ben rendezte meg, s azóta az év 
minden évben megemlékezünk a Föld 
mintegy hatszázmillió lakosáról. A 2017 
szeptember 28-án megrendezett Fóti 
Idősek Világnapi Ünnepége Fót Város 
Önkormányzata, Fót Város ESZEI Terü-
leti Gondozási Központja, a Fóti Közmű-
velődési és Közgyűjteményi Központ és 
a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület jó-
voltából jöhetett létre. Az ünnepség mely 
idén először városi rangú rendezvény a 
Fóti Vörösmarty Művelődési Házban ke-
rült megrendezésre.
A művelődési ház terme szinte telje-
sen megtelt vidám, izgatott szépkorú-
akkal, akik mosolyogva köszöntötték 
egymást a nézőtéren. A rendezvényt az 
intézet igazgatója, Palásti Béla nyitotta 
köszöntő beszédével, ezt az általános is-
kolás Szántó Zsombor idősek tiszteleté-
re elmondott verse követte, a sort pedig 
Fót polgármestere, Bartos Sándor zárta 
ünnepi beszédével, melyben kiemel-
te mennyire fontosnak tartja az idősek 
tiszteletét és szeretetét, valamint hogy 
érezzék, hogy a mindennapok nélkü-
lözhetetlen részei, hiszen az évek során 

rengeteg tapasztalatot és bölcsességet 
halmoztak fel, melyet a fiatalabb kor-
osztálynak adnak át. Továbbá kitért arra 
is, hogy a jelen, amiben élünk ő általuk 
épült, és ezért csakis hálásak lehetünk.
A beszédek után meglepetés fellépők 
kedveskedtek az időseknek. A műsorve-
zető és egyben énekes, Kiss Irén a fellé-
pések között szórakoztató anekdotákat 
és vicceket mesélt, amelyek a közönség 
minden tagját megnevettették. Az első 
fellépő Kovács Bözske, táncdal énekes 
magyar és cigány nótákkal szórakoztat-
ta a közönséget, őt követte Nógrádi Tóth 
István, aki dalaival alaposan megtapsol-
tatta és énekeltette a közönséget, s végül 
Kiss Irén adta elő dalait. A fellépők utol-
só, közösen előadott számukkal elsöprő 
sikert arattak.
A program Fót 90 év feletti lakosainak 
köszöntésével végződött, akiket a szer-
vezők egy szál rózsával és egy emléklap-
pal ajándékoztak meg. A valamilyen ok-
ból kifolyólag megjelenni nem tudó 90 
éveseket is felsorolták és megtapsolták. 
A közel 120 fős tömeget ezután Germán 
István zenész szórakoztatta, s egy álló-
fogadás keretein belül beszélgethettek, 
rózsát és emléklapot vehettek át.

PÁLYÁZAT KÖZÉLET
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Sajnálatos apropója a mai megszólalásomnak az, hogy Dr. 
Vargha Nóra képviselő asszony most sokadszorra ostoroz-
za Fót Város fejlesztési elképzeléseit, megállapodásait. Épp 
most egy olyan kiadványban, amelyet az Együtt országos 
politikai szervezettel közösen jegyeznek, így teret enged-
ve a politikai kampánynak, amelyben ki kell mondanom, 
hogy valótlan állítások tömkelege van leírva. Megsértve ez-
zel véleményem szerint a helyi képviselet vezérelvét, amely 
arról szólna, hogy a várost, ahol élünk, amely kenyeret ad 
nekünk, nem áruljuk el akkor sem, ha esetleg valamivel 
nem értünk egyet. Itt jegyezném meg, hogy ő az egyetlen 
képviselőnk, aki a politikán felülemelkedő összefogásról 
született kiáltványunkat nem írta alá. Ezek szerint tudta 
miért teszi… illetve nem teszi.

Az említett kiadványban általa előadottak - számára is is-
mert információk szerint - teljességgel valótlanok. Mind 
a sportcsarnok ügye, mind a Hungária Zrt.-vel kapcsola-
tos kérdések, mind az általa „feltárt” szerződésmódosítás 
ügyében semmilyen visszaélés gyanú nem merült fel. Eze-
ket több hivatal és hatóság is vizsgálta, így a Vargha Nóra 
által gerjesztett ügy nem más, mint politikai haszonszerzés 
a részéről, ami azért nagyon sajnálatos, mert városunk ér-
dekeivel szemben igyekszik a saját politikai érdekeit épít-
getni. Teljesen hamis állítás, hogy Vargha Nórát különböző 
feladataitól vagy funkciójától azért fosztottuk volna meg, 

mert ő bármilyen kényes ügyre rávilágított volna (még kér-
dezni sem kérdezett), az igazság az, hogy teljes egyszerű-
séggel képtelen volt a szabályoknak megfelelően működni. 
Kizárásának pontos oka, hogy zárt testületi ülésről hang-
felvételt készített, ami szigorúan tilos. Nem véletlenül tár-
gyalunk bizonyos ügyeket zártan, hiszen azok nyilvános-
ságra hozatala sértheti egyesek személyiségi jogait, adatait, 
stb.

Végre szeretnénk előre menetelni az úton és nem csak hát-
rálni. Sok éve süllyedt Fót a politikai csatározások mocsará-
ba, amelyet azzal kívántam megszüntetni, hogy meghirdet-
tem a politikai érdekeken túli együttműködés programját. 
Több képviselőtársam működik ebben a rendszerben a vá-
ros érdekében, amellett, hogy teljesen más párt színeiben 
ül, mint jómagam és a képviselőtestület többségét biztosító 
kormánypárti képviselőcsoport. A város érdekében hozott 
döntésekkel igyekeznénk eredményeket produkálni és egy 
élhetőbb várost teremteni, ebben a munkában sajnos kép-
viselő asszony nem vesz részt azon túl, hogy mindent és 
mindenkit alaptalanul vádol és kritizál.
Egy új, minden igényt kielégítő városi sportcsarnok évti-
zede megérett kérdés már, nem ma kellene erről vitatkoz-
nunk, hanem már rég használnia kellene gyermekeinknek. 
A TAO támogatás keretein belül sokszáz millió forintot kap 
ehhez a város, ennek elvesztését kockáztatja képviselőasz-
szony, amikor teljesen alaptalanul támadja az elképzelést. 
Beszélhetnék az általa említett „700 milliós szerződésmó-
dosításról”, amely az egyik nagy befektető korábbi szerző-
dése tulajdonképp, és igazán a város érdeke, hogy minél 
szélesebb körű befektetői érdeklődés legyen Fót iránt. 

A dr. Vargha Nóra és az Együtt által terjesztett kiadvány 
Fót városára vonatkozó részei alaptalan vádaskodásokkal 
van tele és hamis állításokat tartalmaz. Ki kell hangsú-
lyoznom, hogy az említett kérdések mögött teljesen sza-
bályos és feddhetetlen képviselő-testületi munka van. A 
figyelemfelkeltésre választhatott volna nemesebb eszközt 
is, mint a saját lakóhelyének lejáratása, vagy a képviselő-
társai munkájával kapcsolatos hamis vádaskodások. Ter-
mészetesen az állításaival kapcsolatban felkértem a jogi 
irodát, vizsgálja meg szükséges-e további jogi lépéseket 
tennünk.
Tudom, hogy országgyűlési kampányidőszak következik, 
de minden politikai szereplőt önmérsékletre kérnék, va-
lamint arra, hogy látszólagos apró előnyökért cserébe ne 
adjuk fel a tisztességet, emberséget és ne feledjük el hova 
tartozunk! 

Bartos Sándor
polgármester

Egy Város több, mint politika
A fenti címmel kell, hogy megszólaljak a város nyilvánossága felé, mert az elmúlt években többször 
előfordult, hogy fóti ügyekben egyes képviselők országos politikai párt színeiben sajátságos és nega-
tív, politikailag önző módon nyilvánultak meg. Teszik ezt annak ellenére, hogy esküjük is arra kötelezi 
őket: a városért együtt dolgozzunk ebben a ciklusban, a nagypolitikát félretéve igyekezzünk előre te-
kinteni és itt helyben összefogva tenni az itt élőkért.

Tisztelt Fóti Polgárok!

Szeptemberben két alkalommal ülésezett Önkormányzatunk 
Képviselő-testülete. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tá-
jékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot néhány döntésről.
Döntött a Képviselő-testület a területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezésére Fót Város közigazgatási területén beépítésre 
szánt terület kivételes kijelölésére a közigazgatási határtól szá-
mított 200 méternél közelebbi területen, valamint területcsere 
vonatkozásában. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság javaslatára, a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása 
alapján kezdeményezi a Keszi-hegy területén az ökológiai folyosó 
kijelölésével érintett terület helyi jelentőségű természetvédelmi 
területté nyilvánítását.
A testület véleményezte a Budapesti Agglomerációs Terv módo-
sítását.

Döntés a Fáy présház tulajdonrészének megvásárlásról
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta 
a Polgármestert, hogy bruttó 30.000.000.- Ft-os vételáron te-
gyen ajánlatot a Fóti Centrum Kereskedelmi és Ipari Kft.-nek a 
Fót 6427/2 hrsz-ú ingatlanban (Fáy présház) lévő ¾ tulajdonrésze 
megvételére.  
A Képviselő-testület leszögezte, hogy Fót Város Önkormányzata 
¼ tulajdonrészének elválaszthatatlan részét képezik az ingatlan-
ban fellelhető eredeti bútorzat és berendezési tárgyak.

Muharay Színház megalakítása
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Köz-
művelődési és Közgyűjteményi Központ 2017. évi intézményi 
költségvetése javára 8.000.000,-Ft+Áfa – azaz Nyolcmillió forint 
+ Áfa – összegű pótelőirányzatot biztosít azzal a céllal, hogy az 
FKKK Vörösmarty Művelődési Ház befogadja 2017. október 1-jé-
től a Muharay Színház alakuló társulatát.

