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Az elmúlt évben is népszerűnek bizonyult az Önkormányzat által fóti fiatalok számára kiírt kör-
nyezetvédelmi pályázat, amelyre több mint tizenöt pályamű érkezett, számos ötlettel, üzenetet hor-
dozó gondolattal. A környezetvédelmi nevelés támogatása céljával az önkormányzat idén is kiirta az 
alábbi pályázatot.

Környezetvédelmi pályázat felső-tago-
zatos és középiskolás diákok számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS!
A KÖRNYEZETVÉDELMI PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:  
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A pályázat célja:
A figyelem felkeltése az energiatakarékosság és az újra-
hasznosítás fontossága iránt. 
A pályázat témája:
5-10 fős csoport készítsen közösen hulladékból, csomago-
ló anyagból (PET palack, italos doboz, fém doboz, kar-
ton, hullámpapír, stb.) használati tárgyat illetve művészi 
tárgyat.
A pályázati kiírás feltételei:
I. kategóriában használati tárgy készítése pl. játék, viselet, 
ékszer, stb.
1. kis méretű  kb. 2 cm – 20 cm 
2. nagy méretű kb. 20 cm – 150 cm
A bírálat szempontjai: a tárgy az elnevezésével szinkron-
ban legyen, használható, működő tárgy legyen, továbbá az 
ötletesség, a kreativitás, az esztétikum
II. kategóriában művészi tárgy készítése
Műfaj 1: térplasztika (szobor is)
Mérete: kb. 50 cm x  50 cm x  100 cm  és  70 cm x 70 cm  
150 cm között
Műfaj 2: kollázs (síkban)
Mérete: kb. 50 cm x  50 cm és 100 cm x 100 cm között
A bírálat szempontjai: az alkotás a címével szinkronban 
legyen, üzenetet fejezzen ki, továbbá az esztétikusság, a  
szín-forma összhangja, a kreativitás is hangsúlyos szere-
pet játszon.
Pályázók köre:
• fóti székhelyű általános iskolák, felső tagozatos tanulói-
nak 5-10 fős csoportja
• fóti székhelyű középiskolás tanulóknak 5-10 fős cso-
portja 
A pályázat benyújtási módja: 
A pályaművek benyújtási határideje:  
2017. november 14. kedd 18 óra
A pályaművek benyújtási helyszíne:  
Fóti Városi Könyvtár 
(2151 Fót, Dózsa György u. 12-14.)

A pályázati munkákhoz kérjük csatolni zárt borítékban a 
Nevezési lapot, a borítékra kérjük ráírni: 
„Környezetvédelmi pályázat”. 
A Nevezési lapon az alábbi adatokat kérjük szerepeltetni: 
• a pályamunka címe, rövid leírása (funkció, méret, anyag), 
a segítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe
• a pályázó csoport vagy csoportok neve
• a csoport tagjainak neve
A Nevezési lapot kérjük elektronikus formában is meg-
küldeni a kultur@fot.hu e-mail címre.
A Pályázó több pályaművel is pályázhat!
Az összes pályamunkát a Fóti Városi Könyvtárban állítjuk 
ki, ahol a szakmai zsűri értékeli a benyújtott használati és 
művészi tárgyakat. 
A Környezetvédelmi pályázat eredményhirdetésére  
2017. november 17-én pénteken 18 órakor kerül sor.  
Értékes díjak kerülnek kiosztásra!

A kiállítás megtekinthető  
2017. november 17-től  
november 30-ig a könyvtár  
nyitvatartási idejében.

További információ: 
Fóti KÖH, Molnár Krisztina  
közművelődési és  
esélyegyenlőségi referens
T: 06 70 4594 258,  
e-mail: kultur@fot.hu

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 19-én  
(csütörtökön) 17:00 órától közmeghallgatást tart a Vörösmarty Művelődési Házban (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Tisztelettel várjuk Fót Város lakosságát és a helyi szervezetek képviselőit.

 Bartos Sándor  polgármester

Hírdetmény
Tisztelettel hívjuk a Lakosságot 2017. október 4-én 17 órakor a Vörösmarty Művelődési Ház Szal-
kai termében tartandó a településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet előké-
szítését szolgáló lakossági fórumra

A településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi 
rendelet első lakossági tájékoztatója 2017. július 26-án 
zajlott a Vörösmarty Művelődési Ház Szalkai termében. 
A lakossági fórum az első, előzetes tájékoztatást adó la-
kossági fórum volt, melyek alapján észrevételek tehetőek. 
Az önkormányzat feladata a településképpel való foglal-
kozás, ennek részeként településképi rendelet és a tele-
pülésképi arculati kézikönyv megalkotása a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 
(XI. 8.) kormányrendelet alapján. A folyamat egyeztetési 
eljáráson megy keresztül. A településképi rendelet he-
lyettesíteni fogja az összes eddigi településképpel foglal-
kozó rendeletet és egy rendeleten belül fogja szabályozni 
a településkép védelmét (településképi önkormányzati 
támogatási és ösztönző rendszer; településkép-védel-
mi tájékoztató és szakmai konzultáció; településképi 

véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, 
településképi kötelezés).
A szakmai konzultáció egy új jogintézmény, amely arra 
ad lehetőséget, hogy az építtetők konzultálhatnak az ön-
kormányzattal (polgármester, főépítész). A településkép 
védelmének helyi szabályozása kiterjed a helyi építészeti 
örökségre (terület – és egyedi védelemre), a településkép 
szempontjából meghatározó területekre és a település-
képi követelményekre. A településkép védelmének egyik 
lényeges célja, a helyi értékek megbecsülése.
A kormányzat szándéka a TAK életre hívásával, hogy 
mindenki büszke lehessen a városára, az abban lévő 
értékekre, ezért vegyen részt a TAK létrehozásában. Célja 
a TAK létrehozásának, hogy szakmailag megalapozott 
lenyomata legyen Fót építészetének.

Elkészült a Dózsa György úti benzin-
kút előtti virágsziget és a Kossuth utca 
– Malom utca sarka is új színt kapott.
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Ültessünk fát 
gyermekeinknek
Budapest és az autópályák közelsége, a csak néhány ki-
lométernyire működő szemétégető és salaklerakó miatt 
Fót folyamatosan veszti el kiváló környezeti adottságait 
és kezd hasonlítani egy belvárosi kerületre, mint egy tisz-
ta levegőjű agglomerációs városra. Sajnos a brutális mér-
tékű átmenő forgalom is csak ront ezen a helyzeten, ezért 
a zöld felületek növelésére van szükség városunkban.
Környezetünk óvása, életminőségünk javítása érdekében 
a Jobbik helyi szervezete augusztus 30-án hivatalosan is 
kezdeményezte a Fatestvér Programhoz történő csatlako-
zást. A program keretében el kívánjuk érni, hogy minden 
újszülött gyermek után járjon a szülőknek egy facsemete, 
melyet Fót közterületén ültetnek majd el.
Természetesen kezdeményezésünk jelképes is, hiszen, 
ahogy egy görög közmondás tartja: „Egy társadalom ak-
kor válik naggyá, amikor idős emberek fákat ültetnek, 
tudván, hogy soha nem fognak az árnyékukban ülni’’

Merkwart Krisztián
önkormányzati képviselő

Nemcsak jelenünk, hanem jövőnk szempontjából is legsúlyosabb problé-
mánk az elvándorlás.

Egyes felmérések szerint az elmúlt években 600 ezren mentek el itthonról, 
a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa 
szerint rövid távon akár további 370 ezer ember is elhagyhatja az országot.

Az adatok szerint az egyetemet végzett magyarok 33 százaléka, a szakmun-
kások 34, az idegen nyelven magas szinten beszélők 55 százaléka fontolgat-
ja, hogy – ha átmeneti időre is - külföldre költözne. Ki kell mondani: a fia-
talok jelentős része menekül egy biztosabbnak hitt országba, ahol elismerik 
tudását, és ahol reményei szerint otthont teremthet majdani családjának. 
Ma Magyarországon az önálló életet kezdők többsége számára már az első 
lakás megszerzése is csak élethosszig tartó adósság vállalásával lehetséges.

 Ezért, a testület által 2016-ban elfogadott bérlakás programra vonatko-
zó előterjesztésem után most újabb rendeletalkotási javaslatot tettem Fót 
Város vezetésének a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról.

Az előterjesztés alapján a legalább 1 éve Fóton élő és itt házasságot kötő fi-
atalok 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülnének, mely 
összeg kizárólag lakás vásárlására fordítható. (A vásárlást követő 3 évben az 
ingatlant nem lehetne elidegeníteni.)

 A Jobbik Fóti Alapszervezete ezzel a kezdeményezéssel segíteni szeretné a 
fiatal házasok első lakáshoz jutását abban a reményben is, hogy hozzájárul-
hat a gazdasági emigráció tragikus mértékének csökkenéséhez.

Merkwart Krisztián
önkormányzati képviselő

Fiatal házasok elvándorlása 

KÖZÉLETHÍRDETÉS
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Mikor a Városszépítő Egyesület felvállalta a mozgalom ko-
ordinálását egy dologban biztosak voltunk. Olyan emlék-
plakettet  szeretnénk átadni az arra érdemes ingatlantu-
lajdonosoknak, amely kifejezi a mozgalom célját, épít Fót 
hagyományaira,  egyszerű, nemes anyagból készül, bár-
milyen házfalon szépen mutat  és olvasható, és nem utolsó 
sorban helyi művész készíti el.  

Ezért kerestük fel a Fóti Népművészeti iskola fiatal taná-
rait, hogy  esszerint tervezzék meg és készítsék el a táblát.
A fóti hagyományok továbbvitelének célja szinte azonnal 
eszünkbe juttata Fót lassan 100 éves múltra visszatekintő 
Újfalu városrésze  -a SUUM CUIQUE  telep -házainak fa-
lán elhelyezett emléktáblákat.

