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Az operett kedvelői biztosan ott ültek a Vörösmarty Művelődési Ház 
Muharay termében január 14-én este, és minden kétséget kizáró-
an felejthetetlen élménnyel tértek haza. A gálán fellépők névsorát       
látva nem is volt kétség, hogy rengeteg nézője lesz a produkció-
nak. A műsort látványos lézershowal indították, ami végig kísér-
te az egész előadást, majd Buch Tibor csillogtatta meg tehetségét, 
mint komikus, ami kifejezetten szórakoztató volt. A nézők sokkal        
oldottabb hangulatban figyelték a további fellépőket, akik az ope-
rett legnagyobb dalaival szórakoztatták a közönséget. 
Az egyes produkciók alatt hol egyedül, hol párban léptek színpad-
ra a színészek, és be kell valljam, a nézők között ülve csak arra 
tudtam gondolni, hogy az operett minden bizonnyal nehéz mű-
faj lehet. Nem elég a jó énekhang, kiváló állóképesség is szüksé-
ges hozzá, hiszen egy-egy számot amellett, hogy énekelnek, végig 
táncolnak is, ami nem kis teljesítmény. Legnagyobb meglepeté-
semre Köllő Babett volt a legbevállalósabb a színpadon. Az eme-
lések, pörgések és levegőben forgások, amiket megcsinált nagyon 
látványosak és hibátlanul kivitelezettek voltak. Öröm volt nézni. A 
különböző stílusú dalokhoz pedig szebbnél szebb ruhákat öltöttek 
a színészek és a táncosok. S bár sok remek dalt és táncot hallhat-
tunk, láthattunk, az este számomra legemlékezetesebb része még-
is az volt, amikor Buch Tibor a közönség soraiban Nézését meg a 
járását című népdalt adta elő. A színész végig próbálta bevonni a 
közönséget a produkciókba, énekeltette velük a dalokat, azonban 
ez volt az a pont amikor még az is dalra fakadt, aki korábban nem. 
A műsor végéhez közeledve a többi fellépő is egyre inkább feloldó-
dott, az utolsó számokat már a közönség soraiban táncolva adták 
elő. Mádi Piroska és Köllő Babett pedig két szerencsés urat meg is 
táncoltatott a műsor zárásaként.
Az operett a színház egyik legkönnyebben emészthető fajtájába 
tartozik, a fülbemászó daloknak, a pörgős táncoknak és a szebb-
nél szebb ruháknak köszönhetően nagyon látványos előadásoknak 
lehetünk tanúi. 
Reméljük még sok hasonló élményt hoz el nekünk a fóti  
Vörösmarty Művelődési Ház a színpadára. A gálán közreműködött  
Mádi Piroska, Buch Tibor, Kovács Szilárd, Köllő Babett és a Tánckar. 

Újévi Operett 
Gála 

Január 14-én  Újévi 
Operett Gálán vehettek 

részt az érdeklődők a fóti 
Vörösmarty Művelődési 

Házban. Ez volt a kultúra 
hete alkalmából meghirde-
tett programsorozatuk első 

előadása, melyben a Pesti 
Magyar Operettszínpad 

tagjai szórakoztatták  
a fóti lakosokat.
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A Képviselő-testület a 2017. áprilisi ülésén a Sport Pályázati Alapból 
150.000 forinttal támogatta Szabó Nóra Las Vegas-i Bowling világbajnok-
ságon való részvételét.

A helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális tevékeny-
ségének önkormányzati támogatására 

Szinte minden magyar bakancslistáján szerepel Ameri-
ka meglátogatása, ha pedig ezt a kedvenc sportunk űzé-
sével összekötve tehetjük meg az egy nagyon ritka és 
nagyon szerencsés kombináció. Szabó Nórának az Ön-
kormányzat támogatásának köszönhetően lehetősége 
volt rá, hogy átélje ezt a csodás élményt. Számunkra na-
gyon ritka, hogy a bowlingot valaki, mint versenyspor-
tot űzze, az amerikai filmekből mégis ismerős lehet ez 

a roppant nagy koncentrációs képességet igénylő te-
vékenység. Nem is gondolnánk, mennyi felkészüléssel 
jár egy-egy ilyen verseny. A Bowling Világbajnokságot 
négyévente rendezik meg Amerikában, ahol lehetőség 
van csapatban és egyénileg is szerepelni. A legutóbbi 
verseny 2017. november 24. és december 4. között zaj-
lott. Ezúton is gratulálunk Szabó Nórának és csapatá-
nak az elért eredményekhez.

Bowling világbajnokságon az Önkormányzat támogatásával

Pályázati Felhívás

A pályázati eljárás célja:
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
493/2016. (XI.23.) KT számú határozatával Kulturális 
és Közművelődési Pályázati Alapot hozott létre. A pá-
lyázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magán-
személyek kulturális, közművelődési tevékenységének, 
ezen keresztül a város szellemi és kulturális életének, 
az itt lakók művelődésének támogatása, rendezvények, 
programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni 
vagy csoportos teljesítmények elérésének anyagi ösz-
tönzésével.

A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata              
Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága   
(a továbbiakban: EEB)
A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):
•  fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szer-

vezetek
•  fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási 

hellyel rendelkező természetes személyek.

A pályázatok benyújtása:
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. március 
29. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázato-
kat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázato-
kat érvénytelennek kell tekinteni.
A pályázatokpénzügyi támogatásának összegéről (az 
EEB javaslatai alapján) a Képviselő-testület a 2018. áp-
rilis havi testületi ülésén dönt.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati 

Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy
• elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

A pályázat további feltételeiről a www.fot.hu 
oldalon tájékozódhatnak, ahonnan a szükséges 
adatlapokat is letölthetik.

Önkormányzati hírek
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A helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sporttevékenységé-
nek önkormányzati támogatására 

Pályázati Felhívás

A pályázati eljárás célja: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
493/2016. (XI.23.) KT számú határozatával Sport Pá-
lyázati Alapot hozott létre. A pályázat célja helyi civil 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek sport-te-
vékenységének, ezen keresztül a város sportéletének 
támogatása, rendezvények, programok szervezésének, 
valamint kimagasló egyéni vagy csapateredmények el-
érésének anyagi ösztönzésével.