A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző 
bizottsági tagjainak megválasztása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány kezelőjeként – a jelenlegi Kuratóriu-
mi tagok mandátumnak 2017. szeptember 24-i megszűnése mi-
att - az alábbi Kuratóriumot hozta létre:
a kuratórium elnökeként Szent-Iványi Gézát a kuratórium gaz-
dasági vezetőjeként Kovácsné Köpf Juliannát a kuratórium titká-
raként Simon a kuratórium tagjaiként:
Gódor Istvánnét  Halász Zsófiát Haskó Sándort Fót Fejlő-
déséért Közalapítvány felügyelő szerveként működő Ellenőrző 
Bizottság tagjának - a jelenlegi Ellenőrző Bizottsági tagok man-
dátumnak 2017. szeptember 24-i megszűnése miatt – a Képvise-
lő-testület felkéri:
Kökényné Nyúka Ágnest Spáda Vilmát 

Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési főépí-
tészi tevékenység ellátására Krajl Károllyal kötött megbízási szer-
ződést – pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül - 2017. december 
1. - 2018. december 31. közötti időtartamra (változatlan feltételek-
kel) meghosszabbítja.

Döntött a rendkívüli települési támogatásként természetben 
nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában is a testület, a „Rendkívü-
li települési támogatás természetben (tűzifa)” elnevezésű verse-
nyeztetési eljárást megindította.  

Beszámolók elfogadása
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Em-
beri Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság 2016. 
szeptember 1-től 2017. augusztus 31. napjáig tartó időszakra szóló 
beszámolóját. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrás Bizott-
ságának megüresedett képviselői tagi helyére 2017. október 1-jé-
től Gellai István képviselőt nem választotta meg.
A Képviselő-testület tudomásul vette a Város mezei őrszolgálatá-
nak 2017. év első félévi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Tudomásul vette a Fót Város Önkormányzat 2015-2020 évekre 
szóló Gazdasági programja 2017. évi megvalósításáról szóló ér-
tékelést.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, és azt tudomásul vette.
A Képviselő-testület tudomásul vette a Városháza tervezési fo-
lyamatának megindításához szükséges teendőkről szóló alpol-
gármesteri tájékoztatást.  

Döntés a Somlyó-tó környéke rendezését célzó részletes fela-
dat- és ütemtervről
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben folytatni kí-
vánja a Somlyó-tó környezetének rendezését, az alábbi feladato-
kat tervezve:
1. Tó körüli sétány, pihenő padok, szemetesek, új ültetésű facseme-
ték elhelyezése, kialakítása (a bejárattól további 200 m szakaszon)
2. Szükség szerint a kamerarendszer bővítése
3. A táborépület funkciójának kialakítása.

Közvilágítás fejlesztés
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közvi-
lágítás energiatakarékos fejlesztését megvalósítja, és átadja a köz-
világítás létesítés és üzemeltetés feladatát a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Noprofit Kft-nek. 

Támogatás
A Képviselő-testület a Bözödújfalu római katolikus templom új-
jáépítéshez a „Bözödújfaluért Egyesület” részére bruttó 200.000,- 
Ft összegű támogatást biztosít.

Fatestvér Program
Fót Város Képviselő-testülete egyetért a ,,Fák Nemzetünk Jövő 
Generációiért” faültetési kezdeményezéssel, és csatlakozik a Fa-
testvér Programhoz.
Figyelmükbe ajánljuk mindazon pályázati kiírásokat is, amelyek-
ről bővebben e lap hasábjain, továbbá az Önkormányzat honlap-
ján és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is részletesen tájékozódhatnak 
az érintettek.
A szeptember hónapban elfogadott határozatok megtalálható-
ak az Önkormányzat honlapján -www.fot.hu-, ahol a nyilvános 
Képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesz-
tések, valamint az ülésekről készült kép-és hangfelvétel is meg-
tekinthetőek.

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZÉLET
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Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a Shell kút környéke 
kicsit megváltozott. Igen: nem csalás, nem ámítás - végre 
megvalósult városunk első sportparkja!

A Jobbik Fóti Alapszervezete 2014-es önkormányzati 
programjának fontos eleme volt az egészséges életmód 
segítése. 
Ezért is javasoltam tavaly nyáron, hogy önkormányzatunk 
induljon el azon a pályázaton, melynek keretében jó esé-
lyünk volt egy szabadtéri sportlétesítmény létrehozására.
És igen, nyertünk: gazdagabbak lettünk egy 150 négyzet-
méteres edzőparkkal.

Ezúton is köszönöm az önkormányzati hivatal munkatár-

sainak segítségét a pályázati dokumentáció összeállításá-
ban, és minden közreműködő munkáját, aki részt vett a 
kivitelezésben.
Őszintén örülök, hogy egy lépéssel közelebb jutottunk 
ahhoz, hogy fiatalok és idősebbek egyaránt és akár együtt 
is többet tehessenek egészségük érdekében. 

Jómagam pedig továbbra is arra törekszem, hogy a Fóti 
Jobbik programjából a lehető legtöbb megvalósuljon, 
elvégre van olyan javaslat, amire a testületi többség sem 
mondhat „csak úgy” nemet.

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

Megvalósult 
az első 

sportpark 
Fóton!

•  Borzalmas az utak állapota  
 - mi ez a zaj, pont az én ablakom alatt kell aszfaltozni?

•  Nem tudok nagybevásárlást intézni, nincsenek szuper-
marketek 
- miért a Lidl, miért nem az Aldi nyit üzletet Fóton?

•  Fóton semmi nem történik…  
- már megint mitől hangos este 10-kora Piactér?

•  Semmi sportolási lehetőség nincs a városban  
minek nekünk sportcsarnok?

•  Most költöztünk a városba, szeretnénk megismerni
- a) Isten hozott a középkorban!
- b) Meneküljetek innen, én már 65 éve élek itt, kibírhatatlan!

•  Építik az elkerülő utat  
- Üdv. a 3 éves dugó városában! Már egy hete megírtam a 
polgármesternek a Facebook-on és még semmi nem történt!

•  Gyerekek, osszuk meg, hadd lássák, semmit nem csinál az 
önkormányzat! 
- Aszfaltozzák a …….. utcát - persze, biztosan ott lakik a 
polgármester

•  Szeretnénk Dunakeszi-Fóti Tesco-ba egy Posta hivatalt! 
- Mi meg szeretnénk a fóti postahivatalba egy Tesco-t!

•  Nincsenek járdák 
-miért az én járdámra parkolnak az autójukkal?

•   Miért nem kapunk infót a képviselőtestületi ülésekről? 
-mindent megtalálsz a www.fot.hu oldalon! 
még én keresgéljek?

•  Miért nincs Fóton egyetlen  posta sem? 
- van három is 
- a mi utcánkban nincs!

•  Gratulálok az útépítőknek, hogy nyáron a turistaszezonban 
kezdték el az útépítést! 
-Gratulálok az útépítőknek, hogy ősszel a iskolakezdéskor 
kezdték el az útépítést!

• Fóti szüret és Fröccsfesztivál.

-  Tudod a szokásos  
ami kifolyik már a könyökünkön.

•  A padláson most találtam egy darázsfészket.  
Legalább 60 -70 cm-es . Hogyan tovább? Ötlet? Teendő? 
-Hajnalban mikor alszanak és dermedtek 1 zacskóba bele 

kell tenni a fészküket. Ügyesen. Aztán bekötni a zsákot. Fon-
tos hogy hajnalban!!!! 
-Közel kell menni , és halkan el kell kezdeni dúdolni egy 
altató dallamot . „ kis darázs alszik , méhecske álmodik ...

•  Na végre! Csinálják az utat, meg a járdát! 
- De lehet, hogy csak véletlenül fejlesztenek itt, Dkeszire 
akartak menni, csak eltévedtek a munkások.

•  Óóó, vett a város kis takaritó autót? itt jár fel-le a Kinizsiben. 
Még sosem láttam ilyet Fóton   
- Én is láttam ma, de csak felemelve pörgött a kefe álló 
kocsinál és még az útban is parkolt rendesen 
- Ha elromlik nem is fogsz 
- Takarít a seprőgép !!! Már vagy hatodszor megy oda - 
vissza a Rév úton. Úgy felveri a port, mert csak ugye sepri 
nem szívja fel, becsuktam az ablakot, hogy ne jöjjön be, de 
lehet majd ablakot pucolnom  :) A szellőztetésnek lőttek. A 
Hargita Rév sarkán lévő bolt előtt lévő murvát szanaszét 
seperte és most az elhaladó autók felverik a parkoló autók-
ra, az autósok biztos örülnek neki. SZUPER ez a gép kellett 
nagyon Fótnak.

•  Tetőfedőt keresek 2 db cserép helyére rakására, mert elmoz-
dult. Köszönöm 
- mért nem építészmérnököt? 

•  Nyugtassatok meg, hogy azért busszal kijutok. Nem elég 
hogy elaludtam, meg el is kések a melóból. 
- Az nem okoz gondot, ha az ember elalszik, az este szokott 
bekövetkezni. Nagyobb baj, ha nem ébred fel időben!

És ezek is mi vagyunk ……..

Ma reggel a Bokor utcában 7:50 körül egy biciklit toló hölgyet 
becsaptam vízzel autóval közlekedve. Olyan szerencsétlenül 
értem mellé, hogy pont egy pocsolya mellett állt meg. Ha 
valaki ismeri, esetleg elmeséli ezt a történetet, mondja el neki 
hogy tiszta szívből sajnálom. Késésben voltunk, vonathoz 
vittem egy családtagot. Tudom ez nem mentség erre, csak az 
én oldalamról is leírtam a dolgot. Velem is megtörtént egy 
ilyen munkába menet, tudom milyen a másik oldalon lenni. 
Akkor csontig fáztam. Visszafelé megpróbáltam megkeresni 
a hölgyet, hogy esetleg hazavihetem-e, hogy ne fázzon át, de 
már nem találtam meg az környező utcákon autózva.
Még egyszer nagyon sajnálom, remélem legalább a bocsánat-
kérésem eljut hozzá.

Mi fótiak

Fóti Fáy András Általános Iskola

AVAGY KÉRDÉSEK, VÁLASZOK, FELVETÉSEK 
A FÓTI KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

A Fóti Fáy András Általános Iskola hatalmas épületének kapuit átlépve az első gondolatom az volt, hogy nagyon örülnék, ha az 
én gyermekem is ide járhatna iskolába. A vidám, lelkes diákokkal és a tanáraikkal való találkozás után ez az érzés pedig csak 
még jobban felerősödött.  A 2017 szeptemberi tanévben három első osztály indult, összesen 58 gyerekkel. A létesítmény mely 
idén ünnepli 10 éves fennállását a mai modern kornak megfelelően van felszerelve. Az épület akadálymentesített, a gyermekek 
tanulását pedig a termekben található projektorrokkal és interaktív táblákkal teszik hatékonyabbá. A legkisebbek az órákon 
játékosan ismerkednek a számokkal és a betűkkel, csillogó szemekkel, érdeklődve figyelik tanáraikat és szívják magukba a tu-
dást. Ezúton is szeretnénk sok sikert kívánni az első osztályosoknak, szüleiknek és tanáraiknak.

