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Boldog Új Évet Kívánunk 
minden kedves olvasónknak!



Hagyományosan december 23-án ismét megrendezésre került a Fóti Nép-
művészeti Szakgimnázium és Gimnázium tanárai és diákjai által létrehozott 
Mindenki Karácsonya névre hallgató ünnepség, melyen a fóti iskolák diákjai 
szerepelnek.

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az új év alkalmával magam és a Képvise-
lő-testület nevében köszöntöm a vállalkozá-
sok, civil szervezetek, egyházak, az önkor-
mányzat és intézményei minden dolgozóját, 
Fót város lakóit.

Köszönöm az elmúlt évben végzett munkát és 
kívánom, hogy 2018-ban közös erővel, közös 
szándékkal és közös akarattal teljesítsük a ki-
tűzött célokat és feladatokat.

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívá-
nok minden Fóti polgárnak! Legyen szép éve 
városunk közösségének!

Bartos Sándor
polgármester

Mindenki karácsonya

December 23-án, karácsony előtt egy nappal került 
idén is megrendezésre az ünnepség melyet a Kisalagi 
Közösségi Ház udvarában tartottak. A programon mű-
sort adott a Garay János Általános Iskola, a Fóti Öku-
menikus Általános Iskola és Gimnázium, a Németh 
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium, a 
Fáy András Általános Iskola és a Szabad Waldorf Álta-
lános Iskola és Gimnázium. A szervezők idén is kitet-
tek magukért, ajándékokkal, süteményekkel, teával és 
forralt borral kedveskedtek az érdeklődőknek. A kará-
csony köszöntő rendezvény célja, hogy az adventi ké-
szülődésben, az ünnep előtt az utolsó szombaton talál-
kozzanak még egymással a Fóton élő, dolgozó emberek. 

A program sok ember önzetlen munkájával jöhetett 
létre. A rendezvény üzenete, hogy fontos az összefogás 
és a szeretet. Az anyagi hátteret a Fóti Képviselőtestület 
határozta meg a városi rendezvényre, ebből tudták el-
készíteni az ajándékokat, a zsíroskenyeret, forralt bort 
és teát. A helszínt a Közösségi Ház biztosította, a be-
rendezésben pedig a Település szolgáltató Kft. és a Fil-
mkrédó. A hangosítás 2002 óta Bíró Lajos biztosítja, a 
világítást pedig Ambrus Tibor. A teát és a bort a Bíró 
Házát bérlők főzték, a tüzifát pedig Hotorán Péter vitte. 
A rendezvényt a Polgárőrség biztosította. Az ajándéko-
kat az iskolák közösen készítették el, a helyszínen a Fóti 
Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium testülete 
és diákjai biztosították a teljeskörű kiszolgálást. 

Kedves Olvasóink!
Először is hadd kívánjak szerkesztőségünk és a magam nevében sikerekben gazdag, bol-
dog új évet Önöknek és családjuk minden tagjának! 
Amikor egy új év elkezdődik az olyan, mint egy újjászületés; átgondoljuk a mögöttünk 
álló időt, minden úgy sikerült-e ahogy elterveztük?
A tavalyi év számunkra új lehetőségeket hozott. 2017 februárjában nyertük el a Fóti Hír-
nők szerkesztésének lehetőségét. A kezdeti nehézségek után az Önkormányzattal és a 
helyi intézményekkel -iskolákkal, óvodákkal, művelődési házakkal, könyvtárakkal stb.- 
való kapcsolatfelvétel és az együttműködés mára kialakult. Célunk, a lakosok számára, 
egy minőségi, hasznos információkkal és érdekességekkel megtöltött újság kiadása, szer-
kesztőségünk minden tagja e célnak az elérésén munkálkodik minden hónapban. 
Folyamatosan nyomon követjük az Önkormányzat munkáját, a település fejlesztésétől, a 
sokszínű programok kínálatának bemutatásán keresztül, hogy képet kapjanak Fót min-
dennapi életéről, változásairól, fejlődéseiről. Az intézmények bemutatásával segíteni sze-
retnénk Önöket az igényeiknek leginkább megfelelő óvoda és iskola kiválasztásában. A 
Művelődési házak színes programjai pedig szintén az Önök szabadidejének tartalmas, 
minőségi és emlékezetes eltöltését biztosítják.
A különböző helyi rendezvényeken nagyon sok érdekes Fóton élő lakossal ismerkedtünk 
meg, ez adta az ötletet, hogy elindítsunk egy cikksorozatot, amelyben bemutatjuk az itt 
élő emberek munkáját, érdeklődési körét, gondolkodását. Ezzel lehetőséget teremtve an-
nak, hogy Önök is szerepelhessenek lapunk hasábjain.  
Minden olvasónknak köszönjük, hogy hozzájárult az újság tartalmának gazdagabbá téte-
léhez és továbbra is várjuk véleményeiket, információjukat, kritikájukat, észrevételeiket, 
hogy a Fóti Hírnök valóban a fóti lakosságot képviselhesse.

Petrók Tamás 
főszerkesztő

Végezetül pedig meghirdetjük első fotó pályázatunkat. A nyertes képet a februári szá-
munk borítóján jelentetjük meg. A fotó bármilyen témában készülhet, amennyiben az 
Fóthoz kapcsolódik. A képeket az info@fotihirnok.eu címre kérjük küldeni, 2018. janu-
ár 31. éjfélig, a tárgy mezőben a „fotó pályázat” címet kérjük feltűntetni. A képek A4-
es méretű, minimum 2000x3000 pixel felbontású  JPG vagy TIF file-ok legyenek.  
Mindenkinek sok sikert kívánunk.
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Bursa Hungarica - támoga-
tás a felsőoktatásban tanu-
lóknak 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete szep-
temberben döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díj-pályázat rendszer 2018. évi fordulójához. A 
költségvetési rendeletben erre a célra 2.000.000, -Ft 
–ot különítettek el. Az előírt határidőig 25 fóti fiatal 
nyújtotta be pályázatát, akik támogatásáról az Emberi 
Erőforrás Bizottság 2017. december 6-i ülésén döntött. 
Az ösztöndíjat nyert pályázóknak ezúton is gratu-
lálunk!

Munkaterv
A Képviselő-testület a 460/2017.(XII.13.) KT-határo-
zattal elfogadott 2018. évi Munkaterve Fót Város Ön-
kormányzatának weboldalán a www.fot.hu-n elérhető

Hirdetmény településrende-
zési eszköz módosításáról
Tisztelt Partnerek!
Fót Város Helyi Építési Szabályzatát módosítjuk a 
kertvárosi lakóterületben építhető lakásszám szabá-
lyozásával, valamint a Fáy András Általános Iskola 
környezetére vonatkozó szabályozást módosítjuk. 

A módosításokkal kapcsolatos hirdetményeket és a 
hirdetmények mellékleteként az elkészült szabályozási 
terv módosításokat a Önkormányzati  Hivatal titkár-
ságán megtekinthetik. 

Felhívom a tisztelt partnerek figyelmét, hogy az 
egyes módosításokkal kapcsolatban a hirdetmény-
ben meghatározott partnereknek van módjuk a 
véleményüket kifejteni az egyes hirdetményekben 
szereplő határidőig.

A fenti módosításokkal kapcsolatban lakossági fóru-
mot tartunk 2018.  január 24.-én 17:00 órai kezdettel a 
Művelődési Házban. 

Fót, 2017.12.18
Bartos Sándor 

polgármester

Felhívás városi kitüntetések 
javaslattételére
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
13/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendeletével döntött a 
városi kitüntetések alapításáról és adományozásának 
rendjéről. A rendelet és a felterjesztés adatlapja az ön-
kormányzat hivatalos honlapján érhető el.

Az alábbi városi kitüntetések adományozására 2018. 
január 31-ig tehetnek javaslatot az önkormányzat 
szervei, a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, 
egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek:

Fót Város Díszpolgára
Fót Városért kitüntetés
Fót Egészségügyéért díj
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj
Fót Kultúrájáért díj
Emberséggel Fótért díj
Az Év Közszolgálati Tisztviselője díj
Az Év Közalkalmazottja Díj
Fót Vállalkozója díj
Év Sportolója díj
Fót Bajnoka kitüntetés
Elismerő oklevél kitüntetés

A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-tes-
tület minősített többséggel dönt, átadása a március 
15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó nyilvános városi 
ünnepségen történik.  
További információ: 
kultur@fot.hu

Téli Varázs - Adventi hangverseny

Akik ellátogattak december 8-án a Vörösmarty Műve-
lődési Házba a ”Szerdai kis élményzene” sorozat ünnepi 
hangversenyére biztosan nem bánták meg döntésüket. 
A teltházas programon kisiskolásoktól kezdve gimna-
zistákig mindenki megcsillogtatta tudását a színpadon, 
a nézők soraiban pedig a büszke szülők és nagyszülők 
tapsoltak lelkesen. A műsorban fellépett a Dunakeszi 
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, az Alapítvány Gyermek-
kórusa, valamint Kökény Zsuzsanna és Madarász Jó-
zsef gitárművészek. A népszerű karácsonyi dalok mel-
lett újdonságokat is hallhatott a közönség. 

A hangversenyt a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány 
támogatta. Honlapjukon így írnak tevékenységükről: 

„Alapítványunk célja a tehetséges, illetve hátrányos 
helyzetű tanulók támogatása és segítése. Lehetőséget 
teremtünk számukra nemzetközi, országos és regi-
onális versenyeken, fesztiválokon, kurzusokon való 
részvételhez. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a ne-
velés-oktatás, képességfejlesztés és tehetséggondozás 
eszközeivel kultúra és művészetkedvelő, illetve támo-
gató fiatalokat neveljünk. Hozzájárul alapítványunk 
tevékenysége városunk és a térség kulturális életének 
gazdagításához, illetve támogat minden olyan kezde-
ményezést, amely ezt hivatott szolgálni. Kiemelt felada-
tának tekinti a hagyományőrzést, a tehetséggondozást, 
a személyiségfejlesztést és a művészeti nevelést.” 