A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága (EEB)
A  pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):
•  fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szer-

vezetek
•  fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási 

hellyel rendelkező természetes személyek.

A pályázatok benyújtása:
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. március 
29. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázato-
kat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázato-
kat érvénytelennek kell tekinteni.
A pályázatok pénzügyi támogatásának összegéről (az 
EEB javaslatai alapján) a Képviselő-testület a 2018. áp-
rilis havi testületi ülésén dönt.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.,vagy
• elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

A pályázat további feltételeiről a www.fot.hu 
oldalon tájékozódhatnak, ahonnan a szükséges 
adatlapokat is letölthetik.

2016. december 21-én a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati    
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” tárgyban pályázati felhívást tett közzé.

Útépítés pályázat

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017. 
(I.17.), valamint a 77/2017. (II.22.) KT-határozatában 
döntött a pályázaton történő részvételről, és a beruhá-
zással érintett utcákról. 

A benyújtott támogatási igényt a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium jóváhagyta, melynek megfelelően az önkor-
mányzat bruttó 149.647.688 Ft pályázati támogatást 
nyert el a Tátra utca, Veres Péter utca, Illyés utca, Szent 
István utca, valamint Nagyváradi utcák útépítésére.
A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
a fenti utcák útépítési beruházásának kivitelezésére 

az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le. 
A közbeszerzési eljárás bírálata jelenleg is folyamat-
ban van, annak eredményéről a következő lapszámban 
nyújtunk tájékoztatást.

A szerződéstervezet alapján a kivitelezés tervezett kez-
dőidőpontja – időjárástól függően – 2018. február 1. és 
március 15. között várható. A teljesítésre maximum 120 
nap áll a leendő kivitelező rendelkezésére, azaz a kivi-
telezés előre láthatólag 2018. május - június hónapban 
zárul.

Zártkert pályázat
2017. december 18-án a Földművelésügyi Minisztérium „a zártkerti besorolá-
sú földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hát-
terét biztosító fejlesztések támogatása”címmel pályázati felhívást tett közzé.
A támogatás célja az ingatlan-nyilvántartásban zárt-
kertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő geneti-
kai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a kül-
területeken folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés 
fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából 
a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazda-
sági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint 
a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási 
forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális 

háttér fejlesztése. Egy településről csak egy pályázat 
nyújtható be. A támogatás maximális összege 10 millió 
Forint. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1/2018. (I.15.) KT-határozatában döntött a pályázaton 
történő részvételről. A határozatban foglaltaknak meg-
felelően a támogatási igényt a Völgy utca - Egyenes dűlő 
és a mogyoródi közigazgatási határ közötti részének - 
útfejlesztésre, valamint esővízgyűjtő rendszerének ki-
építésére nyújtja be az önkormányzat.
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Pékáru a rászorulóknak 
Bartos Sándor polgármester megállapodást kötött 
az Auchan Magyarország Kft-vel, mely szerint 2018.  
januárjától a Fót Fejlődéséért Közalapítványon keresz-
tül napi 1000-2000 db pékáru kerül szétosztásra a  
rászoruló fóti családok között. A termékek  
szállításában a Fóti Polgárőr Egyesület működik köz-
re, a pékáruk eljuttatásáról a rászoruló családok-
nak pedig az Egyesített Szociális Intézmény vezetője  
Virághné Apjon Anna Mária gondoskodik.

Támogatás bicikli út építésére
A kormány a 2004/2017 (XII.22.)-es kormányhatáro-
zatban 492 millió forint támogatást adott az országos 
kerékpár úthálózathoz csatlakozó Fóti kerékpárút fe-
jlesztésére. Az OTrT szerint meghatározott 3A jelű 
Kelet-magyarországi kerékpárút (Budapest - Fót - Mo-
gyoród - Szada - Gödöllő) része.

Meghosszabbított ideig mű-
ködik a jégpálya
A nagy sikerre való tekintettel a Képviselő-testület 2018. 
január 31-i ülésén a jégpálya üzemeltetésének meg-
hosszabbítása mellett döntött. Eszerint a korcsolyapálya 
egészen február 28-ig igénybe vehető. Nyitvatartási idő: 
8:00-20:00. Délelőtt az óvodások és az iskolások ingye-
nesen használhatják. 

Fót Városának Képviselő Testülete bruttó 200.000 Forinttal támogatta a templomtorony újjáépítését, 
melyet 2014 nyarán egy vihar döntött romba. A templom újjáépítését már régóta tervezik, évek óta  
gyűlnek az adományok, 38 Maros megyei önkormányzat is jelezte az anyagi támogatást. A tervezett templom  
ugyanott áll majd, mint az elődje. A toronyban kiállítást rendeznének, a templom falai által közrezárt 
fedetlen tér pedig rendezvényhelyszín lenne.

Az Önkormányzat is  
támogatja a bözödújfalui 
templomtorony  
újjáépítését
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2017. évi Képviselői költségkeret

Fót város képviselői a 2017-es évben az alább felsoroltak szerint nyújtottak 
összesen 3.020.114 Forint összegben támogatást képviselői keretükből külön-
böző célokra:
• Bartos Sándor polgármester: 150.000 Forintot bizto-
sított a Németh Kálmán Általános Iskola diákjai közre-
működésével készült helytörténeti kutatást megjelenítő 
kiadvány nyomdai és grafikai költségeire, projektbe-
mutató szervezési költségeire és további 249.505 Fo-
rintot sporteszközök vásárlására: kosárlabda, futball 
labda, röplabda, játéklabda, kézilabda.

• Gellai István képviselő: 50.000 Forinttal támogatta a 
Nyergestetői Kopjafa állítást, ugyanennyit biztosított 
felszerelés vásárlására tűzoltóautóhoz, 70.000 Forint-
tal támogatta azokat a fiatalokat, akik kimaradtak a 
Bursa ösztöndíj programból és 165.100 Forintot bizto-
sított a Kurjancsban kivezető Béke utca folytatásának, 
valamint a Kilátó utca Ibolya utcáig tartó szakaszának 
az útszélesítési karbantartására.