KÖZÉLET, INTÉZMÉNYEK

fo
tó

: Z
so

ld
os

 L
uc

a



Fóti Hírnök 20178 Fóti Hírnök2017 9

A Bölcsőde utcai Fóti Boglárka Óvoda kapuit 
átlépve egyből érezhető volt, hogy egy kiváló 
helyre érkeztünk. Az intézmény vezetőin és 
dolgozóin az első pillanattól látszott, hogy 
egytől-egyig szenvedéllyel és elhivatottan 
végzik a munkájukat, mely nem kis feladat, 
hiszen az óvoda érett gyermekek ember-
társaikhoz, közösséghez és oktatáshoz való 
hozzáállását alapozzák meg nap mint nap. 
Az óvónénik kiemelt figyelmet fordítanak a 
családias légkör és a fejlesztő környezet ki-

alakítására, mely elengedhetetlen a gyerme-
kek harmonikus fejlődéshez, továbbá játékos 
tevékenységekkel ismertetik meg velük a vi-
lágot. Az óvodában töltött idő alatt meséket 
elevenítenek meg, mondókákat tanulnak, 
és énekelnek. Jó időben a hatalmas kert-
ben, rossz idő esetén pedig a tornateremben 
tudják kielégíteni mozgásigényüket a kicsik. 
Ezúton is szeretnénk sok sikert kívánni a 
Nyuszi csoport tagjainak, a szülőknek és a 
csoport két óvó- és két dadusnénijének.

Fóti Boglárka Óvoda Ahogy haladok befelé az iskolába reggelente, óhatatlanul 
is észreveszem azt a néhány színes virágot, melyek ifjú-
ságukat elhagyva jelzik számomra az őszi „időrendet”. A 
tanév az ÖKU-ban is elkezdődött, melyet a tanévkezdő tá-
bortűz meggyújtása is jelképezett: egy új tanév, mely által 
ismét élet gyúl az iskola falain belül, valamint Isten szere-
tete lángolhat fel minden kicsiny és nagy gyermek szívében. 
Ez erőt adhat közösségként megkezdeni a tanulást, mun-
kát. Mielőtt még teljes gőzzel vágtunk volna bele a tanév-
be, gimnazistáink egy „kis kiruccanást” tettek Kárpátalja 
nevezetes vidékeire. Az idén is gazdag élményekkel szolgá-
ló Nemzetjárót különlegessé tette, hogy eljuthattunk 8 év 
után ismét a Vereckei-hágóra, amin keresztül őseink an-
nak idején meghódították a Kárpát-medencét.
Iskolánk felső tagozatos diákjai pedig országunk észak-du-
nántúli részét fedezték fel, mely során megismerkedhettek 
több magyar arisztokrata család történetével, köztük a 
Széchenyi, illetve az Eszterházy család kastélyaival. Nem 
csupán a múlt gazdag eseményei teszik érdekessé isko-
lánkban a mindennapokat, de mindannyian izgatottan és 
kíváncsian várjuk az októberben megrendezésre kerülő 
gólyanapot, mely által a 9. osztály tanulói „beavatottakká” 
válnak az iskola életébe. A következő sorokban az olvasók 
megismerkedhetnek intézményünk új vezetőjével. Kovács 
József a 2017/2018-as tanévtől vezetője iskolánknak, a Fóti 
Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumnak.

- Tisztelettel köszöntöm Kovács József Igazgató Urat, aki-
vel előzetes időpont egyeztetése után lehetőséget kaptam 
interjút készíteni. Ahogy nekünk „régi” ökusoknak új, 
önnek is új ez a helyzet. Önnek, aki belekerült egy jól ösz-
szeszokott közösségbe, mi az első benyomása iskolánkról, 
mi lepte meg a legjobban, van-e olyan tény, mozzanat, vagy 
fordulat, amire elsőre nem számított?
- Sok mindenre számítottam, sok minden van, amire nem szá-
mítottam, de elsősorban pozitív tapasztalataim vannak. Egy 
összetartó, jó közösségbe érkeztem, ezt vettem észre az első 
napokban. S nagyon vártam, hogy megjöjjenek végre a diákok 
is, s tényleg teljesen működjön az iskola. Nagyon tetszettek a 
programok, az évnyitótól kezdve a tűzgyújtáson át, az áhítatok 
és még sorolhatnám. Tetszik, hogy ilyen nagy a nyüzsgés. Jó be-
lülről megtapasztalni az ökumenikus közösséget. Én, Csurgó-
ról, egy ilyen közösségből jöttem, s nem is gondoltam, hogy ez 
máshol is megvalósulhat. Ettől is nagyon otthon érzem magam 
az iskolában. Szeretném, ha ez így is maradna.

- Esetleg megtudhatnánk valamit a személyes életéről, csa-
ládjáról? Van-e bármi, amit szívesen megosztana a nagykö-
zönséggel önmagáról?
- Feleségemmel és 3 gyermekemmel költöztünk ide, negyedik 
gyermekünk már itt született. Református lelkész vagyok, val-
lástanár, amatőr labdarúgóedző és szabadidőmben könyv- és 
zenekritikákat, újságcikkeket írok. Születetten zempléni szár-
mazású vagyok, Pest megyéhez a tágabb családom köt.
- Van-e esetleg valami különleges hobbija?
- Az olvasás mindenképpen. Én tulajdonképpen olvasástól 
olvasásig számolom az időt. És viszonylag sok meccset nézek, 
mert a focival szeretek foglalkozni.

- Mi az, amivel az Igazgató Urat leginkább fel lehet 
bosszantani?
- Hú, de jó kérdés! Ezen még sose gondolkodtam. Az biz-
tos, hogy diákok nagyon nehezen tudnak felbosszantani. A 
gyermekeim szerint azon szoktam bosszankodni, ha ideges 
vagyok, és azzal szembesítenek. Olyankor - a gyerekeim 
szerint – viccesen tagadni szoktam, ami csak még jobban 
felbosszant. Szerintem jól látják a dolgot.:) Az iskolában 
igyekszem türelmes lenni, bár ez néha csak fegyelmezett-
ség. A diákokon és a dolgaikon csak akkor bosszankodom, 
ha nem egyenesek, ha sunnyognak. Azt nehezen tolerálom.
- Személyes életében mit tart a legnagyobb értéknek?
- Minden, ami érték az életemben, az Isten ajándéka. Leg-
először is a családom. Minden nap rácsodálkozom, hogy 
ki vagyok én, hogy Isten ennyire szeret. A másik, hogy az 
életem jelentős részében azzal foglalkozhatok, amit nagyon 
szeretek. És ez nagyon különleges, mert ez nem mindenki-
nek adatik meg, nekem megadatott.
- Pedagógusként és igazgatóként mi az ön „ars poeticá-
ja”?
- Iskolánk éves vezérigéje így hangzik: „Isten szeretet.” (1Jn 
4,16b) A szeretet szóval azonban óvatosan kell bánni, de 
ebből igyekszem kiindulni. Bármit, amihez fogunk, hála-
adással és hálaadásként kell tenni. Mi csak megpróbálha-
tunk visszaadni valamit abból, amit kaptunk. Isten előbb 
szeretett minket. Amikor diákokkal dolgozunk, nem azért 
tesszük, legalábbis én, mert ezzel valami érdemet szeretnék 
szerezni magamnak Isten előtt, hanem épp ellenkezőleg. Ő 
szeretet minket annyira, hogy ezt a lehetőséget megadta, s 
ezt a lehetőséget meg kell ragadni. De a szeretetre nagyon 
oda kell figyelni, mert a szeretet igazság nélkül nagyon 
szirupos tud lenni. Az igazság viszont szeretet nélkül hi-
deg. A kettőt egyben kell látni. Ami nekem még pedagó-
gusként az elmúlt évtizedekben fontos volt, s most is az, 
Csokonai Vitéz Mihály fogalmazta meg, hogy teljes embert 
kell nevelni, tehát nem csak egy tantárgyat tanítunk, nem 
csak egy feladatot végzünk el, hanem az egész emberre 
próbálunk hatni. Az iskolának nem csak a boldoguláshoz 
kell hozzásegítenie a diákokat, hanem meg kell mutatni a 
boldogsághoz vezető utat. Mi ez utóbbit Krisztusban ta-
láljuk meg, öröm, ha rá tudunk mutatni. Persze, ez nehéz, 
nem sikerül mindig szeretettel, igazsággal az egész embert 
nevelni, de törekedni kell rá. Ez egy alapos „ars poetica”, de 
holnap biztos kiegészíteném valamivel.
- Milyen újításokra számíthatunk iskolánkban, milyen 
tervei vannak, amelyeket meg szeretne nálunk valósí-
tani?
- Megismerkedve az Ökusuli programjaival, azt látom, 
hogy nagyon sok, és nagyon sok jó van. Elsősorban ezeket 
kell megőrizni. Újítás? Biztos, hogy minden olyan újítás-
nak a híve leszek, ami javítja az iskola hangulatát, a telje-
sítményt, illetve, ami megmutatja az Ökusuli belső életét a 
külsősöknek. Ezekben érdekelt leszek. Ez ügyben nagyon 
várom a diákok ötleteit is, nem csak a gyülekezetekét, a 
kollégákét, a szülőkét.