A gyermekkórus működtetését 2016-ban vette át az 
alapítvány, művészeti vezetője Márkus Erzsébet. A 
szervezők köszöntetet mondtak a szülőknek a sok se-
gítségért amellyel a hangverseny létrejöttét támogatták.

A Szuppán Irén Művészeti Alapítvány támogatásával decemberben megren-
dezésre került a ”Szerdai kis élményzene” sorozat Téli Varázs névre hallgató 
ünnepi hangversenye. A Vörösmarty Művelődési Házban teltház volt.

Önkormányzati hírek
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A 2017-es évben a Képviselő-testület összefogva 
fejlesztette Fót városát. Fejlesztettek, átadtak, befejez-
tek, újabba kezdtek és tovább dolgoztak. A kiadások 
között az Önkormányzat ebben az évben is magas 
szinten finanszírozta a kötelező és az önként vállalt 
feladatainak ellátását. Támogatták az egyházi fenn-
tartású óvodai és iskolai nevelést, a fóti sporttelepet, 
az egyházi életet és a civilszervezeteket. A belterületi 
közvilágítási hálózat folyamatos bővítés alatt van, a 
Somlyó Mentőcsoportot támogatta az Önkormányzat 
új mentőautó vásárlásban,a Németh Kálmán Emlékház 
melléképületének tervezése elkészült, a multifunkcio-
nális sportcsarnok beruházása elkezdődött. 

A szerződést a Történelmi Városközpont Piac és 
Sétány, Közösségi tér vázlatterv, építési engedélyezési 
terv elkészítéséről, kiviteli terv elkészítéséről és ahhoz 
költségvetés készítéséről a felek aláírták. Ennek meg-
valósítása azonban a 2018-as évre tolódik.

A Bársony Program keretében virágszigeteket építet-
tet az Önkormányzat, melyek még szebbé varázsolják 
Fót területét. Két új játszótér épült, a Dózsa György út 
12-14 alatt és a Gesztenyésben, valamint a felnőttek 
számára is remek szórakozást és testedzést kínáló 
Sportpark is megépült.

 

A Pirók háznál a helytörténeti múzeum tervezési 
szerződését, végleges kialakításához, felújításához, 
átalakításához szükséges tanulmánytervet, építési en-
gedélyes tervet és kiviteli terv elkészítését az Önkor-
mányzat aláírta. A kapujának és kerítésének felújítása 
megtörtént.

A Somlyó tó körüli sétány kivitelezése utcai padokkal, 
szemetesekkel, 100 méter hosszan megtörtént. Küldő 
ívén lombos fákat és cserjéket ültettek melyek árnyé-
ka a nyári melegben remek pihenőhelyként szolgált. 
Valamint a Somlyó Tó Napközis Tábor épületének te-
tőfelújítása, ereszcsatorna, fa tetőszerkezet kijavítása, 
felújítása, héjazat bontása és új építése is megtörtént. 

Amikor a végére érünk valaminek erős késztetést érzünk arra, hogy visszate-
kintsünk az elmúlt időszakra. Visszatekintsünk és összegezzük mindazt, ami 
velünk vagy épp körülöttünk történt. Pillantsunk hát vissza a 2017-es évre és 
nézzük meg miben fejlődött a város.

2017-es évértékelő

Az önkormányzati épületek utcai homlokzat felújítása, 
vasbolt épülete, virágbolt épülete, Kossuth utca 1 udva-
ri, utcai homlokzata, Kossuth utca 1 és a Kossuth utca 
1 alatti épület lábazatának újjáépítése befejeződött. Az 
idei évben azonban az utak kátyúzásán, csapadékvíz 
elvezetésén, építésen és a járdák javításán volt a hang-
súly. Vegyük hát sorra őket:
Kund Pál utca   
Tóth Árpád utca
Madách utca
Jókai utca
Beneczky utca
Deák Ferenc utca
Jókai utca
Molnár u

A Kossuth Lajos utca páratlan oldali járda és kapube-
hajtók felújítása megtörtént, Béke utcai Óvoda és a Fóti 
Ökumenikus Iskola előtti burkolatszélesítés és járda 
építése befejeződött. A Korcsolya pálya üzemelteté-
séről szóló szerződés aláírása megtörtént, a jégpálya 
jelenleg is zavartalanul üzemel. A délelőtti órákban az 
iskolák és óvodák számára ingyenesen használható.
Az év utolsó hónapjaiban pedig az új buszvárók építé-
sén és a meglévők felújításán volt a hangsúly.  Kilenc 
darabot építtetett az Önkormányzat, hatot pedig fel-
újíttatott, melyek ezek voltak:

Nagyméretű buszvárók:
Vörösmarty tér (Fótról kivezető út oldalán
Vörösmarty tér 5. (Fótra bevezető út oldalán)
Shell kúttal szemben (Fótról kivezető út oldalán)

Kisméretű buszvárók:
Dózsa György út 
Móricz Zsigmond út
Károlyi István utca 2 db (Fótra vezető oldalón és Fótról 
kivezető oldalon)
Vörösmarty Mihály utca 33. sz. épülettel szemben

Egy darab egyedi tervezésű buszváró:
Millenium emlékpark

Meglévő buszvárók:
Győrffy I. utca (Fót-Dunakeszi)
Győrffy I. utca (Dunakeszi-Fót)
József Attila utca
Németh Kálmán utca (Fót-Dunakeszi)
Németh Kálmán utca (Dunakeszi-Fót)
Németh Kálmán utca  
(Fót-Dunakeszi, sportpálya mellett)

Ha visszatekintünk az elmúlt évre azt kétség 
kívül a fejlesztések évének tekinthetjük. Remél-
jük, hogy az új év újabb lendületet hoz és a fóti 
lakosok még szebb még színvonalasabb városban 
élhetnek.
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének decemberi üléseiről
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. november 30-án rendkívüli ülést tartott: zárt 
ülés keretei között módosítva a Bem József utca, Tán-
csics köz, Kiss József utca, Batthyány Lajos utca, Sípos 
tér és Vas Gereben utca útépítési, felújítási munkála-
taira szóló közbeszerzési eljárás (korábban elfogadott) 
dokumentációját. (A módosítás alapján a munkaterület 
felújításra történő átadására legkésőbb március köze-
péig sor kerülhet.)

Ezek után a Képviselő-testület december 13-án tar-
totta évzáró, rendes ülését – ahol az alábbi döntéseket 
hozta az elé terjesztett témakörökben.

Zárt ülésen született döntések:
• A Testület zárt ülésén meghatározta azt a vételár-ösz-
szeget, amelyért kész megvásárolni a Fáy Présház ¾-ét 
annak jelenlegi tulajdonosától – egyúttal felhatalmazta 
a Polgármestert további egyeztetések lefolytatására. (A 
létesítmény negyedrészben jelenleg is az Önkormány-
zat tulajdonát képezi.)
• A Testület megválasztotta továbbá a Fóti Közszolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 
harmadik tagját is, így 2017. december 18. óta e Fel-
ügyelőbizottságot Czifferszky János Györgyné, Játé-
kosné Kovács Márta és és dr. Vass György alkotják.
• Az előbbieken túl a zárt ülésen döntések születtek 
ingatlanvásárlásokról és ingatlancserékről is – vala-
mennyi határozat megtalálható az Önkormányzat hi-
vatalos honlapján: www.fot.hu – Önkormányzat – Do-
kumentumtár elérhetőségi útvonalon.

Rendeletalkotások:
A (továbbiakban már nyilvános) ülésen a Képvise-
lő-testület rendeleteket alkotott a helyi vagyonrendelet 
módosításáról, az elektronikus ügyintézésre vonatko-
zó helyi szabályozás hatályon kívül helyezéséről, va-
lamint a 2018. évi költségvetés elfogadásáig érvényes 
átmeneti gazdálkodásról.

Évzáró aktualitások:
Hagyományosan az évzáró ülés napirendjei közé tarto-
zó témakörökben a Testület döntött továbbá
• az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról,
• az Önkormányzat nemzetközi (testvérvárosi) kapcso-
latairól szóló éves beszámoló elfogadásáról,
• és az ún. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés elfogadásáról.

Évnyitó feladatok:
Döntés született egyes - forgalomtechnikai szakvéle-
ményben felsorolt - feladatok ütemezésének módosí-
tásáról, továbbá sebességkorlátozásokról és táblacse-
réről is. (Az Alberti Béla utca teljes hosszában, továbbá 
a Szent Imre utcában és a Rév utcában immár 40 km/h 
az érvényes sebességhatár, egyidejűleg a Fáy András 

térre vezető Petőfi utcában lévő elsőbbségadás kötelező 
táblát STOP tábla váltotta fel!)
A további forgalomtechnikai feladatok időbeli üteme-
zéséről – lapzártánkkal egy időben készülő előterjesz-
tés alapján – évnyitó, 2018. január 31-i ülésén dönthet 
majd a Képviselő-testület.

A Testület ezek után elfogadta a 2018-2019. évekre szó-
ló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót (amely 
szintén teljes terjedelmében tanulmányozható az Ön-
kormányzat honlapján éppúgy, mint az Egyesített Szo-
ciális és Egészségügyi Intézmény, valamint a Fóti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláin).