• Koncz János képviselő: 50.000 Forinttal támogatta a 
Nyergestetői Kopjafa állítást, 71.542 Forintot biztosított 
az „Egy hét Tatán” elnevezésű rászoruló fóti gyermekek 
ingyenes táboroztatására, 30.000 Forinttal támogatta a 
”Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvényt, vala-
mint 70.000 Forintot biztosított azon fiatalok számára, 
akik kimaradtak a Bursa öszöndíj programból.

• Madaras Ádám képviselő: 34.000 Forinttal támogat-
ta a Fóti Hírnök c.havilap májusi számának postaládás 
terjesztését, 50.000 Forinttal a Nyergestetői Kopjafa 
állítást, 35.805 Forintot biztosított az „Egy hét Tatán” 
elnevezésű rászoruló fóti gyermekek ingyenes tábo-
roztatására, 50.000 Forinttal segítette a tűzoltóautó 
vásárlását, további 50.000 Forinttal járult hozzá isko-
lai tanfelszerelések, eszközök, ruházat, utazási bérlet 
anyagi költségeihez, 70.000 Forinttal támogatta azokat 
a fiatalokat akik kimaradtak a Bursa ösztöndíjprog-

ramból, 200.000 Forintot biztosított 4 óvodai csoport-
nak készség- és képességfejlesztő játékok vásárlására.

• Merkwart Krisztián képviselő: 111.500 Forintot bizto-
sított a Somlói galuska rekordkísérlet rekord bejegyzé-
sére, 55.000 Forinttal támogatta a Nyergestetői kopjafa 
állítást, 28.603 Forinttal járult hozzá az „Egy hét Tatán” 
elnevezésű rászoruló fóti gyermekek ingyenes tábo-
roztatásához, 43.320 Forintot biztosított a Fóti Hírnök 
c.havilap júliusi számának postaládás terjesztésére, 
valamint 75.819 Forinttal támogatta prospektustartók 
beszerzését. 

• Németh József alpolgármester: 100.000 Forinttal já-
rult hozzá Iskolai tanfelszerelések, eszközök, ruházat, 
utazási bérlet anyagi költségeihez, 150.000 Forinttal 
támogatta szikkasztó kialakításához szükséges csövek 
és egyéb anyagok beszerzését, 150.000 Forinttal támo-
gatta Bán István orgonaművész koncertjét, 200.000 
Forinttal a IV. Szent Miklós futást és további 150.000 
Forintot biztosított bérleti díj/ oktatás színvonalát segí-
tő technikai eszközökre.

• Takács István képviselő: 60.615 Forinttal támogatta 
szennyvízcsatorna építését, fenntartását, üzemelte-
tését, 50.000 Forinttal a Nyergestetői kopjafa állítást, 
35.805 Forinttal járult hozzá az „Egy hét Tatán” elne-
vezésű rászoruló fóti gyermekek ingyenes táboroz-
tatásához, 100.000 Forinttal támogatta a tűzoltóautó 
vásárlást és 30.000 Forinttal a “Mindenki karácsonya” 
elnevezésű rendezvényt.

• dr. Vargha Nóra képviselő: 50.000 Forintottal támo-
gatta a Nyergestetői kopjafa állítást.

telefonszám változás
December négytől az E.ON ügyfélszolgálat telefonszámai megváltoztak.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rendelete alapján, 2017 év végén megszűntek a Magyarországon használt 
06-40-es ún. ”kék számok”. Ez a változás az E.ON telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségeit is érinti, a vállalat fel-
hívja a lakosság figyelmét a változásra. December 4-től az E.ON lakossági ügyfelei a következő telefonszámokon 
intézhetik ügyeiket.

Vezetékes telefonról:
• áram lakossági ügyfélszolgálat: 52 512 400
• gáz lakossági ügyfélszolgálat: 52 512 401

Mobil telefonról:
• áram lakossági ügyfélszolgálat: 20/30/70 45 99 600
• gázhálózati ügyfélszolgálat: 20/30/70 45 99 711
A telefonos ügyfélszolgálat továbbra is munkanapokon 
reggel 7.30 és este 20.00 óra között fogadja folyamato-
san a megkereséseket.

A közigazgatási ügyfelek részére fenntartott ügyfél-
szolgálati telefonszámok 2018. január 1-től változnak 
meg:
• az E.ON Közigazgatási Vonal a 06 80 262 000-ás szá-
mon érhető majd el
• az E.ON Közvilágítási hibabejelentő új telefonszáma  
06 80 200 636
Az E.ON Közigazgatási Vonalon munkanapokon hétfő-
től csütörtökig 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-
13.30-ig várjuk közigazgatási ügyfeleink megkeresését.
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének évnyitó üléseiről

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
január 15-én rendkívüli ülésén döntött arról, hogy tá-
mogatási igényt nyújt be az Öreghegyi Völgy utca - 
Egyenes dűlő és a mogyoródi közigazgatási határ kö-
zötti részének - útfejlesztésre, valamint esővízgyűjtő 
rendszer kiépítésére.
Ezek után a Képviselő-testület lapzártakor, 
január 31-én tartotta évnyitó rendes ülését – ahol az 
alábbi döntések születtek:

 Zárt ülésén:

• a Testület módosította a Vodafone Zrt.-vel fennálló 
(a Dózsa György út 12. sz. alatti önkormányzati épüle-
ten lévő bázisállomásra kötött) bérleti szerződését,
• felhatalmazta a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy ismételten pályázatot írjon ki egy 
önkormányzati ingatlanra,
• és döntött a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatói 
beosztásának ellátására korábban kiírt pályázat ered-
ményéről: újabb 5 évre megerősítve Hamala Katalin 
igazgatói megbízatását – akinek ezúton is gratulálunk!

A (továbbiakban már nyilvános) ülésén a Képviselő-
testület mindenekelőtt elfogadta a Polgármester írásos 
beszámolóját az elmúlt 2 hónapban történtekről – helyt 
adva a Polgármester úr azon javaslatának is, hogy feb-
ruár 1-jétől további egy hónapra a Testület hosszabb-
ítsa meg a méltán népszerű városi jégpálya üzemeltetési 
szerződését. A téli időjárás még tartja magát - minden 
korcsolyázni szerető Kedves Olvasónknak is kellemes 
időtöltést, aktív kikapcsolódást kívánunk!