Ferenczi Anna Nade

Ökumenikus Iskola

INTÉZMÉNYEK
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Hosszú, türelemmel viselt betegség után, szerettei körében, 
Istentől megáldva 94 éves korában csendesen elhunyt Dr. 
Székely Lajos édesapa, nagyapa, dédnagyapa.
A bánat, amely egy szeretett ember elvesztése okoz a fáj-
dalom legmélyebbike, ilyenkor döbben rá az ember, milyen 
fontos volt számára a szeretett személy, hiánya sohasem pó-
tolható, marad a fájó emlékezés.
Dr. Székely Lajos, aki tanult teológiát, pszichológiát, szocio-
lógiát, jogot, oklevelet szerzett klinikai és pedagógiai szak-
pszichológiából, művelte a klasszika-filológiát mint latin-, 
görög-, filozófia szakos tanár, közel 70 évet töltött az egész-
ségügy, az egészségnevelés szolgálatában. Az országos hírű 
professzor számos tudományos és ismeretterjesztő munká-
val gazdagította és oktatta az intézeti, majd főiskolai és végül 
egyetemi végzettséget adó mentálhigéniai és egészségnevelő 
szakembereket, az egészségügy szerteágazó területein dol-
gozókat. Hosszú   élete során csinált mindent, amit egy ma-
gyar professzornak illik. Alapított, majd vezetett tanszéket, 
főiskolát, elnökölt nemzetközi bizottságokat, és nagyon so-
kat tanított itthon és külföldön is, ezt szerette igazán.
Volt egy igaz ügye ami fontos, ami megmarad: az egészség-
ügyi felvilágosítás és oktatás szolgálata. 
Terjedelmes életművéből munkatársai válogattak két vastag 
kötetre valót, aki kézbe veszi ezeket megismerheti szerzőjük 
elhivatottságát, eszmei világnézeti állásfoglalását, valamint 
elméleti-, oktatói-, gyakorlati egészségnevelői munkásságát.
Életművéért  Vasvári Diploma kitüntetést adományoztak:  a 
gyermek-, serdülő- és ifjúsági mozgalomban végzett aktív 
és elismerésre méltó tevékenységéért. Munkássága elisme-
réseként a Magyar Köztársaság Érdemkereszt arany fokoza-
tával tüntették ki.

1944 októberében Fóton a Károlyi kastélyt a Svéd Vöröskereszt 
gyermekotthonának minősítették. Mint lelkész, pszichológus, 
nevelő dolgozott itt a fiatal főiskolás Székely Lajos, aki közel 
50 életben maradott nagyrészt árva zsidógyermeket gondozott 
három munkatársával. 2013-ban az Igaz Emberekért Társaság 
által, arra érdemesnek ítélt magyar embermentőnek a „Helyt-
állásért” elismerő oklevelet adományozta.
Tudományos, oktató-nevelő munkája mellett széleskörű társa-
dalmi tevékenységet is végzett nem csak Fóton szülőfalujában, 
hanem Pest megyében és országosan is a Vöröskereszt, Nép-
front és Tanács munkájában. Alapítója és elnöke volt Fót kultu-
rális életét fellendítő Fáy-Vörösmarty Társaságnak. Sokat tett a 
híres „Fóti Ősz” hagyományos, több évtizedes ma is élő rendez-
vénysorozat felelevenítéséért, megismertetéséért és segítéséért. 
Mindig szívén viselte szülőfaluja sorsát és próbált tevékenyen 
részt venni jobbá tételében.
Szerteágazó munkája mellett tisztességben felnevelt 3 gyerme-
ket, példát mutatva a tanulásra az elhivatottságra az ember-
társak szeretetére. Büszke volt 4 unokájára, akiket szeretettel 
oktatgatott, büszkén állt sikereik mellett. Rajongott   9  déduno-
kájáért , még az utolsó napokban is mindent tudni akart róluk.
Valamennyien itt búcsúzunk abban a templomban, aminek fa-
lai közt celebrálta első miséjét, mint kispap és ahonnan elindult 
hosszú és történelmileg is mozgalmas életútjára.
Végig kísérte életét Pál apostol iránti rajongása és ez vezérelte 
élete során, ebből merítsünk búcsúzásként és útravalóként:
„És ha tudom előre a jövő minden titkát, ismerek minden tudo-
mányt, vagy ha olyan óriási a hitem, hogy azzal akár hegyeket 
is képes vagyok helyükről kimozdítani, mégis ha szeretet nincs 
bennem, akkor semmi sem vagyok.”
Emlékét vegye körül tisztelet béke és szeretet!

IN MEMORIAM: DR SZÉKELY LAJOS

In Memoriam: 
Dr Székely Lajos

Október 6, Aradi vértanúk megemlékezés
2017. október 6-án is, mint minden évben ezen a napon, 
megemlékeztünk a tizenhárom aradi vértanúról, de va-
jon hányan tudják, hogy honnan ered ez a név, ki vesztette 
szintén életét ezen a napon és hogy igazából tizenhat volt a 
kivégzett tisztek száma? Aradi vértanúknak azokat magyar 
tábornokot hívjuk, akiket az 1848-1849-es szabadságharc 
leverése után, a szabadságharcban játszott szerepük mi-
att Aradon kivégeztek. Azt már csak kevesen tudják, hogy 
ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet 
elősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom 
tisztet nevezi így. Az 1848-1849-es szabadságharcot lezá-
ró 1949. augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után Felix 
zu Schwarzenberg miniszterelnök utasírására, Ferenc Jó-
zsef jóváhagyásával hadbíróság elé állították, majd halálra 
ítélték a 13 magyar hőst. A hadbíróságot Karl Ernst törzs-
hadbíró vezette. Az ítéleteket Julius Jacob von Haynauhoz 
Magyarország teljhatalmú kormányzójához kellett felvinni 
megerősítésre és aláíratásra. Valamennyi tábornokot kö-
tél általi halálra ítélték, annak ellenére, hogy például Des-
sewffynek szabad elvonulást ígértek a fegyverletétele előtt. 
Haynau a hadbíróság felterjesztése alapján négy halálra 
ítélt büntetését különleges kegyelemből a katonához mél-
tó golyó és lőpor általira változtatta. Kiss Ernő altábornagy 
azért részesült e kegyelemből, mert a szabadságharc alatt 
ténylegesen soha nem harcolt császári haderő ellen, Des-
sewffy Arisztid és Lázár Vilmos azért, mert a császári csa-
patok előtt tette le a fegyvert, végül Schweidel József azért, 
mert csak a schwechati csatában harcolt a császári haderő 
ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szol-
gált, továbbá mert Pest városparancsnokaként alkalma volt 
jó szolgálatot tennie a hadifogoly osztrák tiszteknek. A 13-
ak ítéletét október 6-án – szándékosan a bécsi forradalom 
és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter 
meggyilkolásának első évfordulóján – hajtották végre, 
ami ezért a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának 
gyászünnepe. Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a 
hóhér végezhetett volna vele. Az ítéletek kimondása, a ki-
végzések mikéntje és sorrendje részletes meggondolások 
alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a 
császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Hay-
nau személyes bosszúja ezt is felülírta, és így Gróf Vécsey 
került az utolsó helyre. „…a legnagyobb szigorúság a komp-
romitáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a 
kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellova-
gol.” -Ferenc József utasítása Haynau számára Lőpor és 

golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor) Lázár Vilmos 
főtiszt (ezredes), Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő 
tábornok, Schweidel József tábornok. 12 katona állt fel 
velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjá-
val intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő kivételével 
mindhárman holtan buktak a földre. Kiss Ernőt csak a 
vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé 
állt, és mindhárman újra tüzeltek. Kötél általi halállal 
halt (reggel hat óra után) Lovag Poeltenberg Ernő tá-
bornok, Török Ignác tábornok, Knezic Károly tábornok, 
Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich La-
jos tábornok, Damjanich János táábornok, Gróf Vécsey 
Károly tábornok.
Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy vé-
gig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották 
fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak 
egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, 
ezért a legenda szerint Damjanich holttestéhez lépett, és 
megcsókolta annak kezét, bár ezt korabeli források nem 
támasztják alá. A kivégzést követően elrettentésül az el-
ítéltek tetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este 
az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott 
vértanúkat pedig a vesztőhelyen földelték el. Mivel a ki-
végzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak 
testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd mel-
léjük döntötték a bitófák oszlopait. Haynaunak, a magyar 
honvédtisztek elleni bosszúhadjárata nem Aradon kez-
dődött. Augusztus 20-án Temesvárott lőtték főbe Hru-
by Gyula őrnagyot, Görgei Artúr volt segédtisztjét. 1849 
augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további 
három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én 
Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezre-
dek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak 
is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd 
ezredest, Kazinczy Ferenc fiát - őt szokás a tizenötödik 
aradi vértanúnak nevezni - és 1850. február 19-én Lud-
wig Hauk alezredest, Bem József tábornok hadsegédét. 
Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi vár-
börtönben halt meg; őt azért nem végezték ki, mert a 
börtönben megtébolyodott. Ugyanezen a a napon végez-
ték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt,  
Batthyány Lajost. Fóton a vértanúk tiszteletére és emlé-
kük megőrzésére utcákat neveztek el; többek között Bat-
thyány Lajosról. Az iskolákban pedig minden évben rövid 
megemlékezést tartanak a diákok.
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Október 23-a alkalmából elevenítsük fel, hogy miért is har-
coltak őseink. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Ma-
gyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a 
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a XX. 
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb esemé-
nye volt. budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 
tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án és a fegyveres fel-
kelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen, 
november 11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a 
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen 
tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel 
fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet 
csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer vissza-
állításához és az ország demokratikus átalakulásának megkez-
déséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány meg-
kezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes 
kivonásáról, a Varsói szerződésből való kilépésről és az ország 
semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti 
hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott 
arra, hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar 
kormánynak segítséget, november 4én a szovjet csapatok ha-
düzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az 
aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több na-
pon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott. A har-
cokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai 
adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampol-
gár esett el. A forradalom következményeként 
hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján 
mintegy 200 ezer magyar hagyta el az or-
szágot, túlnyomó többségük Ausztria 
felé menekülve. 1957 januárjától a 
forradalom résztvevőit töme-
gesen börtönözték be, majd 
sokukat kivégezték. A 
brutális megtorlást 
és a magyar nép 
elnyomását az 
ENSZ és 
a világ 
köz-

véleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő 
évtizedekben az 1956-os eseményeket a pártállami hatalom 
ellenforradalomnak bélyegezte és elítélte, de a rendszervál-
tás során megváltozott az események hivatalos értékelése. 
1989. október 23 óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep 
Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének 
napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltá-
sának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. tör-
vény iktatott a nemzeti ünnepek sorába
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc egyik ismert alakjai közé tar-
tozik Korály Zoltán zeneszerző, 
akinek tiszteletére utcát ne-
veztek el Fóton. A 2017-es 
megemlékezés októ-
ber 23-án 16 órától 
a Vörösmarty 
Művelődési 
Házban 
lesz.