A védett formát természetesen nem, de a színvilágot sze-
rettük volna átmenteni.  Szerencsére a fagyálló, magas hő-
mérsékleten égetett kerámia és a rézoxid máz zöld színe 
szépen visszaadta ezt a törekvést.
A grafikai terv megalkotása  előtt többször is összeültünk 
és megpróbáltunk ötletekkel segíteni  fiatal művészeink-
nek, akiknek végül is nem igazán volt szüksége erre.  Józsa 

Gergely  szépérzéke és Máthé Ivett magas szintű szaktu-
dása  és hihetetlen igényessége először csak a rajzasztalon, 
majd a valóságban is testet öltött.
A grafikát először gipszbe kellett faragni, majd ebből ne-
gative présformát önteni.  A préselés után következett a 
leghosszabb folyamat, a lassú száradás, hogy a deformáló-
dások elkerülhetőek legyenek.  Aztán pedig az égetés, majd 
a szines, és végül a szintelen máz felégetése a fagyálló ke-
rámiaalapra.

Minden lépés nagy gonddal , egyedi kézimunkával... Ivett 
egész nyáron dolgozott a plaketteken,  keze nyomán iga-
zi egyedi míves mestermunka kerül a díjazott ingatlanok 
falára.  

Reméljük ugyanúgy mint valaha a SUUM CUIQUE  táblák, 
ezek is sokáig fogják majd jelölni a környezetére igényes, 
szorgalmas ,  környezetbarát módon gondolkodó és cselek-
vő fóti polgárokat és portáikat.

Gariscsák Erzsébet
Városszépítő Egyesület

Lassan már csak a díjak odaítélése és átadása van hátra a Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalom 
első évének eseményeiből.

Így készült… Képes riport a Tiszta Udvar 
Rendes Ház fóti jelképének alkotói  
folyamatáról

„Fóti sportsiker!
Örömmel értesítem Önöket, hogy Eszes Dániel a Magyar Nemzeti U20-as válogatott tagjaként a Szlovák-magyar-cseh-szlo-
vén  Junior válogatott találkozón Nagyszombaton 2017.07.06-án 110  méter gáton I. helyezést ért el 13,74mp-es idővel. A 
4x100 méteres váltó tagjaként   II. hely 41,46 mp.-es idővel.

Nyárbúcsúztató lecsó-party
Augusztus 25-én munkaidő után városunk jegyzője, Dr. Finta Béla bográcsban főtt darált hússal bolondított lecsóra látta 
vendégül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, melyet hívhatunk nyárbúcsúztatónak, vagy őszköszöntőnek 
akár, hiszen szeptembertől ismét teljes erőbedobással dolgozik a Hivatal - mint ahogy eddig is (sic!). Az esemény egyben 
felkészülés volt  az őszi időszakra, azzal a nem titkolt céllal, hogy jegyző úr ily módon motiválja csapatát a rájuk váró őszi 
feladatokra.
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Gondoltam, egy Móra Ferenc idézettel kezdeném első 
cikkemet, mely kifejezi, hogy az évszak, s időjárás válto-
zásával, az emberek életének megszokott medrében való 
folyása gáthoz érkezik, és átirányításra kerül egy még ki 
nem tapasztalt mederbe. Így van ez minden újdonsággal, 
mely a humán személyt érinti, köztük egy új évkezdéssel 
is. Idén ősszel, immár 27. tanévét kezdi meg a Fóti Öku-
menikus Általános Iskola és Gimnázium. Személyem a 
7. évnek néz elébe ebben az intézményben.  Még mindig 
mélyen bennem él az 5. osztály előtti felvételi elbeszélgetés 
emléke. A felvételiztető tanárok érdeklődő kedvességgel 
fogadták a bemutatkozásomat. A jövendőbeli osztályfőnö-
kök mosolyogva várták, hogy megismerhessenek, majd a 
beszélgetést követően izgatottan füleltem a telefonra, hogy 
megtudjuk, vajon melyik osztályba kerülök. Szerencsé-
re egy nagyon összetartozó osztály közösségnek váltam 
részesévé.

Az első néhány hónap, szinte álomként suhant el felettem. 
Hihetetlennek tűnt számomra, hogy Istenfélőként nem 
úgy tekintetnek rám, mint aki egy idegen bolygóról érke-

zett, sőt a hitben való élet a természe-
tes, mely az osztályok életében és 

mindennapjaiban is jelent volt. 
Csodálatos volt tapasztalni, 

hogy bármilyen nehézség is 
történt egy osztálytársunk 
életében, személyenként és 
közösségként mutattuk ki 
felé együttérzésünket és 
szeretetünket. Számtalan 
pozitív élményben volt 
részem, melyekhez az 
országjáró kirándulások 

és az osztályprogra-
mok is hozzájárultak. 

Többek 
között ezért 
is döntöttem 
úgy, hogy a 
felső tago-
zat után a 
gimnáziumi 
tanulmá-

nyaimat 
is ebben 
az intéz-

ményben 
szeretném 

folytatni. Túl-
ságosan is fájt volna egy 
olyan iskolát ott hagyni, 

ami lelki értelemben annyi kincset rejt magában.
A gimi persze más, mint a felső. Sokkal családiasabba a 
légkör, a kis létszámnak köszönhetően, de éppen ezért 
egyénenként több figyelemre számíthatnak a diákok. 
Máig megható a tanárok figyelmessége és gondoskodása 
a diákok iránt, melyek túlmutatnak a kötelező „tanári 
kötelességen”.