A Képviselő-testület elfogadta a Fóti Közszolgálta-
tó Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását, 
ugyanakkor nem fogadta el Kft. 2018. évi Üzleti Ter-
vét – részletesebb, a Kft. Szervezeti és Működési Sza-
bályzatainak létszámadataival is alátámasztott Üzleti 
terv-tervezet készítését és annak előterjesztését kérte 
benyújtani a Képviselő-testület 2018. januári rendes 
ülésére.
Ugyancsak nem fogadta el a Testület a Kft. ügyvezető-
je által benyújtott sírhely-gazdálkodási tervet, felkérte 
továbbá a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület 
2018. január havi ülésére készítse elő a Kegyeleti Köz-
szolgáltatási Szerződés módosítását is.
Szintén átdolgozásra adta vissza a Testület a Fót 2027/2 
hrsz. alatti erdő telepítéséről szóló előterjesztést – 
meghatározva azokat az alapelveket, amelyek érvényre 
juttatását kívánatosnak tartja.

Végezetül a Képviselő-testület elfogadta saját 2018. 
évi Munkatervét – rögzítve abban nem csupán rendes 
üléseinek időpontját és tervezett napirendjeit, hanem 
azokat az eljárási határidőket is, ameddig az egyes ülé-
sekre a döntés-előkészítő kérelmek, előterjesztések 
benyújthatóak.

Az elfogadott határozatok megtalálhatóak az Önkor-
mányzat honlapján -www.fot.hu-, ahol a nyilvános 
Képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyvei, az 
előterjesztések, valamint az ülésekről készült kép-és 
hangfelvétel is megtekinthetőek.

•  2018 Február 10. Szombat 14:00-tól 20:00.-ig, jel-
mezes, maskarás, műsoros, hagyományos farsangi 
rendezvény gyerkemeknek is. 
Helyszín: Fót Vörösmarty Művelődési ház.

•  2018 április 1., Hagyományos húsvéti locsolóbál 
14:00-22:00-ig  
Helyszín: Bíró Háza vendéglő

•  2018 május 19-én 14-22 óráig műsoros, bográcsos 
kerti mulatság a Lisai Elek János Alapítvány Szék-
házában

•  2018 május 26. Részvétel a városi rendezvényen:   
Műsorban és a főzőveresenyen . Hagyománysos  ma-
gyar –vietnámi  ételek bemutatása

•  2018. június 2.-án.szombaton 9-20  óráig  „XVll Nem-
zetkőzi Tavaszi Fesztivál”:  
Helyszín: Fót, Vörösmarty Művelődési ház  

• 2018. július 15.-től 21.-ig  XVl. Nemzetközi Alkotótábor                                                                                 
•  2018. május 1.-től 2018 Október 1-ig 14 -22 órá-

ig minden hónap  szombatján bográcsos ,műsoros 
programok:. Magyar nóta , népdal,táncdal és tánc-
mulatság. 
Helyszín: Lisai Elek János Alapítvány Székháza: 
2151 Fót, Vörösmarty utca 43

•  2018. julius 29.vasárnap 11-21 óráig   1956-os Magyar 
Nemzetőrség  ll. Országos Találkozoja. Alapítvá-
nyunk és egyesületeink  programjain fellépnek neves 
művészek :Madarász  Katalin,  HAKME zenekar, 
Tarnai Kiss László Sárközi Lajos, Kiss József, Hegyi 
Erzsike, Le Thuong és még sokan mások.   

• 2018. augusztus 20. Részvétel a városi rendezvényen.                   
•    2018. szeptember 8. reggel 9:00 től délután 18:00-ig. 

résztvétel a „XVll. FótSomlyói Napokon.”  
Helyszín: Fót Vörösmarty Művelődési ház.

•  2018. Szeptember 16. részvétel a ”Fóti Szüreti Napok” 
rendezvényen.

•  2018 október 23. 1956-os forradalom ünnepe :részvé-
tel a városi rendezvényen a  székházunkban.

•  2018 november 10 Szombat 14:00-22:00: hagyomá-
nyos Márton napi ludas bál.  
Helyszín :Bíró Háza vendéglő.

•  2018 december 23. Péntek 14:00-20:00-ig. Egyesüle-
teink Karácsonyi ünnepsége. 
Helyszín Lisai Elek János Alapítvány Székháza: 
2151 Fót, Vörösmarty utca 43.

Tisztelettel:  
Lisai Elek Erzsébet

Lisai Elek János Alapítvány 
és egyesületei
A 2017.évet december 30,-i „ XVl. Bakok és Barátaik Ó 
év Búcsúztató” báljával zártuk, fergeteges, családias jó 
hangulattal. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több fia-
talt vonzanak a programjaink. Hatalmas sikere van évek 
óta Keresztes István zenekarának, de most új csillagaink 
a fiatal Kertész Attila csapata is bemutatkozott nagy 
sikerrel.  Ismét találkozunk 2018.február 10-én 14-22 óra 
között Hagyományos Maskarás Farsan, jelmezverseny 
lesz a Bíróházában.

Köszönetnyilvánítás  
a Szent Vitus Alapítvány  
segítő munkájáért
Az idei évben már harmadik alkalommal kaptunk segít-
séget a Szent Vitus Alapítványtól a fóti rászoruló családok 
karácsonyi adományozásához.
2015-ben 50 családnak, 2016-ban 41 családnak, az idei 
évben pedig 40 családnak tudtunk általuk tartós élelmi-
szerrel segítséget nyújtani.
Az Alapítvány tevékenysége sokrétű, elsősorban fo-
gyatékkal élő személyeket, családokat és intézmé-
nyeket támogatnak. Igényektől és élethelyzetektől 
függően gyógyszerekkel, gyógyászati eszközökkel, élel-
miszerrel, tisztítószerekkel, tűzifával, tanszerekkel, spor-
teszkö-zökkel segítik a rászoruló családokat. Az intézmé-
nyekben felújításokat, eszközvásárlásokat, nyaralásokat, 
rendezvényeket finanszíroznak.
Az Alapítvány munkatársai szállították ki intézményünk-
be a tartós élelmiszereket, melyek a teljesség igénye nélkül 
a következők voltak: liszt, cukor, csokoládé, étolaj, rizs, 
búzadara, tészta, tea, fűszerek. Az élelmiszercsomagokat 
egységesen állítottuk össze és karácsony előtt átadtuk a 
rászoruló családok részére.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Alapítvány munka-
társainak áldozatos munkáját, mellyel ismételten segítsé-
get nyújtottak ahhoz, hogy az általunk javasolt családok 
karácsonya gazdagabb lehessen.

Felhívás önkéntes  
tevékenység végzésére
A Fóti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat önkéntes te-
vékenység bevezetése ügyében fordul Önök felé ezzel a 
felhívással.

Szolgálatunk nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerme-
kekkel foglalkozik. Ezeknek a gyermekeknek általá-
ban a tanulásban is nagy lemaradásaik vannak, ezért 
az ezen a területen való megsegítésük különösen fontos 
számunkra.
Azért keressük meg a fóti lakosságot, hogy amennyiben 
szívesen segítenék munkánkat abban, hogy önkéntes 
tevékenység keretében kb. heti 1-2 órában korrepetálást 
vállalnának Szolgálatunknál, kérjük jelezzék azt felénk 
a következő elérhetőségen:
Deák Miklós (a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
mb. szakmai vezetője): 06/70-626-6771 Hálás köszönet mindazoknak, akik  

drága szerettünk Tamás László búcsúztatásán  
részt vettek, sírjára a kegyelet  

virágait helyezték és azoknak is, akik  
csak gondolatban lehettek velünk,  

osztozva fájdalmunkban.   

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Fóti Lisai Elek János Kertbarát Kör 2018. évi programja:

Korrekció
A Karácsonyi Polgármesteri köszöntőlapon 
Mezei Tibor református lelkész nyomdai hiba 
miatt tévesen evangélikus lelkészként lett fel-
tüntetve. Ezúton is szíves elnézését kérjük. 
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KREADANCE 
sikerek a Világbajnokságon
Egy hihetetlenül szédületes hetet töltöttek el a Kreadance versenycsapatai az 
Art One és a Princess a Világbajnokságon Liberecben 2017. november 20 és 
25-e között.

Kalmár Eleonóra és Csaba Árpád tanítványai méltón 
képviselték Magyarországot, Fót városát. Kimagasló 
teljesítményt nyújtottak a gyerekek. Moderntáncukat 
elismerő szavakkal illették a koreográfia mondani-
valója miatt, amelyet magas színvonalon adtak elő a 
versenyzőik ezen a rangos bajnokságon. Eleonóra és 
Árpád koreográfusok, érzéseiket, gondolataikat a tánc 
nyelvére lefordítva juttatják el a közönséghez és a ta-
nítványaikhoz.
Kortárs, moderntánc és hip hop kategóriában indul-
tak el négy koreográfiával a Kreadance versenyzői és 
a legjobbak között végeztek. Nagyon büszkék rájuk az 
edzők és a szülők, hiszen igen színvonalas és felkészült 
mezőnyben dobogós helyezést értek el:
Art One csapat eredményei: hip hop kategória 2. helye-
zés, moderntánc 3. helyezés és kortárstánc 5. helyezés. 
Princess csapat eredménye 5. helyezés.
Art One: Kalmár Dorina, Csúzi Jusztina, Molnár 
Sára, Erdős Barbara, Józsa Dorina

Hip Hop kategóriában kiegészülve három taggal:  
Kaposvári Dorka, Lőrinczi Kitti, Fehér Laura
Princess: Fehér Laura, Józsa Dorina, Bundik Panni, 
Nargang Julcsi, Kabátnik Tímea, Vági Daniella
Szívből gratulálunk az újabb gyönyörű eredmények-
hez. Fót város büszke rátok.
A szülőknek pedig ezúton is köszönik a lelkes és pó-
tolhatatlan támogatást. Nagy nagy köszönet mindenki-
nek, aki támogatta őket és szurkolt nekik.
HEJ HÓ, KREÁBA JÁRNI JÓÓÓ.