Október 2
3.

Tisztelt Fóti Választópolgárok!
A jövő év tavaszán ismét országgyűlési képvi-
selőket választ majd az ország. A választás le-
bonyolításában a jövőben is felelősségteljes fel-
adatok várnak a helyi választópolgárokból álló, 
független, kizárólag a törvénynek alárendelt 
helyi szavazatszámláló bizottságokra. E bizott-
ságok elsődleges feladata a választások tisztasá-
gának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, 
a törvényesség betartása és betartatása.
A jelenlegi szavazatszámláló bizottságok megbí-
zatása az új bizottságok alakuló ülésekor lejár. 
Az új bizottságok tagjait és póttagjait Önkor-
mányzatunk Képviselő-testületének - várha-
tóan a jövő év februárjában - kell majd megvá-
lasztania, személyükre a helyi választási iroda 
vezetőjeként magam teszek majd indítványt.
Sokasodó szervezési feladataink előkészítése ré-
szeként természetesen a jelenlegi szavazatszám-
láló bizottságok tagjaitól is meg fogom tudakol-
ni, hogy lenne-e módjuk, lehetőségük folytatni 
a munkát a helyi választási szervek tagjaként. 
Ezzel párhuzamosan ezúton hívom fel a figyel-
met a mindenki számára nyitva álló lehetőségre:
amennyiben Ön, Kedves Választópolgár, váro-

sunkban állandó lakóhellyel rendelkezik, és sze-
repel a központi választói névjegyzékben is, úgy

szívesen várjuk jelentkezését  
a szavazatszámláló bizottságokba,

2017. november 15-ig.
A részletek iránt érdeklődőket kérem, keressék 
fel Hivatalunkban, félfogadási időben szemé-
lyesen, vagy telefonon, e-mailen Helyi Válasz-
tási Irodánk szervezési felelősét, Dóráné dr. 
Kuzmann Katinka aljegyzőt, akivel egyeztet-
hetik a jelentkezéssel kapcsolatos teendőket. 
Címe: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – 
Fót, Vörösmarty tér 1.; telefon: 06/27-535-365, 
124-es mellék; email: kuzmann.katinka@fot.
hu
Tegyünk együtt a választások törvényes és gör-
dülékeny lebonyolításáért!
Fót, 2017. szeptember 29.

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

HVI-vezető

Ismét megrendezésre került a Családi szombatok 
sorozat szeptember 30-án a Fót Városi Könyvtár-
ban. A kézműves foglalkozás melyet havi rendsze-
rességgel egy szombaton rendeznek meg kiváló 
program gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
A helyszín választás pedig nem is lehetne tökéle-
tesebb, hiszen a hatalmas könyv gyűjtemény még 
hangulatosabbá teszi ezeket a napokat. A könyv-
tárosok igyekeznek a foglalkozások témáit mindig 
az adott évszakhoz, hónaphoz, ünnepkörhöz iga-
zítani, így lett a legutóbbi alkalom témája az ősz. 
A résztvevők hajtogattak, színeztek, vágtak, ra-
gasztottak, csodás dolgokat készítettek, amiket a 
program végeztével haza is vihettek. A kisebbek a 
szüleiknek, nagyszüleiknek készítettek ajándéko-
kat, meglepetéseket. A nagyobbaknak pedig kéz-
ügyességük fejlesztésére volt lehetőségük. 
A programokon a részvétel ingyenes, korosztály-
tól függetlenül mindenkit várnak rájuk szeretettel. 
A jövőben pedig bővíteni, színesíteni szeretnék a 
foglalkozásokat. A könyvtárosok nagyon fontos-
nak tartják, hogy átadják a tudásukat a fiatalabb 

korosztálynak, akik azt a későbbiekben használ-
ni, esetleg tovább fejleszteni tudják, így tervbe van 
véve egy szövőszék beszerzése, melyen szőni taní-
tanák az érdeklődőket, továbbá a horgolás és var-
rástanítás is. A könyvtár legnépszerűbb program-
jai közé tartoznak a halloween-i, karácsonyi és 
húsvéti foglalkozások. A halloween-i tökfaragás 
pedig idén se maradhat el. Erre mindenkit sze-
retettel várnak október 28-án 13:30-tól a fóti és a 
kisalagi könyvtárban egyaránt. A részvétel ingye-
nes, a tökök száma viszont véges, így a programra 
előzetes bejelentkezés szükséges. Akinek nem jut 
tök az se csüggedjen, rengeteg kreatív, alternatív 
tevékenység vár mindenkire.

Népmese napja kézműves foglalkozás

KÖZÉLET, SZABADIDŐ
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Tisztelettel meghívjuk Önt és Családját, Barátait a  
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fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezendő 
ünnepségre 

222000111777...   oookkktttóóóbbbeeerrr   111444---ééénnn   111000...000000   óóórrraaakkkooorrr   
helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház (Fót, Vörösmarty tér 3.) 

Program: 

10.00-     kiállítás megnyitó 

11.00-     gálaműsor 

            A rendezvény fővédnöke: Palásti Béla FKKK igazgató 

                                         A belépés díjtalan! 

VÖRÖSMARTY MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ (FÓT, VÖRÖS-
MARTY TÉR 3.)

OKTÓBER 4. 17.00– Lakossági fórum

OKTÓBER 6. 08.00 - Fóti Népművé-
szeti Szakgimnázium és Gimnázium 
ünnepi műsora

OKTÓBER 7. 19.00 -  Nóti-Zágon-Ei-
semann: Hippolyt, a lakáj  (Zenés 
vígjáték 2 részben a Kalocsai Színház 
előadásában)
Jegyár: elővételben 2800,- Ft, aznap 
3200,- Ft

OKTÓBER 09. 15.00 - Szeniorok Fóti 
Akadémiája -  Dr. Zelena András: Ki 
mit lájkol?

OKTÓBER 14. 10.00 –  Fóti Cselényi 
József Népdalkör fennállásának 20 
éves jubileumi ünnepsége

OKTÓBER 21. 09.00 – 18.00 – Kokas 
pedagógiai szakmai nyílt nap

OKTÓBER 22. 18.00 – Fáklyás felvo-
nulás
Helyszín: Károlyi Kastély 

OKTÓBER 23. 16.00– Városi Ünnep-
ség

OKTÓBER 28. 16.00 óra – Vuk c. 
bábmese, a Fabula Bábszínház előadá-
sában
Jegyár: 1000,- Ft
Családi jegy (4 fő): 3000,- Ft

OKTÓBER 28. 19.30 – Roxymbol Roc-
ktörténeti Klubestek – „ Jazz-rock”
Meghívott vendég: Sramkó János és 
barátai
Jegyár: 1200,- Ft 

OKTÓBER 30. 15.00 – Szeniorok 
Fóti Akadémiája - Dr. Veresné Bálint 
Mária: Az egészséges folyadékbevitel 
időskorban

KISALAGI KÖZÖSSÉGI 
HÁZ 

OKTÓBER 5.  18.00 – Geopolitikai 
Akadémia - Dr. Jászberényi József: 
Erdogan totális rendszere Törökor-
szágban

OKTÓBER 19. 18.00 – Geopolitikai 
Akadémia - Dr. Jászberényi József: 
Nagy-Britannia a Brexit után másfél 
évvel

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 

OKTÓBER 6. 9.10 - „Nagy akarok len-
ni!” a Fabula bábszínház előadásában
 /3-6 éves korosztály részére: a részvé-
tel ingyenes - bejelentkezés alapján 
fotikonyvtarvezeto@gmail.com)/

OKTÓBER 27. 18.00 - „Fóti mesék” 
könyvbemutató - Serdült Erika Irén 
verses mesekönyve
OKTÓBER 28. 13.30-16.30 - Családi 
szombatok: kézműves foglalkozás

KISALAGI FIÓKKÖNYV-
TÁR 
OKTÓBER 28. 9.30-12.30 - Családi 
szombatok: kézműves foglalkozás

NÉMETH KÁLMÁN EM-
LÉKHÁZ
OKTÓBER 8. 15.00 – Hagyományos 
Kálmán Napi Találkozó

NOVEMBERI ELŐZETES 
VÖRÖSMARTY MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ
NOVEMBER 8 – 12. 10.00 – 18.00 – 
Hüllő kiállítás 

NOVEMBER 25. 19.30 – Roxymbol 
Rocktörténeti Klubestek – „ Klasszi-
kus magyar rock és hard rock”
Meghívott vendég: Gidófalvy Attila / 
Karthagó zenekar/ és Vörös Gábor /
Piramis zenekar/
Központi Könyvtár

NOVEMBER 17. 18.00 - Környezetvé-
delmi kiállítás megnyitója, a pályázat 
eredményhirdetése. A kiállítás megte-
kinthető 2017. november 30-ig. 

A KORÁLOK TITOKZATOS 
ÉLETE
Zenés áhítat a Reformáció születésé-
nek 500. évfordulója alkalmából

Előadások
• 2017. október 31. 18h  
Óbudai Református Templom
• 2017. november 5. 17h  
Fóti Evangélikus Templom
• 2017. november 19. 18h  
Ürömi Református Templom

Tervezett műsor 
• Bartók: 3 korál.

•Meyerbeer: Korál és hugenottadal  
(basszusáriák a Hugenották c. operából).
• Bach: Kunst der Fuga – Korál.
• Mozart: O Isis und Osiris (Sarastro 
F-dúráriája a Varázsfuvolából).
• Busoni: Korálelőjáték JS Bach témájára.
• Mozart: In diesen heil’gen Hallen. (Sa-
rastro E-dúr áriája a Varázsfuvolából).
• Brahms: Esz-dúr trió (op. 40) – Adagio 
mesto és Finale.
• Verdi: Ella giammai m’amo (Fülöp 
király áriája a Don Carlosból).
• Bach: Ein feste Burg is unser Gott 
(Korál).
A műsor három rétegét szólaltatja meg a 
protestáns zenei kultúrának. Olyan áriák 
hangzanak el, amelyekben a bachi korá-
lok mintaképe tagadhatatlan (pl. Mozart: 
Sarastro F-dúr áriája). Majd a Bach-hoz 
köthető zenei univerzum belsőé s külső 
tagjainak egy-egy megnyilvánulása 
kapott helyet (pl. Busoni: Korálelőjáték). 
Végül két protestáns zeneszerző egy-
egy világi művének korált idéző részlete 
hangzik fel (pl. Brahms: Esz-dúr trió). 
Bartók koráljaival a hazai protestáns 
hagyományokat idézik az előadók. Ő 
saját akaratából az unitárius egyházba 
lépett be fiával egyetemben. Az egyes 
műsorszámokat élvezetes, a műveket, a 
korszakot és a korálok különböző szere-
pét ismertető rövid konferálással teszik 
a szervezők befogadó-baráttá a zenés 
áhítatot. 