Ennek a közösségnek vagyok már egy jó ideje a tagja és 
a számtalan évkezdés, már-már kezd rutinossá válni, 
bár még mindig van mit megszokni: új tanárok, diákok, 
esetenként új tantárgyak. Idén is egy nagy mérföldkőhöz 
érkezik intézményünk, mivel köreinkben üdvözölhetjük 
új igazgatónkat, Kovács József tanár urat, akit nagy szere-
tettel és reményeket hozzáfűzve vár iskolánk.
 Az elsősöknek ez a tény is ugyanúgy új, mint minden 
más, mert megkezdik intézménybeli tanulásukat, mely 
időbeosztással és követelményekkel jár. Szerencséjükre 
egy olyan környezetben tehetik ezt, melyben kitüntetett 
figyelemmel és szeretettel viseltetnek irántuk. Az évek 
múlásával egyre jobban beilleszkednek az iskola, köztük 
az ÖQ rendszerébe. Élvezettel várják a kirándulásokat és 
az egyéb programokat, mialatt barátságok szövődnek és 
egy szoros közösséggé válik az osztály. A nyolcadikosok-
nak, ezért is nehéz, mivel tudják, hogy év végén eljön a 
búcsú ideje, ami természetesen nem örökre szól.
 Végül elérkezve a gimnáziumi évekhez, egyre közelebb a 
vége felé, ránk nehezedik az a kérdés:  Vajon hova tovább? 
Mi lesz azután, hogy kikerültünk egy megszokott oktatási 
intézményből és elhagyjuk az ÖQ védelmet nyújtó falait? 
Bizony már nem egy közösségként, hanem egyénenként 
kell szembenéznünk azzal, ami a világban van, körülöt-
tünk történik. Felnőtté kell válni, mely embert megpróbá-
ló nehézségeket sodorhat lábaink elé. Ezek a gondolatok és 
ilyesfélék motoszkálhatnak diákjaink fejében, de vannak 
olyanok is, akik csak azon filozofálnak, hogyan éljék túl 
a következő napot, és nem tévelyednek el a gondolatok 
ilyenfajta mélységében. Bárhogy is legyen, mindenki túl 
lesz az őt érő újszerű dolgokon, ki mogorván és keserűen, 
ki mosolyogva, megnyugodva és elfogadva az előtte álló 
küzdelmeket. 

Mindenki számára nehéz egy új tanév kezdete, újra  rend-
szeresen tanulni, dolgozni kell,  de ha tudod, hogy egy 
biztonságot nyújtó intézményben teheted, félelem nélkül 
megnyugodva várhatod az ismeretlent. Hogy mi adja ezt a 
biztonságérzetet? Hát semmiképp sem a kerítéssel körbe-
vett épület megléte, hanem az összetartozó, jól együttmű-
ködő intézménybeli dolgozók, tanárok, akik bár különbö-
ző felekezethez tartoznak, mégis a Mindenható Krisztus 
egységet kovácsol közöttük.

Ferenczi Anna Nadett

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…” 
                                    (Móra Ferenc: A cinege cipője)

A fejlődés öröm, a változás 
előre visz… Az elmúlt tanév 
eredményei, a jövő év tervei  
a Garayban
Manapság nem divat a kis dolgoknak örülni, pedig azok-
ból több van. Csak persze szem kell hozzá, hogy észre 
vegyük.
A mi iskolánk „nem mai gyerek már”, de folyamatosan 
szépül, alakul, fejlődik, és mi, itt dolgozó felnőttek, és 
idejáró gyerekek nagyon örülünk ennek.
Az elmúlt tanév és a nyár is tartogatott számunkra kelle-
mes meglepetést.

Régi álmunkat tudtuk megvalósítani azzal, hogy 2016. 
szeptember 1-jétől az első osztályosoknak emelt óra-
számban taníthatjuk az idegen nyelvet (angol, német) és a 
matematika informatikát.
Hosszú várakozás után végre 2016 decemberében megsz-
épült, megújult az iskolánk jelképévé vált ESZTERGOM 
repülő. Sőt januárban a pilótafülke még világítást is kapott!
A nyár folyamán megtörtént az 1979-ben épült épület-
rész első emeleti vizesblokkjának felújítása. Rá sem lehet 
ismerni!

Mindezeket a Fóti Önkormányzat finanszírozásának kö-
szönhetően tudtuk megvalósítani.
Megtörtént az alagsorban lévő játékterem, az előtte lévő 
folyosórész, az öltözők és a szertár festése is. Sőt a játékte-
rem új sport linóleumot kapott!
Szebb lett a 10-es terem is, hiszen friss a festés, és új a 
linóleum.