 Rendeletalkotások:

A Képviselő-testület a tervezettnél egy hónappal ko-
rábban, már az első fordulóban megalkotta az Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét – 
döntve azoknak a „várólistás” tételeknek a sorrendjéről 

is, amelyek finanszírozását az évközi többletbevételek-
ből tervezi.
Az ún. Várólista első helyén a Városi Uszoda építése, 
második helyen a – helytörténeti múzeumnak szánt - 
Pirók-ház felújítása, harmadik helyen pedig a 11 utca 
kivitelezésének feladata áll.  (Széchenyi köz - 70 m, Szé-
chenyi u. – 570 m, Bajcsy-Zsilinszky u. - 565 m, Mária 
u. – 450 m, Mindszenty u. – 372 m, Árpád fejedelem u. 
– 322 m, Bethlen G u. – 160 m, Etelköz u. – 226 m, Eme-
se köz – 47 m, Agárdy Gábor u. – 260 m, Kazinczy u. 
- 472 m - a kivitelezés költségszükséglete 446.820 eFt.)
A költségvetési rendelet 11. sz. mellékletét képező Váró-
listán szereplő többi tétel feloldása kizárólag az előbbi 
három tételt követően lehetséges.)

A Képviselő-testület ezt követően – főépítészi előter-
jesztése alapján – elfogadta Fót Város Településképi Ar-
culati Kézikönyvét, majd megalkotta 2/2018.(II.1.) ön-
kormányzati rendeletét is, a településkép védelméről.
(Noha a testületi ülés jegyzőkönyve lapzártánk idején 
még javában készül, maguk a döntések már február 1. 
óta megtekinthetőek az Önkormányzat hivatalos hon-
lapján: www.fot.hu )
A Testület egyúttal felkérte a Főépítészt, hogy havonta 
személyesen tájékoztassa a Képviselő-testület Pénzügyi 
és Jogi Bizottságát az új Településszerkezeti Terv és a 
Helyi Építési Szabályzat készültségének állapotáról, to-
vábbá hogy az új Helyi Építési Szabályzat tervezetének 
döntésre történő előkészítése során vizsgálja meg a kül-
területen lévő ingatlanok előkertjei 20 m-es távolságról 
10 m-es távolságra történő csökkentésének lehetőségét.

 A Képviselő-testület (önálló rendeletével) kiegészítette 
Pénzügyi és Jogi Bizottságának hatásköreit azzal, hogy 
negyedévente számoltassa be a Fóti Közszolgáltató Kft-t 
a kegyeleti közszolgáltatási (fenntartás) és temetkezési 
szolgáltatási tevékenységéről – különös tekintettel arra, 
hogy a Kft. javaslatára a Testület módosította a Kft.-vel 
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kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződését (továbbá 
a Kft. működési alapdokumentumait, és – korlátozá-
sokkal – elfogadta a Kft. 2018. évi Üzleti tervét) is.
Az ülés későbbi részében rendelet született a városi 
piac létesítéséről és üzemeltetéséről. Az Önkormányzat 
2018. március 31-én nyitja meg a városi piacot, amelyet 
Kft-jével fog üzemeltetni.

 Évnyitó aktualitások:

Hagyományosan az évnyitó ülés napirendjei közé tar-
tozó témakörökben a Testület döntött:
•  az Önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási tervé-
nek jóváhagyásáról,
•  a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének el-
fogadásáról,
•  a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló 
Együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról,
•  a Közalkalmazotti Megállapodás felülvizsgálatáról,
•  és az ún. lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentés elfogadásáról.

 További feladatok:

A Képviselő-testület döntött arról, hogy – négy kivi-
telező meghívásával - versenyeztetési eljárást indít ját-
szótér-bővítések kivitelezési feladataira:
•  Fáy András Általános Iskola melletti játszótér bővíté-
se és ugyanott felnőtt szabadtéri edzőpark létesítésére,
•  Millenniumi játszótér bővítése és ugyanott felnőtt 
szabadtéri edzőpark létesítésére,
•  mindkét játszótérre 1-1 db 5 m x 5 m-es napvitorlát 
is biztosítva.
Döntött ugyanakkor a Testület arról is, hogy nem kí-

vánja áthelyezni a Honfoglalás sétány és Könyves Kál-
mán út kereszteződésében lévő, 2015-ban létesült ját-
szóteret.

Ugyancsak versenyeztetési eljárást indított a Testü-
let a lakossági veszélyes hulladékok 2018. évi gyűjtése 
tárgyában, aktualizálta út- és járdaépítési (felújítási) 
ütemtervét, valamint a forgalomtechnikai feladatok 
ütemezését – továbbá elfogadta a Fejlesztési tanácsnok 
elmúlt félévi beszámolóját, és 2018. évi munkatervét is.
Szintén versenyeztetési eljárás indul a Kossuth utca 36. 
szám alatti Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének 
felújításához szükséges vázlatterv és építési engedélye-
zési terv elkészíttetésére, és a Március 15. u. 41. I. em. 1. 
sz. önkormányzati lakás felújíttatására is.
A Testület – még meghirdetése előtt – kiegészítette a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és a 
közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok 
2018.04.01–2020. 03.31. közötti időszakban történő el-
látására kiírt ajánlattételi felhívását, bővítve az ajánlat-
tételre meghívottak körét is.
  
Végezetül a Testület döntött az Alpolgármester jutal-
mazásáról – aki jutalmát máris közcélra ajánlotta fel -, 
továbbá a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kap-
csolatos pótmunkákról, valamint az M2 gyorsforgalmi 
út közvilágítási terveinek jóváhagyásáról, és a NIF Zrt.-
vel kötendő együttműködési megállapodásról.
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.