Várják szeretettel csapataikba azokat a gyermeke-
ket, akik szorgalmasak, kitartóak és elhivatottak a 
táncsport iránt és szeretnének versenyezni. Azok je-
lentkezését is várják, akik csak hobbi szinten szeret-
nének táncolni, kikapcsolódni egy vidám, dinamikus 
csapatban. Óvodás kortól felnőtt korig.
Kövessék őket Instagramon (kreadancehungary), 
Facebook-on (Kreadance Sport Egyesület).
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Gryllus Vilmos 
koncert

A fóti szülők és gyerekek legnagyobb örömére ingyenes Mikulás napi kon-
certet adott Gryllus Vilmos december 9-én. Az elővételben átvehető jegyek 
már jóval a koncert előtt elfogytak, a Vörösmarty Művelődési Ház Muharay 
terme pedig színültig telt kicsikkel és nagyokkal. Gryllus Vilmos a koncer-
tet mindössze egy gitár kíséretében adta és mégis remek hangulatot terem-
tett vele. A gyerekek és a szülők mind kívülről fújták dalait és hangosan 
énekelék őket. Gryllus Vilmos  zene iránti érdeklődése még általános isko-
lában kezdődött. 8 éven át a Kodály Zoltán alapította Lórántffy Zsuzsanna 
úti zenei általános iskolába járt, s az ott töltött évek meghatázotóak voltak 
az egész életére. 1969-ben még gimnazistaként vett részt a Kaláka együt-
tes alapításában, melyben aztán 10 éven át csellózott, verseket zenésített 
meg és énekelt, s mindeközben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 
építészmérnöki diplomát. 1980-ban Levente Péter és Döbrentey Ildikó 
gyerekszínházi társulatához csatlakozott zenész-zeneszerzőként. Han-
goskönyveit 1992-től kezdte kiadni. Ezekben a gyerekek számára írt dalait 
adja közzé, azokat, melyeket az óvodás-kisiskolás korosztály könnyen meg 
tud tanulni, és szívesen el is énekel. Gyerekelőadásain is ezekből a dalokból 
válogat. (E dalok jó része azóta már beépült az óvodai ill. általános iskolai 
tananyagba is). 1996-tól ismét együtt énekel és muzsikál - immáron első-
sorban gitárosként - a Kalákával, részt vesz a felnőtteknek szóló koncerte-
ken, a lemezfelvételeken, a külföldi turnékon szerte a világban, de gyere-
kelőadásait, melyeknek elsődleges célja a közönséggel való együtténeklés, 
továbbra is egyedül tartja. 2000-ben tüntették ki Kossuth-díjjal. 

December 9-én teltházas 
koncertet adott Gryllus  

Vilmos a fóti Vörösmarty  
Művelődési Házban.  

A Kossuth-díjas zenész 
minden bizonnyal nagy  

örömöt szerzett a fóti gyer-
mekeknek és szülőknek.

A mi adventünk

A téli szünetet követően, 2018-ban léptem át újra iskolánk kapuit diáktár-
saimmal együtt. A mögöttünk hagyott év utolsó hónapja számos esemény-
nyel gazdagította mindennapjainkat az iskola falain belül is. Heti rendsze-
rességgel zajlottak a sportversenyek: kötélmászó, asztalitenisz, kézilabda 
bajnokságok, melyeken diákjaink szép eredményekkel szerepeltek. Spor-
tolási lehetőségeinket gyarapította a város által biztosított korcsolyázási le-
hetőség, melyet örömmel és hálás szívvel fogadott iskolánk apraja-nagyja. 
A mindennapok során nem csak a már hagyománnyá vált „adventi percek” 
(órák közti szünetben karácsonyi énekek előadása kórusban) készíthették 
fel lelkünket a Megváltó Krisztus születésének várására, hanem egy aján-
dék- és adománygyűjtés a Nagydobronyban lévő leány Árvaház számára. 
Az adakozó szívből készített ajándékcsomagok, Kovács József igazgató úr 
által jutottak el a kárpátaljai gyerekekhez, akik felé kifejezhettük szerete-
tünket ily módon, ezen karácsonyi időszak alatt is. 

Az összetartozás és a közösségben meglévő szeretni tudás, mely jelen van 
az iskolánkban, megmutatkozott az adventi műsorban is, melynek Fót vá-
ros Vörösmarty Művelődési háza adott otthont. Iskolánk szellemiségének 
közösségre és az egyénre gyakorolt hatását bemutató darab tökéletesen 
zárta le a 2017-es eseménysorozatot intézményünkben. A színdarabbal 
induló műsor egy év elején érkező új diák szemszögéből mutatta meg is-
kolánk egyediségét. A diák első benyomásai teljesen negatív színben tűn-
tették fel az iskola programjait. Az évnyitótól kezdve a nemzetjárón, majd 
a csendesnapokon át mindennel elégedetlen volt, s megtalálta mindazokat 
az iskolai egyediségeket, amikbe bele tudott kötni. Kezdve az ünneplőhöz 
tartozó nyakkendővel, folytatva a kirándulás alatti sok buszozással. Ahogy 
az időben haladtak előre az események, úgy változott meg lassan a diák né-
zőpontja az iskolával kapcsolatban. A folyamatos lázadásai alatt felfigyelt, 
arra, hogy akik ide járnak iskolába, tanítanak vagy dolgoznak nem szentek, 
hanem ugyanolyan emberek, mint ő. A különbség az, hogy másképp tekin-
tenek az egyénekre s a világra. Érték mind a tehetség, az értelem, a barát-
ság, a család. A történetben eljutunk a  múltból a jelenhez, amiben a diákok 
egy adventi műsorral készültek. A műsor a diákok tehetségét mutatta be, 
mint érték. Az  elhangzott szavalatok,  énekek mind ezt bizonyították. Va-
lamint  egy nyolcadikos diákunk saját kezűleg komponált zongora művei 
is. Az elszavalt versek  többnyire Ady Endre, illetve Kertész Eszter iskolánk 
evangélikus hitoktatójának tollából származtak. Többnyire gimnazisták 
léptek színpadra, viszont két felsőtagozatos szereplő részvételével a tagoza-
tok közti jó kapcsolat is bemutatásra került. A modern, aktuális színdarab, 
illetve előadás megjelenítéséért hálásak vagyunk a felkészítő tanároknak 
(Batizné Nagyváradi Éva, Sitkeiné Magyar Tünde,  Sándor János)  és a fel-
készülő diákoknak! Köszönjük szépen!

A január újabb kihívásokat állít mindnyájunk elé, tanárok, diákok számára 
egyaránt. Természetesen nem a januárban beköszönő szokásos dermesztő 
hidegre gondolok, hanem a félév közelgő végére. A legtöbb diák igyekszik 
még az utolsó hetekben, napokban is javítani tanulmányi eredményein. A 
januárban esedékes felvételi vizsga a 8. osztályosok megmérettetése lesz, 
mely továbbtanulási útjuk egyik mérföldköve. A megpróbáltatásokkal teli 
hétköznapokat színessé teszik a közelgő események, köztük a farsang is, 
melyről félév után már lehet hallani a diákok közötti beszélgetésekben. 

Milyen az advent az Ökuban? Egy közösségben, 
ahol az egyik legfőbb érték a szeretet kifejezése, 
adása? Ferenczi Anna Nadett 12. osztályos tanuló 
írása.
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INTÉZMÉNYEK

Amikor ez a cikk készül, közeledik az év vége. Mire az olvasókhoz kerül, már 
2018 lesz. Az év vége jó alkalom arra, hogy összegezzük, mi is történt velünk 
2017-ben. Az első félév fő eseményeiről júliusban már olvashattak ugyaneb-
ben az újságban. Mostani írásunkban a 2017-18-as tanév eddig eltelt négy hó-
napjának történéseit vesszük számba. Szebeni Bog-lárka intézményvezető 
írása.