Két kerítésrész is felkerült a felújítandók listájára. Az 
egyik, az Arany János utcai már elkészült, a másik, az Ady 
Endre utcai is hamarosan sorra kerül (várhatóan novem-
berig).
Ezeket a Dunakeszi Tankerületi Központ finanszírozása 
tette lehetővé számunkra.
Azt gondolom, hogy ebben a gazdasági helyzetben ezeket 
az eredményeket meg kell becsülnünk.
Szebb környezetben a munka is jobban megy.
Márpedig munkából volt bőven az elmúlt évben, és lesz az 
ideiben is!

De természetesen itt nemcsak az oktató-nevelő munkára 
gondolok, hanem mindarra a pluszra, amit azért csiná-
lunk, hogy a gyerekek iskolai élete még színesebb, gazda-
gabb legyen.

Gondolok itt színház-és cirkuszlátogatásokra, a minden 
évben megszervezésre kerülő ausztriai sí táborra (amely 
januárban ismét lesz), a bécsi adventi kirándulásokra 
(tavaly kétszer is voltunk: egyszer gyerekekkel, másodszor 
pedig a tantestülettel).
Az elmúlt tanévben, 2017 márciusában a két 7. osztály tag-

jai részt vehettek a Határtalanul pályázat keretén belül egy 
öt napos erdélyi kiránduláson. Nem mindennapi élmény-
ben volt részük!

Ebben a tanévben is megnyertük a pályázatot, így, élve a 
lehetőséggel, októberben ismét irány Erdély!
Szóval nem fogunk unatkozni ebben a tanévben sem!
De mindezeket már egy megújult, megszépült környezet-
ben tudjuk megvalósítani. Ezt kell látni, és nem azt, ami 
nincs...   

Miklósné Megyesi Ibolya
felsős munkaközösség - vezető 

ISKOLÁKISKOLÁK
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Előző lapszámunkban beszámoltunk 
a VII. Paradicsom fesztiválról. Ezúton 

köszönjük támogatóink segítségét:
Fóti Rendőrőrs (rendezvény biztosítása), Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület (biztonsági 

szolgálat), Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft., General Electric (tűzijáték), Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány, Dr. Füstös Zsuzsanna és Léhárt Károlyné (zsűri)

valamint Deák Brigitta, Gubáné Lécz Anita, Tóth Anna, Hegedűs Éva, Barócsi Istvánné, 
Gärtner Gizella, Földes Andrea (kézműves foglalkozások)

Köszönjük!

Ezúton gratulálunk a „Legnagyobb Paradicsom díj” győzteseinek:

I. Marcsek Sándor, II. Kovács Vincéné, III. Kovács Jánosné

a Szervezők

Tisztel Szülők/ 
Törvényes képviselők!
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, 
többször módosított 16/2013. (V.1.) sz. Kt. rendelet 24 
§. alapján beiskolázási támogatásban részesül, minden 
fóti állandó lakhellyel rendelkező alapfokú köznevelési 
intézmény első osztályába felvételt nyert tanuló.  

Ezennel felhívjuk azon kedves szülők figyelmét is a kére-
lem benyújtására, akiknek a leendő 1.osztályos gyermeke 
nem a településen kezdi meg az oktatási évet. A kérelmek 
benyújtásának határideje 2017. október 01, melyhez csatol-
ni kell a köznevelési intézmény által kiállított iskolaláto-
gatási igazolást. A kérelmet személyesen, vagy postai úton 
lehet benyújtani az alábbi helyen és időben:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal  
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Ügyfélszolgálati iroda 

Hétfő:        8.00-12.00 és 13.00-17.30 
Kedd:         8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda:      8.00-12.00 és 13.00-16.00
Csütörtök:  8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek:      8.00-12.00 óra között.

A formanyomtatvány letölthető a www.fot.hu honlapról.   

 Csízik Melinda sk.
Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály

HALLOTTAD?

Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 2017. augusztus 21-től, 
az Invitel szolgáltatási területén. 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

HAVI

4 990
FORINTÉRT

CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET ÉS 
TELEFON EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!

AKTUÁLIS
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A 49. Fóti Szüret és 7. Fröccs 
Fesztivál 

helyszínére kisvonattal is feljuthat! 
 
 
 
 
 
   

A kisvonat 13.00 órakor indul az Ybl Nagytemplom 
előtti Óvodakertből Kisalagon keresztül a Szüreti 

rendezvény helyszínére, díjmentesen. 
 

A körjárat 13.00-20.00 óra között, 
óránként közlekedik! 

 

A Körjárat útvonala 
Óvodakert (Ybl nagytemplom előtti tér) - Kossuth u. – 

 Dózsa Gy u. sarok (CBA előtt) volán megálló -       
Csaba u. volán megálló -  Alagi u. volán megálló – 

Kisalagi sportpálya volán megálló - Szt. Benedek park 
volán megálló - Fáy Présház.  