Mint az köztudott, városunk az elmúlt évtizedekben 
hihetetlen nagy lemaradásban volt az infrastruktúra 
fejlesztését illetően - miként sok más téren is. Önkor-
mányzatunk bevételei azonban lehetőséget teremtenek 
arra, hogy egy fokozatos, és meg is valósítható ütemterv 
alapján ezt a hátrányt ledolgozzuk. Éppen ezért az idei 
évben az alábbi 10, szilárd burkolattal nem rendelke-
ző utca útépítési, csapadékvíz elvezetési és járdaépítési 
terveit készíttetjük el, amely tervek alapján a normál 
ütemezés alapján a 2019-es évben a kivitelezés is meg-
történhet végre: Bartók Béla u., Áchim András u., Sport 
u., Klára u., Ybl Miklós u., Sopronok u., Muharay Ele-
mér u., Szent László u., Csillagdomb u., Zöldmező u.
A 11. utca tervei az elmúlt télen már el is készültek: a 
Mindszenty utca terveihez idén januárban megérkezett 
már a Magyar Közút Zrt. közútkezelői hozzájárulása is!
Úgy vélem, hogy Fóton mindenkor adottak voltak a le-
hetőségei egy folyamatos, tervszerű és látványos fejlő-
désnek. Ezt a szintet kellene elérünk, de ma még nem 

tart ott a város vezetése, ahol a város lakosai elvárnák 
tőlünk. Bízom benne, hogy a következő években is lesz 
alkalmunk bizonyítani a város fejlesztése iránti elköte-
lezettségünket!

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

önkormányzati képviselő

További 10 utca 
tervezése indulhat meg
a Képviselő-testület 
januári döntése alapján!     
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Fóti Népművészeti Gimnázium és 
Szakgimnázium kiállítás megnyitója

A tavalyi év után idén ismét kiállításra kerültek a Fóti 
Népművészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanárainak 

művei a fóti Vörösmarty Művelődési Házban. A kiállítás 
2018. január 19. és 27. között volt megtekinthető.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük minden 
év január 22-én, ennek alkalmából immár második 
éve kerülnek kiállításra az iskola tanárainak munkái, 
melynek köszönhetően lehetőségük nyílik tehetségük 
megmutatására. Az idei kiállításra heten - Máthé Ivett,                   
Véninger Péter, Móricz Katalin, Lovas Bertalanné,             
Nándorné Kubó Éva, Bereczkené-Juszkiewicz Romana  és 
Józsa Gergely- készítettek különböző műveket, melyek 

témaválasztása és anyaghasználata egészen szokatlan és 
különleges volt. A diákoknak ez egy egészen más szem-
szögből mutatja meg a tanáraikat. Az iskolai tanórákon 
tehetségüknek csak egy-egy kis szeletét tudják tovább 
adni, itt viszont lehetőségük nyílik rá, hogy egészében 
megmutassák mit is tudnak igazán. Azoknak, akiknek 
nem volt lehetőségük elmenni és megtekinteni a sokszínű 
kiállítást, újságunk hasábjain is bemutatunk pár művet.

Teltház a Tündérlaki lányok premierjén
A Muharay színház legújabb darabjának középpontjában 
egy özvegy asszony és négy leánya állnak. Az ő életükbe 
pillanthatunk bele, s amint a történet halad előre rájövünk, 
hogy a felszíni békés családi idill, amit próbálnak fenntarta-
ni csupán látszat, a háttérben üzletelés, anyagiaskodás, szé-
gyen és szenvedés rejtőzik. Boriska, a legidősebb és a világ 
szemében tisztességtelen testvér, a szépségét, a fiatalságát és 
a szabadságát a tehetős bárónak bérbe adva teszi lehetővé, 
hogy testvérei és édesanyja tisztességes életet élhessenek. A 
történet előrehaladtával a nézők szemében Boriska válik a 
tisztességes testvérré, hiszen ő az, aki mindenki más boldog-

ságát a saját boldogsága elé helyezi, eközben húgai szűziessé-
gük ellenére egyre romlottabbnak és álnokabbnak tűnnek.  
A darabban olyan ma is létező problémát boncolgatnak, mint 
az önfeláldozás, az önzés és az önérdek összefonódása a sze-
relemmel és a családi összetartozással, mindez szórakoztató 
iróniával, szókimondással és melegszívűséggel fűszerezve. A 
darab egyik legfontosabb kérdése, hogy hol is van a csalá-
dért való önfeláldozás határa? Mi történik akkor, ha az egyé-
ni boldogságunk szembe kerül szeretteink boldogságával? 
Aki ezekre a kérdésekre választ szeretne kapni, annak meleg 
szívvel ajánlom, hogy látogasson el az egyik előadásra.



Amikor először olvastam a darab tör-
ténetét, még a decemberi előadás előtt, 
rögtön a kislányomra gondoltam és 
arra, hogy a lelki békém megőrzé-
se érdekében jobban járok, ha ezt az 
előadást nem nézem meg. Majd eljött 
a január, és láttam, hogy a darab újra 
műsoron van. Ekkor már nem tudtam 
a kíváncsiságomat elfojtani, és úgy 
döntöttem megnézem. Január 21-én 
este, a nagyszülőkre bízva a 15 hóna-
pos kislányomat, elindultam, hogy 
kiderítsem miért is van ekkora sikere 
egy gyermekgyilkosságról szóló da-
rabnak. És milyen jól tettem.
A történet egy író, Katurian, vallatásá-
val kezdődik a rendőrségen, egy meg 
nem nevezett diktatúrában. Bár az író 
az elején nem tudja miért is van ott, 
ahol, hamar kiderül, hogy a novellái 
miatt került ebbe a helyzetbe. Ezekben 
ugyanis különös módon gyilkolnak 
meg gyerekeket, és úgy tűnik valaki 
ebből merít ihletet a való életben zajló 
kegyetlen gyilkosságaihoz. A kihallga-
tás során fény derül Katurian és szel-
lemileg visszamaradott bátyja, Michal 
zaklatott gyermekkorára, a történet 
előrehaladtával pedig a nyomozók, 
Tupolski és Ariel, valódi arcát, múltját 
és motivációit is megismerjük. 
A színdarabban trágár szavakat hasz-
nálnak, vér folyik és rengeteg a vere-