Tervezett előadók
Art’s Phil-Harmony Kamaraegyüttes
Koleszár Ákos – ének, Draskóczy Eszter 
– hegedű, Várda Zsófia – kürt, Kerek 
Erzsébet – zongora. 
Moderátor, műsorvezető
Windhager Ákos, zenetörténeti kutató.

További információ
www.artsharmony.hu

FÓTI PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMOK
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Hogyan alakult meg az Óbudai Nyugdíjasok Akadémiája?
A 2000-res évek fordulóján külföldön éltem hosszab-
ban-rövidebben, dolgoztam, kutattam, tanultam, tanítot-
tam, főleg Svájcban és Olaszországban és bárhol jártam, 
mindenhol azt láttam, hogy az egyetemek, főiskolák tele 
vannak délutánonként idősekkel, akik mindenfélét tanul-
nak. Mikor 2001-2002-ben véglegesen hazajöttem Magyar-
országra eldöntöttem, hogy valamelyik egyetemen kellene 
csinálni szenior akadémiát. Ezzel az ötlettel jártam a kü-
lönböző egyetemeket, olyanokat is amelyeken dolgoztam. 
Erre sehol nem volt nagy affinitás, végül mikor 2006-ban 
a Zsigmond Király Egyetemre (akkor még főiskola) kerül-
tem, elég hamar sikerült a vezetéssel 
elfogadtatni, hogy ez egy jó ötlet, és 
2009-re összeállt egy gondolatsor, 
hogy mit kéne tanítani. 2009-től 
2011-ig kutattuk, hogy a környék 
idősei mit szeretnének tanulni. 2011-
ben indult el az Óbudai Nyugdíjasok 
Akadémiája, akkor még egy helyszí-
nen. A mi saját újításunk az, hogy 
ne csak itt helyben legyünk, hanem 
menjünk ki külső helyszínekre és 
tartsunk előadásokat és kurzusokat. 
Így alakult ki 2017 őszére, hogy 35 
helyszínen 4700 a szenior, ötven fe-
letti hallgatók száma.

Hogyan került Fótra a program?
A fóti program úgy jött létre, hogy 
még a főiskolán levelezős hallgatóm 
volt Seszták Szabolcs, a fóti Kultu-
rális Bizottság tagja, vele beszéltük 
meg, hogy lehetne Fóton is előadáso-
kat, kurzusokat tartani. Megkerestük Bicskei Évát, a Mű-
velődésiház korábbi igazgatóját, és kitaláltuk, hogy legyen 
egy előadássorozat. Változó mennyiségben, de minimum 
huszan elszoktak jönni az előadásokra. Az évek alatt volt 
egy váltás, Palásti Béla vette át a Művelődésiház igazgatását, 
vele közösen találtuk ki, hogy nem csak Fóton, hanem Kis-
alagon is lehetne egy geopolitikai akadémiát csinálni, ahol 
csak én tartok előadásokat. Ez már a harmadik félévét kez-
di, erős tízes létszámmal folynak az előadások kéthetente, 
erre várjuk az érdeklődő, tanulni vágyókat szeretettel.

A különböző előadásokra honnan érkeznek a tanárok?
A mi képzési rendszerünkben nagyjából száz tanár van, tíz 
magyarországi egyetemről. Amikor egyeztetjük a progra-
mot, jelen esetben Fóton Szabolccsal és a helyiekkel, akkor 
mondanak javaslatot és én hozok rá tanárt. Sokszor én ja-
vaslom a témát és a tanárt is. A Zsigmond Király Egyetem-
ről is sok tanár tart előadásokat.

Honnan merít inspirációt az előadások témáihoz?
Előzetes egyeztetéssel. Ez egy nagy hálózat. Már rengeteg-
szer felmértük, hogy ki, mit akar tanulni, és szerencsére 
bele-bele trafálunk a dolgokba. A jelenlegi sztár téma a 
svindlerek, az idősek átverése, ezt Kovács György tartja, 
aki szintén a Zsigmond Király Egyetemen óraadó.
Hogyan képzeljünk el egy ilyen órát? Olyan, mint egy 
egyetemi, vizsgákkal?
Kétféle képzés van, előadások és kurzusok. A kurzusok 7 
alkalmasok viszont Fóton nincsen kurzus, bár a geopo-
litikait fel lehet fogni annak, hiszen ez is 7 előadás, de 
mégsem igazán az. Az előadások hatvan percesek, utána 

lehet kérdezni. Nincsen vizsga, se 
semmi. Egyszerűen csak arról szól, 
hogy az agyunkat karbantartsuk, 
esetleg az előadás után utána olvas-
sunk a témának. Nagyon sokszor 
jönnek úgy a következő előadásra, 
hogy „Tanárúr, ezt olvastam, azt ol-
vastam, milyen érdekes, milyen jó 
volt…” Tehát ez az alapvető szellemi 
mozgás szempontjából fontos és ér-
dekes.

Milyen különbséget tudna meg-
említeni a diákok és az idősek ok-
tatása között?
Alapvetően a motiváció nagyon 
más. Az idős a szabadidejéből, szó-
rakozásból tanul. A diáknak viszont 
van egy célja. Általában egy jobb ál-
lás, jobb anyagi helyzet megvalósí-
tása. Ebből kifolyólag a felsőoktatás 
egy keményebb rendszer. Az idő-

soktatás a felnőttoktatásnak az egyéb részéhez tartozik 
törvényileg is, ezért nem is kell akkreditáltatni. Az em-
ber itt arra törekszik, hogy közösség szerveződjön, egy-
mástól is tanuljunk. Sokkal szabadabb rendszer, mint a 
felsőoktatás.

Ön egy eléggé elfoglalt ember, hogyan tudja az idejét 
beosztani?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyedül 
élek, tehát ebből a szempontból, amikor haza megyek 
nem szakad rám egy nagyon intenzív családi feladat. 
Négy gyermekem van, ők kétszer kettes felosztásban 
jönnek el hozzám. Olyankor velük foglalkozom. A mun-
kabeosztásom pedig nagyon szilárd, úgy alakul ki a fél-
évem, hogy mindig a lyukakra teszek előadásokat, és 
nagyjából egy nap kettő, de van olyan nap amikor három 
helyen is tartok előadást. Ezáltal elég merev rendje van a 
mindennapjaimnak.

Dr. Jászberényi József interjú
Dr. Jászberényi József, akit diákjai rendkívül felkészült, sokoldalú, humoros tanárnak tarta-
nak, 2006 óta tanít a Zsigmond Király Egyetemen. Fontosnak tartja, hogy a tudás, amit átad 
átfogó és értő tudás legyen, valamint aktívan harcol az időskorúak pozitív megítéléséért és ta-
níttatásáért. A Szeniorok Fóti Akadémiája kapcsán beszélgettünk.

INTERJÚ
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Forgalomterelés
Ideiglenes forgalomterelés az M2 gyorsforgalmi út Bu-
dapest-Vác közötti szakaszán. Az érintett szakasz 2x2 
sávosra történő bővítésének kivitelezési munkálatai miatt 
jelenleg ideiglenes forgalomterelés van érvényben.
Dunakeszi és fót településnél az M2-es gyorsforgalmi út 
felett átvezetett Kossuth lajos utca - Németh Kálmán út 
térségében, a jelenlegi első ütemben (várhatóan 4 hónapon 
keresztül) a Fót felől érkező sáv került lezárásra, majd ezt 
követően további 4 hónapra az ellenkező irányba  vezető 
sávon korlátozódik ideiglenesen a közlekedés. 

Szintén váltotakozva, félpályás útlezárás mellett közleked-
hetnek az arra járók Göd településnél, az M2-es gyors-
forgalmi út felett átvezetett, Alsógöd felé vezető földúton 
Alsógöd irányába. A váltakozó irányú forgalomkorlátozás 
várhatóan itt 8 hónapon keresztül zajlik majd. 

A megengedett legnagyobb sebesség mindkét területen 40 km/h.

Köszönjük türelmüket, balesetmentes közlekedést 
kívánunk!

A Fóti Városszépítő Egyesület hírei
A Fóti Őszön kihirdettük az idei általunk szervezett két 
program nyerteseit. A „Legszebb Konyhakertek” program-
ban:
Balkon kategória: Zai Lehel
Mini kategória: I. Urbán Ferencné II. Tenke László  
III. Dr.  Lellei Ilona
Normál kategória:  I. Kliment Lajosné  II. Barócsi Istvánné  
III. Elek Mihályné
Zárt kert kategória: I. Guti Sándorné II. Feketéné és csa-
ládja III. Kalla Dániel és Timea
Külön díjasok: Gariscsák Erzsébet, Kopp Zsolt, Wilcz-
heim Tibor, Apponyi Ovi  SÜN BALÁZS csoport,  „Száz 
Juhocska” Ovi, ÖKU Suli, ÖKO Szakkör, Fóti Boglárka 
Ovi /Béke u./ mind az öt csoportja

Zai lehel országosan is első helyezést nyert!  
Gratulálunk              
                   
A TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ NYERTESEI:

Kalmár Attila     1 körzet
Kovács István és Kovács Istvánné   2 körzet
Czégány Sándor     2 körzet
Hajdú Tibor     2 körzet
Játékos Imréné és Játékosn Kovács Márta 3 körzet
Biben család     4 körzet
Bogóczky Attila és Major Krisztina  4 körzet
Serdült Erika Irén    4 körzet
Némethné Czégény Ilona   5 körzet
András család     5 körzet
Erdély Anna és Balogh László   6 körzet

Balogh András és Balogh Andrásné  6 körzet
Princz József és Princzné Halla Mónika  6 körzet
Kiss László      7 körzet
Csató Tamás és Csatóné Földes Andrea  8 körzet

Gratulálunk a nyerteseknek!
Számunkra öröm volt Önökkel együtt dolgozni.  
Jövőre várjuk még több fóti lakos jelentkezését.