Lefelé pedig: Fáy Présház - Dózsa Gy. út - Óvodakert. 
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VÖRÖSMARTY MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ (FÓT,  
VÖRÖSMARTY TÉR 3.)
SZEPTEMBER 15. 
18.00 – Serdült Erika Irén Geiszler 
József díjas festőművész, meseíró 
Képzőművészeti kiállításának meg-
nyitója és a Fóti mesék c. meseköny-
vének dedikálása

SZEPTEMBER 23. 
19.30 - Roxymbol Rocktörténeti Klu-
bestek – „Blues-rock”
Meghívott vendégek: Benkő Zsolt / 
blues gitáros, zeneszerző
Belépőjegy ára: 1200,- Ft

SZEPTEMBER 24. 
18.00 – Városi Hálaadó nap a Fóti 
Baptista Gyülekezet szervezésében

SZEPTEMBER 25. 
15.00 – Szeniorok Fóti Akadémiája - 
Dr. Jászberényi József: A depresszió 
és az agresszió felismerése időskor-
ban – segíthet-e a tanulás?

SZEPTEMBER 28. 
14.00 – Idősek világnapi ünnepség

KISALAGI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ
SZEPTEMBER 21. 
18.00 – Geopolitikai Akadémia - Dr. 
Jászberényi József: Németország 
választások előtt

KÖZPONTI KÖNYVTÁR 
SZEPTEMBER 14.  
10.00 - Kiállításmegnyitó: Idősek 
klubja kézimunka kiállítása. (Megte-
kinthető: 2017. szeptember 14. - 2017. 
szeptember 29.)

SZEPTEMBER 30.  
13:30-16:30 - Családi szombatok: 
Népmese napja kézműves  
foglalkozás

KISALAGI  
FIÓKKÖNYVTÁR 
SZEPTEMBER 23. 9:30-12:30 - 
Családi szombatok: Népmese napja 
kézműves foglalkozás

NÉMETH KÁLMÁN  
EMLÉKHÁZ

NYÁRI NYITVATARTÁS:

Március 1-től október 31 -ig naponta: 
10:00-18:00
Szünnap: hétfő, vasárnap

TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozásokat minden héten 
szombaton: 09.30 és 12.00 között 
tartjuk.
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 
(Fót, Béke u. 33.)       
Részvételi díj: 1000 Ft/fő/alkalom 

PROGRAMAJÁNLAT PEDA-
GÓGUSOKNAK:
Múzeumpedagógiai órák, foglalkozá-
sok  óvodás-, általános- és középis-
kolás csoportoknak.
 Részletes tájékoztatás:
Kiss Eszter gyűjteménykezelő, múze-
umpedagógus a (+36 27) 358 130 vagy 
a (+36 70) 331 9236

OKTÓBERI ELŐZETES

VÖRÖSMARTY  
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

OKTÓBER 6. 
- 1848 / 49 Aradi vértanúira  
emlékezünk

OKTÓBER 7.   
-  Nóti-Zágon-Eisemann: Hippolyt, 
a lakáj  (Zenés vígjáték 2 részben a 
Kalocsai Színház előadásában)

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

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

OKTÓBER 23.  
– Városi Ünnepség

KISALAGI  
FIÓKKÖNYVTÁR 

OKTÓBER 5.  
18.00  Geopolitikai Akadémia - Dr. 
Jászberényi József: Erdogan totális 
rendszere Törökországban

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

KÖZPONTI KÖNYVTÁR
OKTÓBER 6.  
09.10 -  „Nagy akarok lenni!” a Fabu-
la bábszínház előadása 3-6 éves kor-
osztály részére: a részvétel ingyenes 
- bejelentkezés alapján (fotikonyv-
tarvezeto@gmail.com)

NÉMETH KÁLMÁN  
EMLÉKHÁZ
OKTÓBER 8.  
15.00 – Hagyományos Kálmán  
napi találkozó

Szeptemberi programok
                     és októberi előzetes

PROGRAMOK
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Fót Város Önkormányzata, Fót Város ESZEI Terület Gondozási Központja, 

 Fóti Közműveődési és Közgyjteményi Központ és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület

szeretettel várja Fót város szépkorú lakóit az

Idősek Világnapja
alkalmából rendezett vidám, zenés városi ünnepségünkre

a Vörösmarty Művelődési Házba,
2017. szeptember 28-án csütörtökön 14.00 órára

Fellép: Nógrádi Tóth István

Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt díjas előadóművész

S. Nagy Zsuzsa

operett és nóta énekes

Csáki Tibor

operett és nóta énekes

Szeretettel várunk minden fóti szépkorút!

Mióta foglalkozik a család üvegfestéssel?  
Ön miért választotta ezt a szakmát, művészetet?

Művész családba születtem, dédpapám, nagypapám, és édes-
apám mind üvegművészek voltak. Bizonyára sokak számára 
cseng ismerősen Fóton a Kopp családnév. Én Fóton, a Széche-
nyi utcában élek, a műhelyem is itt van. Az ólomüveg terve-
ző és készítő műhelyt Kopp Ferenc ezüstkoszorús üvegfestő 
iparművész alapította 1912-ben. Nagypapám munkái az or-
szág számos helyén fellehetők templomokban, és középü-
letekben. A II. Világháború után a számos helyen megsérült 
üvegfestmények kijavításán fáradozott az ország minden ré-
szén dolgozva. A kisalagi rokonság, Kopp Dezső és Kopp Vil-
mos is belekóstolt e szakma szépségébe. Édesapám halála óta 
egyedül viszem tovább a családi vállalkozást. Gyerekkorom 
óta a naturalista, és a klasszikus művészet vett körül, és ma-
gával ragadott, ezért folytatom ezt a szép mesterséget. Jóma-
gam az ólómbetétes üvegezés, és üvegfestés régi, évszázados, 
hagyományos technológiáját alkalmazom, mellőzve minden 
modern, de kétes értékű technikai megoldást.