kedés, kiabálás. Ez egyes nézők szá-
mára túl sok lehet, volt is aki felállt 
és kisétált a teremből. Azonban aki 
elolvasta a darab leírását, az pontosan 
tudhatta, hogy mire számítson. 
A történet szereplői egytől egyik na-
gyon érdekes karakterek. Tupolski, 
a jó zsaru szerepében finomabban, 
azonban annál ironikusabban pró-
bálja megtörni Katuriánt, míg Ariel, a 
rossz zsaru az öklét használja a legszí-
vesebben. Az első felvonásban megis-
merjük Michalt, Katurian szellemileg 
visszamaradott bátyját és fény derül a 
zaklatott gyermekkorukra is. 
A darab címéül szolgáló párnaember 
pedig a színdarab alatt elhangzó egyik 
történet szereplője, aki úgy próbálja 
megóvni a kisgyermekeket a felnőtt-
kori csalódásoktól és egy elrontott 
élet lehetőségétől, hogy felajánlja ne-
kik a halált. Rábeszéli a gyerekeket, 
hogy vessenek véget az életüknek, de 
az öngyilkosságot álcázzák baleset-
nek, hogy a szüleik a későbbiekben azt 
könnyebben feldolgozzák. 
Az első felvonás után nem gondol-
tam, hogy még ennél is meglepőbb és 
brutálisabb történetet fogok hallani, 
de sikerült felülmúlni a párnaember 
sztoriját. Ebben ugyanis elhangzik a 
Kisjézus című novella, melyben a ne-
velőszülők szó szerint veszik a hat-

éves lányuk vágyát, miszerint szeretne 
olyan lenni, mint Jézus, és különböző 
biblikus keresztekkel keresztre feszí-
tik, majd élve eltemetik a gyermeket.
Tagadhatatlan, hogy ezt a darabot 
nagyon nehéz feldolgozni. Nincs vég-
következtetés, az ember hazamegy és 
még sokáig gondolkodik rajta. Mar-
tin McDonagh arra a kérdésre, hogy a 
darabjaiban miért fedezhető fel ilyen 
gyakran az erőszak, egyszer így vála-
szolt: „Én csak romantikus komédiá-
kat írok, de ezekben valahogy mindig 
mindenki gyilkosság áldozata lesz.” A 
fiatal ír drámaíró nem tagadja, hogy 
az amerikai filmek, például Martin 
Scorsese, vagy David Lynch munkái-
nak hatása alól nem tud, de nem is akar 
szabadulni. 2006 tavaszán kisfilm-
jével aratott sikert: egy Oscar-díjat 
vihetett haza, a „Legjobb rövidfilm” 
kategóriában. Darabjait a Broadway-
tól az angol Nemzeti Színházig ha-
talmas sikerrel játszák. „A Párnaem-
ber teljesen szöszmentes. McDonagh 
képzelőereje gyakran zavarbaejtő, és  
a nyelv, amit használ, nos, enyhén 
szólva csípős… A bemutatón akadt 
néhány üresen maradt szék a szünet 
után. Elég kár. Lemaradtak a dübörgő 
tapsról…” olvasható némely kritikában 
a külföldön bemutatott darabról.

A decemberi előadás után immár 
második alkalommal, január 21-én 
tudta megtekinteni A párnaember 
című darabot az, aki az elsőre nem 
tudott elmenni, vagy szerette volna 
újból megnézni azt. A Szurdi Miklós 
rendezésében készült darab egyszer-
re volt sötét, hátborzongató, vicces és 
elgondolkodtató.

Muharay színház: 
A párnaember



Mikor alakult ki az írás iránti szeretete? Már iskolás 
korában is tudta, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
Nem, nem tudtam. Csak annyit, hogy nagyon szeretek 
fogalmazni és az írás soha nem okozott gondot. Ennek 
ellenére közgazdasági technikumba jártam, ami nem 
tetszett, nem szerettem és nem is érdekelt, szóval lá-
zadás címén elmentem egy gyárba segédmunkásnak, 
ami nagyon érdekes volt. Szerintem régen sokkal szí-
nesebb volt egy fiatal élete, mint most. Most túlságo-
san szabályosak az utak, nem nagyon vágnak bele olyan 
dolgokba, amik a komfort zónájukon kívül esnek. Szó-
val elmentem három műszakba segédmunkásnak ami 
meglepően érdekes és izgalmas volt. Megfigyelő típus 
vagyok és szerintem ezért élveztem annyira. A legér-
dekesebb a társaság volt, akikkel dolgoztam. Korban is 
nagyon különbözőek voltak, húsz, harminc, negyven, 
ötven évesek. A zuhanyozóban műszak után minden-
ki levetkőzött, látni lehetett ki hogyan tartja magát, mi 
van a köpeny alatt, kia-
báltak egymásnak, ká-
romkodtak, kibeszélték a 
férjeket, recepteket cse-
réltek, énekeltek. Nagyon 
érdekes világ volt. Egy idő 
után átkerültem a raktár-
ba és észrevettem, hogy az 
egyik sarokban, egy drót-
hálóval elkerített részre 
sárga festékkel volt felír-
va, hogy „Tilos odamen-
ni”. Üres csévéket őriz-
tek benne. Olaszországba 
visszaáruzták őket, a vad szocializmus alatt, és ez ann-
yira piszkálta a csőrömet, hogy egy nap kikapartam 15-
20 csévét, és elkezdtem rá franciául levelet írni. „Én egy 
magyar lány vagyok. Itt élek Budapesten. A kábelgyár-
ban dolgozom. Hosszú a combom, nagy a fantáziám. 
Aki kapja adja tovább. Ez egy palack posta. A világ nagy, 
az élet szép. Au revoir Elisabeth Schäffer” és odaírtam 
a kábelgyári telefonszámot és címet. A csévék elkerül-
tek Olaszországba, én pedig lassacskán elfelejtkeztem 
a levelekről. Már jó pár hónap eltelt amikor telefonált a 
portás, hogy keres egy úr egy bizonyos Elisabethet. Azt 
tudni kell, hogy elég szabálytalan lány voltam. Volt két 
lakk csizmám, egy piros és egy fehér -ezek nagyon rit-
kák voltak akkoriban és télen-nyáron abban voltam-, 
nagyon minit hordtam és nagyon rövid hajam volt. Szó-
val ilyen szerelésben találkoztam először az olasz mér-
nökkel, aki a gyárnak, ahova visszaáruztuk a csévéket 
a főmérnöke volt, és egy nejlon zacskóban hozta a 19 
levelemet. Ezt meséltem el írásban egy barátomnak, aki 
visszaírt, hogy nagyon tetszett neki ahogy elmeséltem a 

történetet és szerinte újságírónak kéne mennem. Ennek 
hatására mentem el egy újságíró stúdióba, a MUSZ-ba. 
Először üzemi lapokba írtam, majd 15 évig dolgoztam 
a Gyermekünk című havilapnál. Szóval így kezdődött 
minden.