SZÉPÜLJÜNK EGYÜTT!

A Fóti Városszépítő Egyesület
lelkes csapata

Rendőrségi hírek
A nyaralók és hétvégi házak sajnos sok esetben válnak 
a bűnelkövetők célpontjává, mert a tulajdonosok ősszel 
és télen ritkán látogatják házaikat, kieső helyen vannak, 
nincsenek jelen a szomszédok sem. Az őszi időszakban 
elnéptelenedő nyaralókra mind a természet, mind a betö-
rők komoly kockázatot jelentenek. A természeti csapások 
által okozott károkat jelentősen növelheti, hogy azokról 
a tulajdonosok csak hetekkel, akár hónapokkal később 
szereznek tudomást. A betörések esélyét fokozhatja, hogy 
egyre több értékes holmit hagynak télre a hétvégi házban.
                                                                     
A viszonylag alacsony kockázat csábítja a rossz szándék-
kal közeledőket. A betörések ellen az előrelátás a leghaté-
konyabb fegyver. Néhány alapvető tipp arra, hogy mikép-
pen csökkenthetik a nyaraló feltörésének kockázatait: 
• Használjanak biztonsági zárat, illetve szereljenek fel 
rácsot a nyílászárókra. Az ajtó és ablak mechanikai védel-
me csak akkor hatékony, ha azok tokszerkezete is stabil. 
Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik 
rácsozattal, betörésgátló fóliával vagy redőnnyel!
• Gondoskodjanak a melléképület megfelelő zárhatóságáról!
• Alkalmazzanak riasztóberendezéseket!
• Az értéktárgyaikat szállítsák haza, de legalább a könnyen 
látható helyekről távolítsák el azokat!
• Tartsanak rendet a nyaraló közvetlen környezetében és a 
kertben is. A széthagyott kerti szerszámok, gépek, vala-
mint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén 
eltulajdoníthatók, ráadásul vonzzák a besurranó tolvajo-
kat.  Bizonyosodjanak meg arról, hogy nem hagytak olyan 
tárgyakat az ablakok közelében, amely esetleg segítséget 
nyújthat a betörőnek a fal megmászásához! 
• A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a be-
törők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsák meg 
annyira, hogy azok között ne lehessen észrevétlenül tevé-
kenykedni, megbújni. A házhoz, ablakokhoz közel álló fák 
ágait kissé vágják vissza!
• A villanyóra szekrényét is biztonságosan be kell zárni, 
hogy a behatoló ne tudja elsötétíteni a lakást, illetve ezzel 
együtt az elektronikus riasztást kiiktatni!
• Helyezzenek ki minden bejárathoz mozgásérzékelőt, hi-
szen egy olyan lámpa, amely a mozgást érzékelve hirtelen 
felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörőket!

Hírek • Mivel a kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni, ezért 
kössenek megfelelő biztosítást a nyaralóra!
• A kieső időszakban – késő ősz, tél, koratavasz – is keres-
sék fel a hétvégi házat és ellenőrizzék le!
• Ha van olyan ismerőse, szomszédja, aki állandó jelleggel 
az ön telke közelében lakik, kérje meg, hogy nézzen rá 
időnként!
• Amennyiben mégis betörtek, vagy betörésre utaló jeleket 
fedeztek fel, úgy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget! 
A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ennek 
célja, hogy a helyszín eredeti állapotában maradjon meg a 
nyomok rögzítéséig.

Betörés esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó 
számon!

Help nemzetközi orvosi alapítvány 
2014, 2015, 2016 Év közhasznusági 
jelentése

1.Számviteli beszámoló    
a. Mérleg Előző év (2013) 2014  2015  2016
Eszközök összesen 531 100  144  202
Saját töke  -2469  -2499 -2466 -2548 
Tőkeváltozás  -976  -2479 -2509   -2477
Források összesen 531 100 144 202

b. Eredmény kimutatás 
Összes közhasznú  
bevétele   76 70  87 92    
Államháztartásból   70 87 92
Pályázati úton   0 0 0
Tagdíjból   0 0 0
Egyéb támogatás  0 0 0
Összes költség  1579 100 54 173

2. Költségvetési támogatás felhasználása: /1% adó/
Eü. szolg. és humanitárius támogatások

3. Kimutatás vagyon felhasználásról
Induló tőke   10 10 10 10
Töke változás  -976 -2479 -2509 -2477
Tárgyévi eredmény -1503 -30 33 -81

4. Kimutatás a kapott támogatásokról  
Költségvetési  
támogatás/1% adó/ 76 70 87 92
Magán személyektől 0        0 0 0
Jogi személy  0 0 0 0
Önkormányzati  0 0 0 0

5. Cél szerinti támogatások /pénz és természet-
beni / lakosság, intézmények, programok részére  
összesen:   12 8 12 8

Dr. Orbán Győző

Polgárőr autó
Elismerő levelet kapott Fót Város Polgármestere a Pilisz-
szentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnökétől, melyben köszönetét fejezte ki a Fóti Polgárőr 
Egyesület részükre eljuttatott személygépkocsijáért és 
gratulált a Polgárőr Város Címhez, melyet idén nyert
a város. 

MEGHÍVÓ
A Tudatos Társadalom Fóti Találkozójára 2017 október 22-
én 13.00 órától gyülekező
Helyszín: Lisai Elek János Alapítvány és Egyesületek 
Székházában 
Előadás 14 órától

Előadók:
Juhász Zoltán, a Tudatos Társadalom képviseletében,  
a Civil Multi Média kezdeményezője és Fülöp László

Az előadások után kötetlen beszélgetés
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Az életünket szervezzük újra! Magunk mögött hagyni a 
sok fájdalmat és örömmel kapcsolódni egymáshoz, hogy 
közösen építsük újra az országot. Ez a dolgunk.
18.00 Csatlakozás az 1956 emlékére rendezett fáklyás fel-
vonuláshoz, mely a Károlyi Kastélytól indul

Kérjük a részvételt előre jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 0670-445-1242
e-mail: lisaielekjanosa@freemail.hu

ÉRETT MARHATRÁGYA 
Kiskertekbe házhozszállítással  

megrendelhető.  

06 30 9623 382

HÍREK HÍREK
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2017. szeptember 22-24. között tartotta XIII. Nemzetközi és 
Nemzeti Díjlovas Versenyét és Lovasterápiás Versenyét Fóton a 
Magyar Lovasterápia Szövetség. Az egyes versenyszámok házi-
gazda szerepét idén is a Gyermekmentő Szolgálat ismert közéleti 
tagjai – politikusok, művészek, sportolók - vállalták el.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és 
Oktató Központját péntektől vasárnapig díjlovasok és olyan, sé-
rüléssel élő gyerekek népesítették be, akik év közben lovasterápi-
ában részesülnek, és most büszkén mutatták be a versenypályán, 
hogy mit is sikerült elsajátítaniuk a terápiás fejlesztés során.  Az 
egészséges sportolók és a sérült gyerekek három pályán, változa-
tos versenyszámokban indultak a díjakért.  

 Pénteken a nemzeti díjlovas versenyt Csáky László, a Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat alelnöke, míg a nemzetközi díjlovas 
versenyt Tarnai Richárd, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgá-
lat tagja, Pest megyei kormánymegbízott nyitotta meg 

A gyerekek lovasterápiás versenyszámai pénteken 13 órától va-
sárnap délutánig tartottak. Ezt a versenyt dr. Kövér László, a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke, 
az Országgyűlés elnöke nyitotta meg, és az aznapi versenyszá-
moknak is ő volt a házigazdája.

A pénteki díjlovas versenyszámok és a győztesek: 

A könnyűosztályú (L7) feladat győztese Németh Gábor, Cabrio 
nevű lovával.
A Nemzetközi Junior Csapatbajnokság győztese Tatiana Gom-
barcikova, Szlovákia, La Fleurette nevű lovával. 
A Nemzeti Junior Csapatbajnokság győztese Radnai Bernadett, 
Laron-M nevű lovával. 
A Nemzetközi Póni Csapatbajnokság győztese Hoffer Hanna, 
Macciato nevű lovával.
A Nemzetközi Fiatal Lovas Csapatbajnokságot Zengő Réka nyer-
te Ronaldinho12 nevű lovával.
A Szent György Díj Nemzeti verseny győztese Szokola Csaba 
Disneyland nevű lovával.
A Szent György Díj Nemzetközi verseny győztese Nébel Viktória 
lett Quiet Right nevű lovával.
Az OTP Intermediaire II (CDI) verseny győztese Alina Röricht, 
Németország, Atlantis nevű lovával. Ugyancsak pénteken került 
sor a felnőtt Magyar Parasport Bajnokságra, melyet Urr Anita, a 
Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára nyitott meg. 

A Magyar Parasport Bajnokság résztvevői és győztesei: 

Molnár József, Arany patkó csapat, Baba nevű lovával
Hadnagy Tibor, Magyar Lovasterápia Szövetség, Aldo nevű lo-
vával

Csorba Stefánia, Hernád Gyöngye Egyesület, Táncos nevű 
lovával
Gazder Pál, Rocky nevű lovával
Pénteken kicsit szeles, de napos időben vidám családi prog-
ramokkal egészült ki a verseny, sokan kilátogattak Fótra, és 
szurkoltak a lovasoknak. Fóti általános iskolás gyerekek jár-
ták végig az Élhető Jövő Parkot, ahol az EnHome Zöldjárattal 
kiegészülve színes és interaktív műsor keretében vezették be a 
gyerekeket a megújulóenergia-források világába. 

A pénteki izgalmak után szombaton folytatódtak a lovasterápi-
ás versenyszámok Fóton, a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. Dr. Székely 
László, az Alapvető Jogok Biztosa indította el a nap lovasterá-
piás versenyszámait. Délelőtt hiperaktív gyerekek mutatták be 
a lovasterápiás fejlesztésen korábban megszerzett tudásukat, a 
játékos ügyességi feladatokat önállóan lovagolva, illetve vezetett 
lovon hajtották végre. A kora délutáni csapatverseny-számokon 
Csampa Zsolt államtitkár, később Szili Katalin, a Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat tagja, miniszterelnöki megbízott 
vette át a házigazda szerepét. Közreműködésükkel zajlottak 
a verseny feladatai, így az értelmileg és tanulásban akadályo-
zott gyerekeknek rendezett voltizsálás, továbbá a mozgássérült 
gyerekek ügyességi számai.