Iskolák

A nyár folyamán jelentős felújítási és karbantartási 
munkálatok zajlottak iskolánkban. Fót város Önkor-
mányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központ négy 
vizesblokkot újíttatott fel. Az intézmény költségvetésé-
ből pedig négy tantermet és minden vizesblokkot ki-
festettünk; meg-történtek a szükséges táblafestések is; 
az A épület lapostetejét újraszigetelték, megszüntetve a 
beázást; új tanulópadokat, székeket vettünk és régieket 
újítottunk fel.
Szeptemberben 48 elsősön kívül 14 új tanuló kezdte 
meg tanulmányait iskolánkban. A tan-évben új kollé-
gákat is köszönthettünk, kívánjuk, érezzék jól magukat 
köztünk! 
Októberben elkészültek a Zoli bácsi által tervezett és 
kivitelezett udvari játékok, melyeket a gyerekek boldo-
gan vettek birtokba. Két kollégánk járt a Tempus köz-
alapítvány támogatásának felhasználásával Izlandon, 
sok tapasztalatot szerezve az ottani oktatásról. Több 
mint 40 óvo-dás részvételével elkezdődtek a Manó suli 
foglalkozásai. A Spar Budapest Maratonon 9 tanu-lónk 
vett részt, Őszi Kata 1576 versenyzőből a 73. helyen 
végzett. A Gyermekközpontban megtartott mezei fu-
tóversenyen Balogh Kitti és Korecz Balázs ezüstérmet 
szerzett.
Megszerveztük az őszi papírgyűjtést, melynek eredmé-
nyeképpen osztályaink közel 200 ezer forinttal gaz-
dagodtak. Valamennyi nyolcadikos diákunk részt vett 
október 20-án a Háda Já-nos színművész úr által ren-
dezett ünnepi műsorban felejthetetlen élményt nyújtva 
a közönség-nek. Az őszi szünet előtti héten tökfaragó 
versenyt szerveztünk, péntek délután pedig Hal-lowe-
en-i bulit tartottunk, melyre a belépő egy angolul el-
mondott vers volt. Nagy örömünkre iskolánk – immár 
negyedik alkalommal – nyerte el az Európai Minősített 
Etwinning projekt címet, mely a legmagasabb elisme-
rés, amit etwinninges projekt kaphat.
Novemberben elkezdődtek a tanulmányi versenyek is. A 
Kenguru matematika versenyen Dóra Zsuzsánna Zita, 
Németh Gergő és Baranyi András voltak a legeredmé-
nyesebbek. Isko-lánk adott otthont a városi kötélmá-
szó versenynek, melyen közel száz gyerek mérte össze 
ere-jét. A versenyen Őszi Rita első, Őszi Kata harmadik 
helyezést ért el, mindketten a kötél ki-rálynője címet is 
megszerezték. Szaniszló Ádám harmadik helyezést ért 
el és a kötél királya lett, Kardos Levente a kötél királya 
számban ezüstérmet szerzett. Csapatban a 7-8. osztá-
lyos lányok és fiúk is 2. helyezést értek el.

Házi szavalóversenyünk után 13 iskola és 134 gyerek 
részvételével megszerveztük a 49. Fó-ti Ősz Vers- és 
Prózamondó Versenyünket melyen a felsős prózamon-
dók között Csonka Ger-gő 2., Kecskeméti Ildikó 6. he-
lyezést ért el. Versmondóink közül Balázs Fruzsina 1., 
Vas Hanna 2., Tóth Zsombor 3., Ivánka Máté 4. és Ma-
kula Inez 5. helyezett lett. Külön gratulá-lunk Gyenes 
Lilinek, aki kategóriájában első helyezést ért el és emel-
lett a zsűri különdíjban részesítette, mivel nyolc éven át 
minden évben indult a versenyen. 
Ugyanezen a napon tartottuk 35 induló részvételével 
iskolánk tanulói számára angol nyelvű versmondó ver-
senyünket. Sipos Nadin, Dóra Zsuzsánna Zita és Mol-
nár-Varga László nyerték meg kategóriájukat. A Városi 
Helyesírási Versenyen Balázs Fruzsina 1., Sipos Nadin 
6. és Hegyi Boglárka 5. helyezést rét el. Ebben a hónap-
ban ismét sor került egy kollégánk – azóta már tudjuk, 
eredményes –  minősítésére.
Dunakeszin a Gérecz Attila vers és prózamondó verse-
nyen Balázs Fruzsina 1., Makula Inez 2. és Csonka Ger-
gő 3. helyezést ért el.
December elején Háda János rendezésében Webáruház 
címmel színházi előadást láthattak a nyolcadikosok. Az 
előadást követően a szereplőkkel és a rendezővel is al-
kalmuk nyílt beszél-getni a gyerekeknek. A városi asz-
talitenisz versenyen Cseh Martin szerzett ezüstérmet.
 Tanulóink a tél folyamán heti két délelőttön ingyene-
sen használhatják a városi korcsolya-pályát. 
A Klebersberg Központ jóvoltából intézményünk in-
formatikai eszközparkja jelentős mér-tékben gyara-
podott. 30 db komplett számítógépet, 11 laptopot és 
10 projektort kaptunk. Az informatika és matematika 
szaktanterem még decemberben megújult.
Sokéves hagyományainkat folytatva egész hónapban 
zajlott az adventi készülődés isko-lánkban: a gyerekek 
készíthettek asztali díszeket, apró ajándékokat; min-
denki süthetett mé-zeskalácsot. A művészeti iskola 
tanulói készítették a karácsonyi üdvözlőlapokat és a 
Mindenki Karácsonyára szánt mézeskalácsot. Ebben 
az évben Sebestyén Győző református lelkész úrnak 
köszönhetően a fóti református templomban készült el 
minden tanulónk közös éneklésével iskolánk karácso-
nyi felvétele, mely a honlapunkon megtekinthető. Kö-
szönjük a helyi járat üzemeltetőinek, hogy tanulóinkat 
ingyen szállították a helyszínre és vissza az iskolába. A 
Lu-ca-napi vásárban ismét nagy élvezettel árusítottak, 
vásároltak a gyerekek.

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!

INTÉZMÉNYEK

A fóti Fáy András Általános Iskola még tavaly indította útjára Arany János 
életével és munkásságával foglalkozó versenyét.Az 5.-től a 7. évfolyamig min-
den osztály indított csapatokat. A verseny több fordulóból állt, amelyből ket-
tő az idei évre csúszott át. Seszták Anna, Győri Patrik, Szigeti Richárd 8. b 
osztályos tanulók írása.

Kedves Nagycsoportos Óvodások!
Tisztelt Szülők!

Az első fordulóban a csapatoknak Arany János életé-
ről szóló prezentációt kellett bemutatniuk. Ezt az is-
kola vezetősége pontozta. Ezek után több Arany művet 
kellett elolvasni. Ezek a következők: Toldi szerelme, A 
walesi bárdok, Toldi szerelme, Rózsa és Ibolya, Szent 
László füve és Csaba királyfi. A második fordulóban 
ezekhez a művekhez kapcsolódóan maketteket készí-
tettünk. A harmadik forduló egy komplexebb verseny-
rész volt. Először a művekből megismert információk 
kerültek „kikérdezésre”. Ezen kívül a Toldihoz kap-
csolódó fizikai feladatokban-petrencés rúd tartásában, 
gerelyhajításban és malomkő dobásában is kipróbál-

hatták magukat a versenyzők. A negyedik fordulóban 
a csapatoknak színjátékot kellett bemutatniuk. Minden 
csapatnak más műből kellett felkészülnie. A jelmeze-
ket, díszletet és magát a színészi előadást is pontozták. 
A végén a fordulók után kapott pontokat összesítették. 
Az első helyezett a 7. b osztály csapata (Varga Ágnes, 
Győri Dániel, Forgács Réka, Farkas Zsófia, Deák Eme-
se), a második a 7.a, a harmadik pedig 8. c csapata lett. 
Számunkra fantasztikus élmény volt a rendezvényso-
rozat! Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk benne, 
hiszen sok újat, érdekességet megtudhattunk a költőről 
és ismertebb műveiről.

Szeretettel hívunk és várunk min-
den iskolába készülődő nagycso-
portos óvodást, érdeklődő szülőt a 
Fóti Garay János Általános Iskola 
OVISULI rendezvényeire.

Első alkalommal a kedves Szü-
lőket várjuk  2018. január 26-án 
pénteken 17 órára
iskolánk aulájába. Első esténken 
egy szülői értekezlet tartunk, ahol 
bemutatkozunk Önöknek, megis-
merkedhetnek hagyományaink-
kal, értékeinkkel, leendő tanító-
inkkal. 

Rendezvényeink: 2018.január 26. 
17óra – Szülői értekezlet
2018.február 23. 17 óra – kézmű-
ves, játékos idegen nyelv és infor-
matika        foglalkozások kicsik-
nek és nagyoknak meglepetéssel.
2018.március 21. 8 órától Nyílt nap 
– leendő elsős tanítóinkat nézhe-
tik meg tanítás közben.

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!
Fóti Garay János Általános Iskola
nevelőtestülete és vezetősége

Arany János vetélkedősorozat a Fáyban

Iskolába Hívogató

A 2017-es év utolsó tanítási napját közös énekléssel 
kezdtük, majd a gyerekek megkapták a karácsonyi 
ajándékokat: a Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesü-
let jóvoltából rollereket, gör-deszkákat, labdákat, Fót 
Város Önkormányzatától 22 db labdát és Fábián Tíme-
ától két társas-játékot.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megtapasztalják, 
nem csak kapni, de adni is jó. Ebben az évben is sze-
repelt gyermek és felnőtt énekkarunk a kisalagi re-
formátus templomban A 2.b osz-tályosok karácsonyi 
műsorukkal és kis ajándékkal meglátogatták az Idősek 
Otthonának lakóit. Idén is csatlakoztunk a Baptista 
Szeretetszolgálat által meghirdetett cipősdoboz akci-

óhoz. November 27 és december 12. között közel 200 
dobozt töltöttünk meg. Emellett idén a Ma-gyarországi 
Református Egyház tartósélelmiszer-gyűjtési akciójá-
ba is bekapcsolódtunk. Az iskola dolgozói, a gyerekek 
és a szülők 11 dobozt töltöttek meg. Mindenkinek kö-
szönjük az adományokat! December 23-án a 3.a és 3.b 
osztály képviselte iskolánkat a városi Mindenki Kará-
csonya rendezvényen.
A mögöttünk lévő négy hónapra is igaz: nem vállaltunk 
keveset, és amit vállaltunk, azt megtettük.
A Németh Kálmán Általános Iskola és A.M.I. tanulói, 
dolgozói nevében kívánok Önöknek jó egészséget és sok 
örömöt az új esztendőre.
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Fóti programok
VÖRÖSMARTY  
MŰVELŐDÉSI HÁZ
JANUÁR 14. VASÁRNAP  
18.00 Újévi Operett Gála 
Közreműködik: Buch Tibor, Köl-
lő Babett, Mádi Piroska, Kovács 
Szilárd és a Tánckar