Hogyan készülnek az üvegek?

A tradicionális ólomüveg alatt olyan üveget értünk, 
melyeknél az üvegdarabokat ólomprofil alkalmazá-
sával illesztjük össze és egyes részeit speciális fes-
tési technikával látjuk el. Ilyen üvegeket láthatunk a 
templomokban is. Régebben, főleg a századforduló kö-
rül, közintézmények és magánházak ólomüvegeinél 
is ezt a technikát használták (pl.: Róth Miksa üvegei).  
A tradicionális ólomüveg rendkívül aprólékos és pontos 
munkát igényel.

Milyen munkái vannak napjainkban?

Az ólombetétes üvegezés és üvegfestés régi, évszázados 
hagyományos technológiáját alkalmazva vállaom temp-
lomok és középületek régi ólmozott díszüvegezésének 
restaurálását, újak tervezését és elkészítését, minden 
stílusban valamint belsőépítészeti és lakberendezési dí-
szítőelemek tervezését és kivitelezését.

A díszes festett üvegablakok a templomok és a középületek maradandó művészi értékeit képe-
zik. Az igényesebb lakásokban ablakokban, ajtóbetétekben vagy más helyeken alkalmazva más 
módon nem pótolható fényt és hangulatot varázsolnak a belső térbe. A hazai modern díszüveges 
ipar megújításában és magas művészi rangra emelésében e század elején Róth Miksa, Kopp Fe-
renc, Palka József, Zsellér Imre és még néhány más mester munkássága kiemelkedő jelentőségű. 
Kopp Csaba üvegfestő is ezt a különleges szakmát választotta.

Kopp Csaba üvegfestővel 
beszélgettünk

Kopp Üvegfestészet  
Generációkon át

INTERJÚ PROGRAMOK



Veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtése

• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Irodatechnikai hulladék (toner)
• Fénycső
• Spray flakon

• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Elektromos barkácsgépek, szerszámok
• Elektronikai játékok, szabadidős és sport be-
rendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Veszélyes hulladék
(Helyszínek: Fáy A. tér – Önkormány-
zati Hivatal parkolója és Németh K. u. 
40. SzuperCoop üzlet melletti parkoló)

Elektronikai hulladék
(Helyszín: Fáy A. tér – Önkormányzati 
Hivatal parkolója)

Átvétel időpontja:
2017. október 7.  

(szombat) 
9.00 – 13.00 óra

Tisztelt Fóti Lakosok!
Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is megrendezi a la-
kossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az aláb-
biakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Köszönjük minden résztvevőnek,  
hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és  
hulladékgazdálkodási  
referens

Veszélyes- és elektronikai  
hulladékok gyűjtése Vedd fel Te is a kesztyűt

2017. szeptember 27-30-ig újra VÁROSTAKARÍTÁS lesz, amiből Te is kiveheted a részedet!
Tisztítsuk meg a város utcáit, tereit, szűkebb és tágabb környezetét is. Az óvodások és az iskolások  
már kitettek magukért; példát mutatva nekünk, felnőtteknek.
Fáy-s, Garay-s, ÖKU-s és Népművészeti-s diákok is az utcára vonulnak rendszeresen a  
pedagógusokkal és közösen tesznek Fótért.

GYERE, LEGYÉL AKTÍV RÉSZESE, ÉS ÉLD ÁT A „TETTEM VALAMIT ÉN IS!” – ÉRZÉSÉT.
SZEDJÜNK EGYÜTT A DIÁKOKKAL, NAGYCSALÁDOSOKKAL, ÖNKÉNTES TŰZOLTÓKKAL,  
VÁROSSZÉPÍTŐKKEL!

Amire szükséged lesz:
• lelkesedés, időjárás függően öltözet.

Amit mi biztosítunk:
• igény szerint zsák, kesztyű és a szemét elszállítása.
Várjuk a lelkes lakosok, egyesületek, baráti csoportok, munkahelyi közösségek szerveződését  
és jelentkezését a városunk szebbé, tisztábbá tételéhez.

Jelentkezésedet várjuk a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft telefonszámán:
06-27-539-680 fotikft@gmail.com
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Fót környékén 2017. augusztus 1-jén hajnalban ismeretlen személyek elloptak három vadkamerát. A Dunakeszi Ren-
dőrkapitányság az ügyben lopás bűntett miatt ismeretlen tettesek ellen eljárást indított.

A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy fóti testvérpár, akiknél a 2017. augusztus 15-én tartott házkutatás 
során az ágy alatt és a szekrényben megtalálták az eltulajdonított kamerákat.