Délután a Jámbor Vilmos Emlékversennyel folytatódtak a terá-
piás versenyek, majd önálló lovaglási és gyógypedagógiai vol-
tizsálási versenyszámokra került sor. A gyerekek felszabadult 
örömmel versenyeztek a kicsit szeles, változékony időben.  

Ugyancsak folytatódtak a nemzeti és a nemzetközi díjlovas ver-
senyszámok több korcsoportban és nehézségi fokban (könnyű, 
közép és nehéz osztályú lovaglás). A versenyszámok házigazdái 
ismét a Nemzetközi Gyermekmenő Szolgálat Magyar Egyesü-
let tagjai voltak, így Wichmann Tamás, Seregi Deák Péter, prof 
dr. Frenyó László, Bóta Katalin és dr. Szentes Tamás, továbbá 
Hergár Eszter, az MNB elnöki kabinetjének vezetője.  A szom-
bati napot a Mercedes-Benz Nagydíj zárta, melynek házigaz-
dája Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető 
igazgatója volt.

A szombati díjlovas versenyszámok és a győztesek: 

A Nemzeti Könnyűosztályú 8 feladatban (Nemzeti verseny) 
Németh Gábor, Magyar Lovasterápia Szövetség, Cabrio nevű 
lovával
A Junior Egyéni Nemzetközi Versenyt Lea Jakubikova, Szlová-
kia nyerte, Da Felice nevű lovával. 

A Nemzeti Junior Egyéni versenyszámot Daria Paliciuc, Romá-
nia nyerte, Duncan McCloud nevű lovával.
Az Intermediate I Nemzetközi versenyszámot Elena Sidneva, 
Oroszország, nyerte Fuhur 6 nyergében.
Az Intermediaire I. Nemzeti verseny győztese Szokola Csaba 
lett Enying nevű lovával.
A Nemzetközi Póni Egyéni versenyszámot Hoffer Hanna, 
nyerte Macciato nyergében.
A Nemzetközi Fiatal Lovas Egyéni győztese Zengő Réka lett, 
Ronaldinho 12 nevű lovával. 

A délutáni versenyek egyik kiemelt száma a nemzetközi kate-
góriában a Mercedes-Benz Nagydíj volt, melyet Jacqueline To-
niutti, Ausztria nyert Sandrose nevű lovával.

A nap zárásaként a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, hazai és 
nemzetközi sikerekkel büszkélkedő világhírű Amadinda Ütő-
együttes adott koncertet a verseny helyszínén.

Vasárnap is kegyes volt az időjárás a lovasokhoz, hisz a komor 
idő ellenére az eső elkerülte a programot.   
A délelőtti lovasterápiás versenyek házigazdája Szarvas Gábor, 
a Budapest Airport Közösségi Kapcsolatok igazgatója volt.  A 
tanulásban akadályozott gyerekek önálló lovaglásban verse-
nyeztek ügyességi pályán, a hiperaktív gyerekek gyógypedagó-
giai voltizsálást mutattak be. 

A versenyszámok házigazdái ismét a Nemzetközi Gyermekme-
nő Szolgálat Magyar Egyesület tagjai voltak, így dr. Körmen-
dy-Ékes Judit, Járai Zsigmond, Janza Frigyes és Ingo Fröhlich, 
Kuncze Gábor és Harrach Péter, az NGYSZ alelnökei, Borda 
Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatóságának tagja és az 
NGYSZ Felügyelő Bizottságának tagja, Szabó László, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnöke, Dányi Anita, a Magyar Paralim-
piai Bizottság nemzetközi igazgatója és Hassay Zsófia, Buda-
pest Terézváros polgármestere. 

A terápiás verseny keretében rendezték meg a Mádl Ferenc Em-
lékversenyt, ahol a gyerekeknek egy kis történetet kell előadni-
uk, amelyben a ló is szerepel. 
A versenyszám házigazdája Járai Zsigmond, az NGYSZ tagja 
volt. A zsűrizésben részt vett Faragó András, Topi a Budapesti 
Operettszínház művésze is. 
A lovasterápiás verseny összesített győztesei Marie-Theres Thi-
elltől vehették át díjaikat, több mint 4 millió forintnyi pénznye-
reményt és tárgyi adományokat.    

A gyerekek egyik kedvenc versenyszáma a Közös Díjlovas és 
Lovasterápiás Verseny, amely mindig nagyon jó hangulatban 
zajlik. Ebben a versenyszámban élsportolók és sérült gyerekek 
egymással mérik össze tudásukat, a lelátó pedig hangos a szur-
kolóktól. Idén a közös versenyszámon Dr. Marie-Theres Thiell, 
az ELMŰ és ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke és Ingo Fröhlich, 
a Gyermekmentő tagja segítette a versenyző gyerekeket csapat-
kapitányként. 

A vasárnapi versenyt az ELMŰ Intermediate I Kűr zárta, mely-
nek szintén Marie-Theres Thiell, az ELMŰ és ÉMÁSZ Igazga-
tóságának elnöke volt a házigazdája.

A vasárnapi díjlovas versenyszámok és a győztesek: 

A Nemzetközi Junior Kűr győztese Alexandra Hanackova, 
Csehország, Well Done nevű lovával.
A Könnyűosztályú 9 feladat győztese Németh Gábor, Magyar 
Lovasterápia Szövetség, Cabrio nevű lovával.
A Nemzetközi Póni Kűrt Hoffer Hanna, nyerte Macciato nyer-
gében. 

A Fiatal Lovas Kűr nemzetközi versenyszám győztese Zengő 
Réka, Ronaldinho 12 nevű lovával.
A Nemzeti Junior Zenés Kűr győztese Radnai Bernadett, 
Larom-M nevű lovával.
Az ELMŰ Nagydíj Speciál versenyt Jacqueline Toniutti, Auszt-
ria, nyerte, Sandrose nevű lovával.
Az Intermediaire I Zenés Kűr (Nemzeti verseny) első helyezett-
je Szokola Csaba, Enying nevű lovával 
Az ELMŰ Intermediate I Kűr (Nemzetközi verseny) győztese 
Nébel Viktória, Quite Right nevű lovával.

CDI legeredményesebb magyar versenyzője Hoffer Hanna, míg 
a legeredményesebb külföldi versenyzője Jacqueline Toniutti, 
Ausztria lett. CDN legeredményesebb hazai versenyzője Szo-
kola Csaba lett.

A kora őszi verseny idén is vidám családi programokkal egé-
szült ki: többek között különböző gyerekjátékok, autóbemutató 
és tesztvezetés, arcfestés, mini KRESZ-pálya várta a kicsiket és 
nagyokat. A kikapcsolódás mellett a Gyermekmentő Szolgálat 
a már megszokott egészségmegőrző szolgáltatásokat, ingyenes 
fogorvosi szűrést és nőgyógyászati szaktanácsadást nyújtott 
gyerekeknek mozgó fogászati, illetve nőgyógyászati rendelőjé-
ben. Utóbbiban a hétvége során több mint 100 fóti iskolásnak 
tartottak felvilágosító előadásokat a nemi életről és a nemi be-
tegségekről.  A fogászati buszban a három nap alatt több mint 
500 gyermeket szűrtek végig a fogorvosok. Így az élmények 
mellett az egészségtudatosság is kiemelt szerepet kapott ezen 
a hétvégén. 

Jövőre szeretettel várunk mindenkit szeptember 28-30-án Fó-
ton, a XIV. Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny és Lovas-
terápiás Versenyen.

Az MLTSZ munkájáról és a részletes programról bővebb infor-
máció a www.lovasterapia.hu oldalon található.

Budapest, 2017. szeptember 25.

További információ:

Bozori Gabriella, Pethő Zsófia
Magyar Lovasterápia Szövetség   
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Tel: +036 27/539-375 
Tel: +36 1/475-7027
Fax: +36 27/539-376
Mobil: +36 30 436-37-67, + 06-70-70-80-571
E-mail:gbozori@lovasterapia.hu
E-mail: petho@gyermekmento.hu

T: 06 20 426 0015

Fóton,  5 szobás sorházi lakások, 2018 év eleji 
átadással még leköthetőek. 

Ár: 32,9-36,9 millió.

Lovasterápia Véget ért a Magyar Lovasterápia Szövetség 
XIII. Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Versenye  
(CDI3*/CDIY/CDIJ/CDIPCDN-A) és Lovasterápiás  
Versenye Fóton
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HARLEQUIN TITKA  
gálaműsor       

EÖTVÖS CIRKUSZ - A MANÉZS ÖRÖK CSODÁJA  
MINDEN NEMZEDÉKNEK!

FÓT
A BUSZFORDULÓVAL SZEMBENI TERÜLETEN

A SZOKOTT HELYEN

NOVEMBER 09-TŐL - NOVEMBER 12-IG

Eötvös cirkusz 2017! – Új Szuper produkció!

Csütörtök és péntek:  18.00 
Szombat:     15.00 és 18.00
Vasárnap:     15.00

infóvonal: 06/304019507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Cirkusz Eötvös. Cirkusz-
pénztár nyitva: 10-18 óráig. Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek 
mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 

40 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongó táborunknak! 

FŰTŐTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!! 

Idei műsorunkban bebizonyítjuk, hogy lehet ötvözni a hagyományos régi cirkuszt a jövő ” 
újcirkusz ” stílusával, hisz minden újnak az alapja a hagyományokra épült cirkusz és mindezt 
megfűszerezzük egy mesés világgal, a Harlequin varázslatos világával, melyben egy titokra is 
fény derül.Világszámokból nem lesz hiány. Nemzetközi gálaműsorunkban fellépnek, légtor-
nászok, akrobaták, szemfényvesztő illúzionisták, hófehér paripák, oroszlánok, púpos tevék, 
lámák, zebrák, kecskék és más egzotikus állatok is láthatóak lesznek a porondon. Új szuper 
műsorunk címe ” A Harlequin titka ” az elmúlt évek legjobb cirkuszműsora, melyet csak az 

Eötvös cirkusz képes életre kelteni.

NE HAGYJA KI! A SZÓRAKOZÁS GARANTÁLT! MINKET A NÉV KÖTELEZ!

ELŐADÁSOK:

EGYET FIZET- KETTŐT KAP KEDVEZMÉNY!!
a ” B ” szektorba érvényes a szórólap  

felmutatása esetén!!!!
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