JANUÁR 18. CSÜTÖRTÖK, 
15.00 Ifi Színház
A furfangos csodadoktorok a 
Maszk Bábszínház előadásában
Bérletár: 2000 Ft, mely 3 előa-
dást tartalmaz

JANUÁR 19. PÉNTEK  
14.00 Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium 
kiállítás megnyitója

JANUÁR 20. SZOMBAT  
19.00 Muharay Színház 
Békeffi-Vadnay-Márkus: Tisztelt 
ház c. előadás
Jegyár:  3200,- Ft ;  2700,- Ft
Diák - és nyugdíjas jegy: 1500,- Ft 

JANUÁR 21. VASÁRNAP  
19.00 Muharay Színház 
Martin McDonagh:  
A párnaemeber c. előadás
Jegyár:  3200,- Ft ;  2700,- Ft
Diák - és nyugdíjas jegy: 1500,- Ft 

KÖZPONTI  
KÖNYVTÁR
JANUÁR 15-28.
Díjtalan beiratkozás.Ingyenes 
internetezési lehetőség
Könyvbörze  
(ingyen elvihető könyvek)

JANUÁR 19. PÉNTEK,  
18.00 Író-olvasó találkozó 
Schäffer Erzsébettel

JANUÁR 20. SZOMBAT,  
13.30 – 16.30 Családi szombatok: 
kézműves foglalkozás

JANUÁR 25. CSÜTÖRTÖK  
17.00 Fóti Értéktár Bizottság 
Magyar Kultúra Hetét és az Új 
Esztendőt köszöntő programja

KISALAGI FIÓK-
KÖNYVTÁR 
JANUÁR 20. SZOMBAT,  
09.30 – 12.30 
Családi szombatok: kézműves 
foglalkozás

NÉMETH KÁLMÁN 
EMLÉKHÁZ
JANUÁR 17. SZERDA,  
17.00 Németh Kálmán Baráti Kör 
ünnepi rendezvénye

TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozásokat minden héten 
szombaton 9.30 és 12.00 között 
tartjuk
Helyszín: Kisalagi Közösségi 
Ház (Fót, Béke u. 33.)       
Részvételi díj:  
1000 Ft/fő/alkalom 

FEBRUÁRI ELŐZETES

VÖRÖSMARTY  
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

FEBRUÁR 3. SZOMBAT 
Muharay Színház 
Heltai Jenő: A Tündérlaki lányok 
c. előadás premier bemutatója
Jegyár:  3200,- Ft ;  2700,- Ft
Diák - és nyugdíjas jegy: 1500,- Ft 

FEBRUÁR 10. SZOMBAT
Kárpátia koncert

FEBRUÁR 12. HÉTFŐ 
Szeniorok Fóti Akadémiája
Kovács György: Svindlerek há-
lójában, avagy az idősek átverési 
kísérletei

FEBRUÁR 17. SZOMBAT
Dumaszínház
Szomszédnéni Produkciós Iroda 
önálló estje
Jegyár: 2900 Ft

FEBRUÁR 26. HÉTFŐ
Szeniorok Fóti Akadémiája
Dr. Jászberényi József:  
Függőségek időskorban

KÖZPONTI  
KÖNYVTÁR
FEBRUÁR 3. SZOMBAT 
Kiállításmegnyitó: Balog Gabcsu 
(Megtekinthető 2018. febr.23-ig)

KISALAGI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ 
FEBRUÁR 15. CSÜTÖRTÖK
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: Mene-
külthelyzet, menekültpolitikák 
átalakulása Európában



Hosszas keresgélés előzte meg a döntés, végül miért 
esett pont Fótra a választásuk?
Már hosszú hónapok óta nézünk meg házakat Buda-
pesten és vonzáskörzetében amikor az interneten rá-
akadtunk a mostanira. A belső elosztása tetszett meg 
igazán, az, hogy volt emelet és két fürdőszoba, amik 
számunkra fontos szempont volt. Ezenfelül az ára is re-
ális volt. Azelőtt egy ötödik kerületi lakásban laktunk, 
ennek a házban van elő- és hátsó kertje - ami a bel-
városi lakáshoz képest hatalmas változás- ráadásul vi-
szonylag nagy is. 2015 szeptemberében jöttünk el végül 
megnézni személyesen is, nagyon megtetszett és szinte 
egyből meg is egyeztünk. 

Mit tart Fót legnagyobb előnyének?
A csöndet. A belvárosi zajokhoz képest ez hatalmas vál-
tozás volt számunkra. Valamint azt, hogy a város köny-
nyen elérhető. Nem messze lakunk a vonat állomástól, 
ami a költözésünkkor még nehezen megközelíthető 
volt, de azóta kiépült a közvilágítás és az utat is megcsi-
nálták, ennek nagyon örülünk. A vonatok nagyon rit-
kán késnek hála az égnek, bár járhatna sűrűbben, de az 
évek alatt már tudomásul vettem, hogy az egy sín miatt 
ez nem megoldható. 

Kutyával költöztek, ez okozott valamilyen problémát?
Egyáltalán nem. Még mielőtt megvettük volna a házat 
bemutatkoztam a szomszédoknak és megkérdeztem a 
véleményüket a kutyáról is, de nem zavarta őket egy-
általán. A miénk szerencsére csöndesebb fajta, de azért 
nem mindegy, hogy az ember milyen viszonyt ápol a 

szomszédjaival. A pozitív hozzáállásuk pedig még in-
kább megerősített minket a választásunk helyességé-
ben. A hatalmas terület, a tó és az erdő pedig remek hely 
a sétáláshoz, a kutya is nagyon élvezi a mozgást.

Van bármilyen negatívum, amit megemlítene?
Egyedül a bevásárlás. Nekünk van autónk így köny-
nyen el tudunk jutni az Auchanba vagy Dunakeszire a 
Tescoba. Bár van kisközért, pékség és zöldséges, náluk 
rendszeresen vásárolunk, de aki nagy bevásárolni akar 
és nincs autója az nehéz helyzetben van. 

Mi hiányzik Önnek a legjobban a belvárosból?
Minden! Mégiscsak 65 évig éltem ott. A villamosok, a 
buszok, a zaj. De egy idő után már nem mentünk se-
hová, így nem volt értelme a városban maradni, Fótot 
pedig nagyon megkedveltem. A vonatnak hála a gye-
rekeimet így is körülbelül ugyanannyi idő alatt tudom 
meglátogatni, mint amikor Budapesten laktam, de ők is 
szívesen jönnek meglátogatni.

Egy házaspár élete 2015-ben nagy fordulatot vett, amikor budapesti belvárosi 
lakásukat hátrahagyva, kutyájukkal, a költözés mellett döntöttek. Hosszas 
keresgélés után pedig Fótot választották új otthonuknak. Az elmúlt két évben 
szerzett tapasztalataikról Várszegi Tamással beszélgettünk.

A belvárosból Fótra - Interjú

A Vásárosnaményban született festőművész  20 éve él és alkot Fóton, művei 
számos hazai és külföldi galériában voltak kiállítva. Csató Tamással pályafu-
tásának kezdetéről, elért céljairól és műveiről beszélgettünk.

Csató Tamás interjú

Mikor kezdett el érdeklődni a festészet iránt?
Hat éves koromban az általános iskolai tanáraim felfi-
gyeltek rá, hogy a rajzos feladatokat mindig gyorsan 
és sokkal jobban csináltam meg, mint a korosztályom 
többi tagja. Már akkoriban is az érdekelt, hogyan tu-
dom például az emberi arcot - az osztálytársaim 
pont-pont-vesszöcske megoldásaitól eltérően- úgy 
megrajzolni, hogy azt sokkal élethűbben megmu-
tassam. Felső-tagozatos koromra, amikor már igazi 
rajzóráink voltak a rajztanárom engem tett meg a rajz-
szakkör titkárává, ami az akkori úttörős időszakban 
nagy titulus volt. A mai napig nagyon hálás vagyok neki 
az odafigyeléséért, amiért ebben a kicsi alig kétezres la-
kosságú faluban felfigyelt a tehetségemre. 

Hogyan alakult a karriere az általános iskola befe-
jezése után?
Középiskolás koromban a szüleim javaslatára Debre-
cenbe kerültem egy építőipari-műszaki szakközépisko-
lába. Soha nem mondták, hogy hagyjam abba a festésze-
tet, végig támogattak, de szerették volna, hogy legyen egy 
szakmám is amiből biztos megélhetésem lesz. A Debre-
cenben töltött éveim alatt bekerültem a Medgyessy Ferenc 
festőkörbe, amit helybeli neves művészek vezettek és napi 
3-4 órát rajzoltunk. A festészetnél nagyon fontos, hogy 
először tanuljon meg az ember jól rajzolni, ez az egész 
alapja, aztán később természetesen jöhet a festés is. Végül 
építészként végeztem és abban a szakmában is dolgoz-
tam. A fővárosban töltött évek alatt újabb festő körökbe 
csatlakoztam. Ekkor hozta úgy az élet, hogy összeismer-
kedtem egy festőművésszel, aki lehetőséget látott ben-
nem és magán tanítványává fogadott. Az első időszakban 
sokszor rajzoltunk anatómiai tanulmányokat aminek ma 
is nagy hasznát veszem, mivel munkáim jelentős része fi-
gurális realista ábrázolás. Évekig jártam a tanyájára, ahol 
nem volt semmiféle közmű. Gémes kútból húztuk a vizet 
és este petróleumlámpa fénye mellett beszélgettünk. Az 
első kiállításaim vele közösen kerültek megrendezésre. 
Nagyon jó alapokat kaptam a mesteremtől de fontosnak 
tartom, hogy a mai napig folyamatosan tanuljak. Szakmai 
témájú írásokat olvasok, és az interneten fellelhető kollé-
gák munkáit folyamatosan nyomon követem. 