4 gyermeke van. Hogyan tudta az írást összeegyezt-
etni a családdal?
Ez leginkább úgy volt, hogy én megfőztem a levest, ren-
deztem a családot, és gyorsan a két leves között írtam 
valamit. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a férjem 
rengeteget segített. Az elején én segítettem amíg ő a 
színházat csinálta, aztán fordítva. Valamint a havilap 
egy nagyon szerencsés helyzet a gyerekek mellett. 

Mit gondol mi tesz egy írót jó íróvá? Vele született 
tehetség kell hozzá, vagy megtanulható?
Biztos, hogy kell stílusérzék, érzékenység, kíváncsiság. 

Kell valami nünüke. Van 
olyan ember, akiben ez 
megvan, de korábban nem 
derült ki, és egy ilyen isko-
lában ez előjön. Ami bizto-
san nagyon jót tesz, ha az 
ember sokat olvas. Én is 
nagyon sokat olvastam és 
olvasok a mai napig. Sőt 
ami még fontosabb, hogy 
jó szerzőket olvasson az 
ember. Rengetegen írnak 
nagy sallangokkal. 

Hogyan jött a tanítás az életébe?
Nem volt jellemző, hogy iskolában tanítsak. Úgy gon-
dolom az összes ilyen író-olvasó találkozó egy tanítás. 
Üzeneteket közvetít az ember. Sokszor hívtak meg kur-
zusokra és újságíró iskolákba. Ilyenkor a leginkább tör-
téneteket mesélek. Fontos, hogy megtanulják egy-egy 
helyzetet hogyan lehet megoldani. Ha valamit például 
elfelejtek. Ott ülök az interjú alanyommal és egyszerű-
en nem jut eszembe, hogy mit is akartam kérdezni.

Honnan meríti az ihletet a cikkeihez?
Van, ami adott. Amikor a szerkesztő megmondja, hogy 
kivel kell interjút készítenem. Van olyan is amikor talá-
lok egy embert, aki valamiért érdekes. Ilyen esetekben 
a szerkesztők az évekre visszamenő tapasztalat miatt 
már megbíznak bennem.  Sok példát veszek a saját éle-
temből, de olyan is van, hogy elmegyek egy társaságba 
és megkérdezem, hogy „Van itt egy érdekes ember?”. 
Mindig attól kell kérdezni, akinek a leginkább csillog a 
szeme. Olyan is előfordult már, hogy egy szörnyű ese-

„Soha annyira nem viselt meg 
írás, mint ennek a könyvnek 
minden mondata. Soha nem 
meséltem olyan természetű 
intimitásokról, mint ebben a 
könyvben. Vegyék kezükbe óva-
tosan, és szorítsanak nekünk.”

Schäffer Erzsébet az ország egyik legismertebb írója. 1990 óta a Nők Lapja 
munkatársa, számos könyvet írt és kitüntetést kapott. A teltházas író-olvasó 
találkozó előtt a Fót Városi Könyvtárban a karrierjéről és legújabb könyvéről 
beszélgettünk.

Schäffer Erzsébet interjú
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ményt csak azért akartam megírni, mert tudtam, hogy 
én balladaként tudnám elmesélni, nem pedig szenzá-
cióhajhász sztoriként. 

Hangoskönyvet is adott ki, meséljen erről egy kicsit, 
milyen a stúdióba bevonulni és felolvasni a saját 
műveit?
Rádióztam 15 évig, szóval nem volt akkora újdonság. 
Nagyon jó érzés. Kint ül a szerkesztő, aki hallgatja 
ahogy felolvasom, ha elrontok valamit újra vehetjük. 
Zenét tesznek alá. Nagyon jól esik felolvasni a saját mű-
veimet. Egyszer hallgattam ahogy egy nagyon helyes 
színésznő felolvasta két írásomat, nagyon ügyes volt 
nem vele volt a gond, nekem nagyon idegen volt, nem 
volt jó egyáltalán. 

Miről szól az új könyve?
Ez nem az a könyv, ami szokott lenni. Két évig nem ír-
tam könyvet, mert egyszerűen nem tudtam. A férjem 
lassan három évvel ezelőtt agyvérzést kapott. Amikor 
az orvosok már lemondtak róla, mi úgy döntöttünk 
haza visszük. Azóta sem beszél és nem is mozog. Telje-
sen olyan, mint régen, de nem tudjuk, hogy mit gondol, 
mi van vele, hol jár. Nagyon sokszor jelen van azt lát-
juk rajta. Tulajdonképpen erről írok. De nem úgy kell 
elképzelni, mint egy betegjelentést. Az a címe, hogy 
Hol vagy? Egy bohóc ül a címlapon. Kicsit mindenkiről 
szól. A bohócról, a férjemről, rólam. Most szólt a szer-

kesztőm, hogy elfogyott az első 6000 példány, és újra 
fogják nyomni. Sírdogáltam írás közben, de nem volt 
annyira nehéz megírni. Nemrégiben kaptam a vissza- 
jelzést valakitől, aki azt mondta életről, szerelemről, a 
lényeges dolgokról még nem olvasott ilyen jó könyvet. A 
többi könyveim kis történetek, illetve adtam ki interjú 
gyűjteményt is.