A lakásban tartózkodó 20 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra. A férfit 2017. augusztus 15-én, míg a 18 éves 
öccsét két nappal később gyanúsítottként kihallgatták.

Ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Köszönjük mindenkinek, akik lerótták kegyeletüket Győri Péter hamvainál.
Győri család

A dunakeszi nyomozók fogták el 
a fiatal tolvajokat.

 
       Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Kegyeleti Szolgálat 
 
 

Fót, Malom utca 1.  Tel:(70) 373-8640 
 

 

Ügyfélfogadási rend: 
 

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök:          Péntek : 
                       07:30-15:00                      07:30-13:00   
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Több mint tíz éve működő családi vállalkozásunkba 
árukiszállítási és raktározási feladatok ellátására gyakorlattal 

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

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

 

Fót Város Volán te-
lephelyére ÉPÜLET 
TAKARÍTÓ munka-
társakat keresünk 
főállásban! 

 Bejelentett állás

 Fix, versenyképes fizetés

 Műszakpótlékok

  Stabil, hosszú távú  
lehetőség

  Képzések, karrier  
lehetőség

AZ ÁLLÁS AZONNAL  
BETÖLTHETŐ! 

Jelentkezni az állásra a

+36704669465
telefonszámon és viberen 
egyaránt. 

HÍRDETÉS

HELYREIGAZÍTÁS

Előző lapszámunkban a Fóti Közszolgáltató Non-
profit Kft. tévesen adott hírt arról hogy a kegyeleti 
szolgálat ügyfélfogadási rendjét megváltoztatták, 
az ügyfélfogadási napokat csökkentették. A fél-
reértés tisztázódott az önkormányzati kegyeleti 
szolgáltatás ügyfélfogadási rendje változatlanul

hétfő  7.30-15.00
kedd   7.30-15.00
szerda  7.30-15.00
csütörtök 7.30-15.00
péntek 7.30-13.00

 Bartos Sándor   
polgármester
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M E G H Í V Ó 
 

Szeretettel meghívja Önt, kedves családját, 
ismerőseit, barátait 

 
S e r d ü l t  E r i k a  I r é n 

Geiszler József díjas festőművész, meseíró 
 

Képzőművészeti kiállítására, és a Fóti mesék c. 
mesekönyvének bemutatására 

 
Megnyitó: 

2017. szeptember 15. 18. 00 
 

A tárlatot megnyitja: 
 

Jaczkovits Miklós 
Magyarország volt nagykövete 

 
Mongóliában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, 

és Tádzsikisztánban 
 

Közreműködnek: 
 

Cselényi József Népdalkör 
 

Kurucz Benedek 
Fóti Zeneiskola gitárszakos növendéke 

 
 

 

A kiállítás helyszíne: 
Vörösmarty Művelődési Ház 

Fót, Vörösmarty u. 3. 
 
 

 

A tárlat  2017. szeptember 15 – 22-ig, 
naponta 10-18 óra között látogatható. 

 

        06 27 537 350, 06 70 331 5806  

(a jegy a 27% ÁFA-t tartalmazza)

 Kopjafa állítás Nyergestetőn
A Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület kezdeményezésére Fót Város és Balavásár (Erdély)  község nevében köz-
adakozás keretében az erdélyi Nyergestetőn 1848-49 forradalom és szabadságharc székely hőseinek tiszteletére 2017. 
augusztus 04.-én ünnepélyes keretek közt kopjafát helyeztünk el.

Közzétételi kötelezettségünknek eleget téve ezúton adunk tájékoztatást arról hogy a közadakozásban a következő szer-
vezetek és magánszemélyek vettek részt, mely adakozásból 500,000 Ft azaz ötszázezer forinttal járultak hozzá e 
nemes cél megvalósításához, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.  

A kopjafa állítás teljes költsége 320,100 Ft azaz háromszáz húszezer egyszáz forintba került, mellyel számlákkal igazolt 
módon fogunk elszámolni az adományozók felé.  

A fennmaradt 179,900 Ft azaz egyszáz hetven kilencezer kilencszáz forint sorsáról egyeztetést kezdeményezünk az ado-
mányozók felé és annak eredményeként visszafizetjük a pénzmaradványt. 

Fót Város Önkormányzata  50,000 Ft
Képviselői keretből:
Koncz János képviselő úr  50,000 Ft
Takács István képviselő úr  50,000 Ft
Madaras Ádám képviselő úr  50,000 Ft
Merkwart Krisztián képviselő úr 55,000 Ft
Gellai István képviselő úr  50,000 Ft
dr. Vargha Nóra képviselő úrhölgy 50,000 Ft
Civil szervezetek:
Fóti Városszépítő Egyesület  30,000 Ft
Impulzus Egyesület   15,000 Ft

Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 20,000 Ft
Fóti Szabadidősport és  
Kulturális Egyesület   10,000 Ft
Magánszemélyek:
Bíró Zoltán képviselő úr  50,000 Ft
dr Dóra Lajos úr   20,000 Ft
Összesen:                  500,000 Ft

Fót 2017. szeptember 5.
Tisztelettel: Acél Sándor
Fóti Szabadidősport és  
Kulturális Egyesület
elnöke
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