Milyen technikával festi a képeit?
Régebben évekig akvarelleztem, de már egy jó ideje 
olajfestéket használok. Ennél a technikánál találtam 
meg azt az utat, ami tényleg én vagyok. Bár az olajfes-
téket is elég erősen hígítva használom, amitől megje-
lenésében gyakran hasonlít az akvarellhez. Pont emi-
att a technika miatt viszonylag sok idő mire elkészítek 
egy képet hiszen van, hogy két-három napra félrete-
szem amíg beszárad, aztán újabb rétegeket viszek fel 
rá, s végül a sok leheletvékony rétegből egyszer csak 
kialakul egy végleges felszín.  A képekhez inspiráci-
ót sok dolog adhat. Életünk történései, vizuális élmé-
nyek, de mindenképpen gondolati alapokra épülnek a 
képek.

A festésen kívül foglalkozik valamivel? 
A XIII. kerületi OTP Bank Galéria vezetője vagyok, 
havonta csinálok kiállítást a művész kollégáknak. Na-
gyon tanulságos elfoglaltság, mert egyre több értékes 
embert ismerek meg, és nagyon inspiráló belelátni az 
ő munkájukba. 

Hol voltak eddig kiállításai?
A legelső kiállításom után nagyjából húsz év szünet 
volt. Nem tettem félre, csupán fontosabb dolgok jöttek 
az életembe; család, gyerekek. Szóba se jöhetett, hogy 
főállás szerűen a festészettel foglalkozzam. Nyolc év-
vel ezelőtt alakult úgy az életem, hogy szellemi szabad 
foglalkozásúként tudok ismét a művészettel foglal-
kozni. Azóta sok kiállításom volt. A legfontosabbak 
között van az Arany Tíz Kultúrház, a Magnet Ház, a 
Stefánia Palota és a Madách Színház. Külföldi meg-
jelenések közül a legtávolabbi hely ahová eljutottak 
képeim az Szöul volt, illetve Miamiban egy virtuális 
pályázat keretében egy négy emeletes ház falára vetí-
tették a festményeimet. Jövőre pedig Los Angelesben 
lesznek kiállítva a képeim.

INTERJÚ

Köszönőlevél
A Fót Városi Könyvtár köszönetét szeretné kifejezni a könyvtári Mikulás ünnepségen való közreműkö-
désért Cselőtei Attilának és a Fóti Zeneiskola képviseletében fellépő Gedai Györgynek, valamint Tószegi 
Veronikának. Köszönjük a színvonalas műsort, amire a gyerekek felnőtt korukban is minden bizonnyal 
emlékezni fognak!

Kőszegi Réka könyvtárvezető
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A korábbi évekhez hasonlóan novemberben ellátogatott Fótra az Eötvös Cir-
kusz. Az 1920-ban alapított társulat 2017-es évi showja A harlequin titka 
címet kapta. A fóti állomás volt az utolsó turné helyszínük melyen ezzel az 
előadással léptek fel, s a zsonglőröknek, légtornászoknak és állatidomárok-
nak köszönhetően fergeteges showban lehetett részük az érdeklődőknek. A 
cirkusz igazgatójával Eötvös Lóránddal beszélgettünk.

A cirkusz varázslatos világa

Meséljen egy kicsit a cirkusz törté-
netérő, hogyan alakult?
Az Eötvös Cirkusz 1920-ban ala-
kult, a nagypapám Eötvös Nándor 
alapította. Már ő maga is cirkuszos-
nak született, hisz az édesanyja, Wi-
niczky Johanna cirkuszos családból 
származott. Amikor ez a cirkuszos 
család anno Nagy-Magyarországon 
utazott még az Osztrák-Magyar Mo-
narchia alatt, 1887 körül, az egyik 
előadásukra ellátogatott egy arisz-
tokrata fiatalember, Eötvös Ferenc, 
aki beleszeretett Johannába. Ahogy 
komolyabbra fordult a kapcsolatuk, 
és szerette volna feleségül venni, az 
arisztokrata család közbeszólt, nem 
engedélyezték a frigyet, hiszen az 
rangon alulinak számított volna. A 
fiatalember mindenéről lemondva 
elszökött a társulattal, így került az 
Eötvös név a cirkusz világába. Ők az 
én dédszüleim voltak, s az ő gyer-
mekük volt Eötvös Nándor Aladár, 
aki az akkor működő családi cir-
kuszukban nőtt fel. Az I. világhábo-
rú kitörésekor azonban besorozták 
katonának s 4 évig harcolt a fron-
ton. Mikor hazatért Magyarországon 
már minden megváltozott, a családi 
cirkusz pedig eltűnt. A spórolt pén-
zéből vásárolt egy ponyvát magának, 
varrt egy sátrat és útjára indította 
immár a saját cirkuszát, az Eötvös 
Cirkuszt, 1920-ban, így indult a di-
nasztia, ami 2020-ban már 100 éves 
lesz.

Csak Magyarországon turnéznak, 
vagy léptek már fel külföldön is?
Voltunk több helyen is, a cirkusszal 
és külön artistaként is. Európa szer-
te szinte minden országban meg-
fordultunk már kisebb-nagyobb 
cirkuszoknál. Az Eötvös Cirkusszal 
is turnéztunk már Felvidéken, Kár-
pátalján, Délvidéken, de rájöttünk 
arra, hogy nekünk a legjobb itthon. 
Szeretünk Magyarországon lenni, 
hiszen ez a mi hazánk, itt a legis-

mertebb a nevünk. Minek menjünk 
külföldre, ha itthon jobban szeret-
nek minket, és nem mellékesen idő 
függvényében is kénytelenek va-
gyunk itthon fellépni, hiszen mire 
végig turnézzuk az országot az pont 
egy évad. Nincs idő arra, hogy még 
külföldre is menjünk.

A produkciókat hogyan építik fel?
Szezonálisan működünk, febru-
ár közepén indul a szezon, ez tart 
november közepéig, pont ma van a 
szezon utolsó napja, ez az utolsó A 
harlequin titka című előadásunk. 
Továbbá vannak saját produkcióink 
is, illetve fellépők, akiket szerződte-
tünk egy-egy szezonra. Ők a szerző-
désük lejártával másik társulathoz 
mennek dolgozni. Mi most kezdjük 
a karácsonyi szezont, ami december 
17-éig tart, erre újabb artisták is ér-
keznek, a saját produkcióinkat pedig 
próbáljuk újabb köntösbe bújtatni. 
Egy artista munkája nem olyan, mint 
egy színészé, hogy pár hónap alatt 
elsajátít egy karaktert, hanem évekig 
tart mire egy artista számot betanul, 
ezt nem lehet egyik pillanatról egy 
másikra lecserélni. Be lehet tanul-
ni újabb produkciókat, de a régi is 
mindig megmarad a repertoárban. A 
stílust, a zenét, a koreográfiát, a fel-
lépőruhát lehet változtatni, ettől más 
lesz a produkció, de maga a tudás az 
mindig megmarad. 

Meséljen egy kicsit a gyerekek éle-
téről a cirkuszban, hogyan oldják 
meg az iskoláztatást például?
Kicsit nehezen, a nagyobbik lányom 
8 éves, ő iskolai magántanuló, egész 
évben tanul, amikor pedig közel 
vagyunk az anyaiskolájához akkor 
mindig beviszem, hogy tanuljon a 
többiekkel és behozza a lemaradását. 
Ugyanakkor az év vége felé szoktam 
fogadni mellé egy magán tanárt is, 
aki felkészíti őt a vizsgáira. A kiseb-
bik lányom óvodás, vele nehezebb a 

helyzet, hiszen most, hogy tanköte-
les, muszáj bejárnia, nincs meg az a 
lehetőség, mint az iskolás korú ma-
gántanulóknál. Amikor Budapesten 
és Budapest környéki városokban 
vagyunk minden nap beviszem a 
pesterzsébeti óvodába, ahova be van 
íratva. Ez elég költséges és időigé-
nyes, de hát meg kell oldanunk vala-
hogyan. A legfiatalabb gyermekem, a 
fiam, pedig még csak most 6 hóna-
pos, tehát ő még ráér. A feleségem je-
lenleg még gyesen van, de amint vége 
ennek az időszaknak ő is újra részt 
vesz majd az előadásokban.

A nagyobb gyermekei szerepelnek 
valamelyik produkcióban?
A nagyobbik lányom fellép a 
Harlequin titkában, ő a kislány, aki 
feltárja a titkot. Kisebb epizódsze-
repei vannak, nincsen ráépítve a 
komplett műsor, és igazából nem is 
várjuk el tőle, hogy komoly számokat 
csináljon. Ő még csak most tanulja 
ezt a szakmát, tetszik neki és szereti 
de nem erőltetjük, annyit engedünk 
neki amennyit szeretne csinálni. 
Viszont nagyon céltudatosan teszi 
a dolgát, még betegen is szerepelni 
akar annyira szereti csinálni. Kisebb 
szerepei már régebb óta vannak, de 
a 2017-es volt az első éve, hogy egy 
komplett műsorban végig szerepelt. 
A zsonglőr produkciót például a fe-
leségemmel közösen csináltuk, de 
mivel a terhesség ideje alatt nem tu-
dott fellépni, a kislányom vette át a 
helyét, ő asszisztál nekem, adogatja 
a kellékeket és ez nagyon-nagyon 
tetszik. Én egyébként, mint zsonglőr 
lépek fel, illetve a műsort is vezetem, 
valamint a hátamon viszem az egész 
produkciót. 

A lakókocsis életet hogyan képzel-
jük el?
Van házunk is ahova a téli időszak-
ban visszatérünk, de az év nagyobb 
részét, 10 hónapot, lakókocsikban 

töltünk, így érthető, hogy ezek az 
életünk meghatározó részei. Min-
denkinek van sajátja. Manapság már 
nagyon komfortosakat lehet talál-
ni a piacon, elég kényelmesek és 
mindenféle igénynek megfelelnek. 
A mienkben például gyerekszoba, 
légkondi és padlófűtés is van.  Ezek 
egyébként eléggé költséges dolgok, 
sokszor megközelítik egy lakás árát 
is, de mégiscsak ebben élünk, így a 
komfortot szem előtt kell tartani. 
Általában minden artistának van 
ilyen lakókocsija. Mindenki olyat 
vásárol, ami az igényeinek és a pénz-
tárcájának megfelel. Egyetlen egy 
csapatnak adunk mi szállást, a mű-
szaki brigádnak, ők építik és bont-
ják a sátrat. Rajtuk kívül mindenki 
más a saját lakókocsijával érkezik, 
mi még annyit tudunk biztosítani 
nekik, hogy beköttetjük a vizet és az 
áramot. 

Mennyi idő egy ekkora sátrat fel-
építeni?
Általában két napot vesz igénybe 
mire felépül a komplett cirkusz, ülő-
berendezéssel utazással és minden 
mással együtt. Lebontani valamivel 
rövidebb idő alatt szoktuk. A sátor 
fűtése a téli időszakban kiemelke-
dően fontos, erre a célra vannak 
nagy hőlégfúvóink amik gázolajjal 
működnek, s ezeket az előadás előtt 
30-40 perccel szoktuk bekapcsolni, 
hogy mire jön a közönség már jó me-
leg legyen. 

Mi alapján választják ki, hogy me-
lyik városban lépnek fel?
Igazából már megvan, hogy merre 

szoktunk menni, és minden évben 
azonos időszakban azonos helyszí-
nen vagyunk, ez már jó pár éve ki-
alakult és jól is működik. Mivel ha-
talmas a társulat, közel 60 fő, sok 
állatunk van, sok lakókocsink és 
közel 20 kamionunk, így előre meg 
kell terveznünk, hogy mely hely-
színeken fogunk fellépni, hiszen 
ekkora csapatot koordinálni csak-
is előre megfontolt tervekkel lehet, 
nem tudunk egyik napról a másikra 
dönteni és helyszínt változtatni. Már 
most tudjuk, hogy jövőre mikor, hol 
leszünk, hiszen a terület bérléseket 
is intéznünk kell és a reklámokat is 
indítjuk, hogy minél több emberhez 
eljusson a hírünk az adott városban. 
Ez a tervezés sok időbe és pénzbe 
kerül és még azt is szem előtt kell 
tartanunk, hogy nehogy másik cir-
kusszal ütközzünk. 

Történt-e valaha valamilyen bal-
eset az Eötvös Cirkuszban?
Baleset hál’ Istennek nálunk még 
nem volt soha, de vannak cirku-
szok, ahol előfordulnak. Ez sajnos 
benne van a pakliban, főleg a légtor-
nászoknál fordulhat elő baleset, így 
ezeknél a produkcióknál különösen 
oda kell figyelni és vigyázni kell. Il-
letve vadállatos balesetek fordulhat-
nak még elő, szerencsére erre se volt 
még példa nálunk, de természetesen 
van erre is protokoll, így egyből tud-
nánk, hogy mit kell tenni. 

Hogyan tartják a műsorban fellé-
pő állatokat?
Az európai szabványoknak megfe-
lelően tartjuk őket. Ezt valószínűleg 

kevesen tudják, de Uniós szabály-
zat van arról, hogy melyik állatnak 
hány négyzetméter, milyen kifutó 
kell, milyen fajta közegben kell, hogy 
éljen. Ezek mind megvannak adva 
a szabályzatban. A cirkuszunknak 
nincs saját állata, hanem idomárokat 
szerződtetjük, és ő lép fel a saját álla-
taival. Miután vége a szezonnak viszi 
is tovább őket. Mi biztosítjuk nekik a 
terepet, de azt, hogy hogyan helyezik 
ki, vagy mit tesznek velük az már az 
ő felelősségük. Minden egyes állat-
fajtának megvan a szabályozása, a 
lovaknak, kecskéknek, oroszlánok-
nak, tevéknek, elefántoknak. Nekik a 
táplálkozási szokásaik is speciálisak, 
ehhez a megfelelő ételeket a cirkusz 
biztosítja. Az oroszlánoknak példá-
ul nyers húst kell enni, az elefántok 
több mázsa szénát és gyümölcsöket 
esznek meg, illetve több száz liter 
vizet isznak meg naponta. Ezeknek 
a biztosításán kívül a trágyájuk el-
szállításáról is gondoskodnunk kell, 
nem hagyhatjuk az adott területen, 
hiszen jövőre már nem engednének 
vissza minket. Tehát erre is van egy 
külön szállító autónk, amivel elvisz-
szük trágyát speciális, erre kijelölt 
telepekre. De szerencsére van egy 
kialakított, jól működő rendsze-
rünk. Mindig van közönségünk, jó 
a nézettségünk, szeretik az előadást. 
Fóton minden évben egyszer lépünk 
fel novemberben, csütörtöktől-va-
sárnapig terjedő időszakban. A hét-
végi nézettség jobb szokott lenni, 
ami érthető, hiszen ilyenkor jobban 
ráérnek az emberek, mint hétköz-
nap. A jövő évi előadásunkra is sok 
szeretettel várjuk a fóti közönséget!
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A kormány összesen bruttó 850 millió forinttal támogatja a fóti plébá-
niatemplom felújítását és a katolikus óvoda megépítését, mely Soltész 
Miklós államtitkár, Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Beer Mik-
lós Váci püspök nélkül nem jöhetett volna létre.
Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyhá-
zi kapcsolatokért is felelős helyettes államtitkára beszélt 
a Pest megyei településen. Fülöp Attila a templombúcsú 
ünnepén, a szentmise után az MTI-nek elmondta, hogy 
a múlt év végi kormánydöntés értelmében 500 millió 
forintot kap felújításra Fót plébániatemploma, valamint 
350 millió forintot az újonnan épülő katolikus óvoda.
Bár ez a pénz a plébéniatemplom teljes felújítására nem 
lesz elegendő, de például a fűtés-korszerűsítés, vala-
mint a templom szigetelése és fontosabb statikai felújí-
tásainak költségeit fedezni tudja - tette hozzá, megje-
gyezve, hogy az óvoda még a tervezés fázisában van.
A keresztény hagyományok és gyökerek megőrzése 
fontos, ezért is újulhatott meg a közelmúltban 1600 
templom és plébánia. Az építésnél fontosabbak azok az 
egyházközségek, amelyek élni akarnak, ezért minden 
felújított templom egy új reménység is egyben - fogal-
mazott a helyettes államtitkár.
A templom története: 1845-ben gróf Károlyi István 
földesúr elhatározta, hogy családi temetkezőhelyül 
is szolgáló templomot építtet. A tervek elkészítésére a 
még pályája elején álló Ybl Miklóst kérte fel, aki elő-
ször az itt álló egyhajós, egytornyú barokk templom 
átalakítását, bővítését tervezte, de végül azt lebon-
tották és új templomot építettek.
Az 1845-ben megkezdett építkezés az 1848-as sza-
badságharc alatt, és utána, 1950-ig, a gróf fogságának 
idején szünetelt. A templomot 1855. december 8-án, 
a szeplőtlen fogantatás -dogma kihirdetésének első 
évfordulóján áldották meg.  A templom rondellasze-

rű, kiszélesedő kőkorlátos téren áll, kétoldalt szim-
metrikusan a plébánia és az iskola épülete keretezi.
A négytornyos háromhajós, téglalap alaprajzú, félkö-
ríves szentéllyel záródó monumentális építmény két, 
egymás fölé épített templomból áll. A homlokzatot a 
Szeplőtlen Szűz 3 méter magas szobra díszíti. A fél-
köríves oszolopbélletes bejárathoz magas lépcsősor 
vezet. A kapu fölötti félköríves timpanonban látha-
tó dombormű a három királyok hódolatát mutatja. A 
bejárat két oldalán Szent István és Szent László kirá-
lyok szobra áll.
A középső hajót kazettás mennyezet és aranyozott 
gerendázat fedi.A freskókkal díszített szentélybe 
márványlépcső vezet. A főoltár mögötti festményen 
Szeplőtlen Szűz Mária látható. A bal mellékhajó 
mellékoltárának képe a sárkánnyal viaskodó Szent 
Györgyöt, a jobb oldali Szent Franciskát ábrázolja. A 
hagyomány szerint az utóbbin gróf Károlyi Istvánt 
és családját örökítette meg a festő, Karl von Blaas.
Az altemplom sírkápolnájában Károlyi István és 
családtag jainak sírhelye található. A szentélyében 
álló fekete márványoltárt Gaetano Bianchini kü-
lönleges márványberakásos intarziája díszíti. Ez a 
templom művészileg legértékesebb alkotása.
A jobboldali torony alatti kápolnában őrzik Szent 
Lucentius vértanúk ereklyéjét, amit IX. Piusz pápa 
ajándékozott a templomnak, ezzel jutalmazva Ká-
rolyi István gróf nagy áldozatát a hitért és a művé-
szetekért.
Forrás: műemlékem.hu

Megújul Ybl fóti temploma
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