Galsai Pongrác díj 1990
  
Magyar Lajos díj 1996
  
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje 2000
  
Pulitzer József emlékdíj 2001
  
Vörösmarty Mihály díj 2004
  
Prima Primissima díj 2009
  
Nők Lapja Café internetes szavazás az utóbbi 
10 év legsikeresebb női írói közé választotta  
(2011)
  
A Lafemme magazin zsűrije az 50 legbefolyá- 
sosabb magyar nő közt tartja számon (2011)

Elismerései:
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FEbruár 14. 11.00  
Filharmónia: „Duna-parton van 
egy malom…” Barangolás a Kárpát-
medencében a Forgó Együttes elő-
adásában
Jegyár: 600,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEbruár 15. 18.00 
Geopolitikai Akadémia 
Dr. Jászberényi József: Menekült-
helyzet, menekültpolitikák átala-
kulása Európában
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

FEbruár 17. 13.30 -16.30
Családi szombatok: farsangi kéz-
műves foglalkozás
Helyszín: Központi Könyvtár

FEbruár 17. 19.00
Dumaszínház: Anti-motiváció a 
Szomszédnéni Produkciós Iroda 
önálló estje
Jegyár: 2900,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEbruár 18. 19.00
Muharay Színház: Békeffi-Vadnay-
Márkus – Tisztelt ház című előadás
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEbruár  23. 19.00 
Muharay Színház: Martin McDo-
nagh – A párnaember című előadás
Jegyár: 3200,-Ft ; 2700,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEbruár 23. 13.00
Népművészeti Szakgimnázium és 
Gimnázium Stúdium kiállítás meg-
nyitója
(Megtekinthető 2018. márc. 09-ig)
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEbruár 24. 09.30 - 12.30 
Családi szombatok: farsangi kéz-
műves foglalkozás
Helyszín: Kisalagi Fiókkönyvtár

FEbruár 24. 19.00
Mystery Gang koncert 
Jegyár elővételben: 2000 ,- Ft, az-
nap 2500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

FEbruár 26. 15.00
Szeniorok Fóti Akadémiája 
– Dr. Jászberényi József: Függősé-
gek időskorban
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MárciuSi ElőzEtES

MárciuS 01. 
IFI Színház -  Molnár Ferenc: Pál 
utcai fiúk a Gór Nagy Mária Színi-
tanoda előadásában
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MárciuS 01.
Geopolitikai Akadémia 
– Dr. Jászberényi József: Magyaror-
szág legfőbb kereskedelmi partnere 
Németország – fél évvel a választá-
sok után
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház 

MárciuS 08.
– Városi Nőnap
A regisztrációs jegyek a Művelődési 
Házban kaphatók. 
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

MárciuS 12.
– Szeniorok Fóti Akadémiája
– Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka: 
Az időskori szépségápolás alapjai
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

Fóti NEMzEti ÜNNEp

MárciuS 14.  
18.00 óra
Fáklyás felvonulás 
Ünnepi program megnyitása
Ünnepi beszéd
Gróf Károlyi László
Közreműködő
Bordás János 
színművész 
Helyszín: Károlyi kastélykert 

18.20 óra 
Koszorúzási ünnepség
Megemlékezés koszorúinak
elhelyezése
Köszöntő
dr. Finta Béla
Fót, Csomád jegyzője
Közreműködő
Bordás János színművész és Csihar 
Fanni népdalénekes 
Helyszín: Óvodakert

18.50 óra 
Ünnepi megemlékezés
Kegyelet virágainak elhelyezése
Sipos Pál fóti szabadságharcos sír-
jánál
Ünnepi beszéd
Kaudersné Madarász Zsuzsanna 
Fóti Népművészeti Szakgimnázium 
és Gimnázium igazgatója
Közreműködő
Bordás János színművész és Csihar 
Fanni népdalénekes
Helyszín: Református temető

A nap folyamán közreműködik:
Geri Tamás a Muharay Színház mű-
vésze

MárciuS 15. 10.00 óra
Városi Díszünnepség
Ünnepi beszéd: 
Bartos Sándor polgármester
Ünnepi műsor
1848. március 15. a Gór Nagy Mária 
Színitanoda előadásában
Városi kitüntetések átadása

A nap folyamán közreműködik:
Gulyás Szabó Gréta és Szabó Arnold 
a Muharay Színház művészei
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház

prOGrAMAJáNló

A” Fóti Hagyományokért” Ala-
pítvány szeretettel vár minden 
érdeklődőt
2018. március 25-én 15 órakor 
kezdődő
HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉL-
UTÁN c. rendezvényére
A FÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ-
BAN megismerkedhet a fóti és a 
magyar hagyományokkal, FÓT 
szellemi és kulturális értékei-
vel.
További programok: vásár, 
gasztro bemutatók, hungaricu-
mok, gyermekjátékok, kézmű-
vesek, tombola
A rendezvény FŐVÉDNÖKE: 
TUZSON BENCE országgyűlési 
képviselő

A ”Fóti Hagyományokért” Alapítvány
szeretettel vár minden érdeklődőt

2018. március 25-én
15 órakor kezdődő

HAGYOMáNYőrző
DÉlutáN 
c. rendezvényére

A FÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
megismerkedhet

a fóti és a magyar hagyományokkal,
Fót szellemi és kulturális értékeivel.

További programok:
vásár, gasztro bemutatók,

hungaricumok, gyermekjátékok,
kézművesek, tombola

A rendezvény FŐVÉDNÖKE: 

TUZSON BENCE
országgyűlési képviselő
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„Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csuszára” – énekelte annak idején 
Bilicsi Tivadar. Ezúttal a túrós csusza helyett sakk nagymesterver-
seny volt a menü. Közel 15 év várakozás után újra kiemelkedően magas 
színvonalú nemzetközi körverseny került megrendezésére Magyarorszá-
gon Dr. Hetényi Géza sakkozó és támogató emlékére Óbudán, az általa létrehozott 
sakkteremben. A versenyen nagy örömünkre a Fóti Sakk Klub Egyesület játéko-
sa, Kárpáti Gábor országos versenybíró segédbíróként tevékenykedett. Szlabey 
Géza, a Fóti Sakk Klub Egyesület elnökének villáminterjúja Kárpáti Gáborral.

Elismerés sakkbíróként is
tevékenykedő játékosunknak

Először is gratulálok, mely nagy elismerés Neked, de 
ezzel Egyesületünk hírnevét is tovább öregbítetted. 
Mondjál néhány szót a versenyről.
A 2017. december 12-21. között megrendezett versenyen 
két, 10 fős csoportban küzdöttek meg egymással a ver-
senyzők. A hazai éljátékosok (Berkes Ferenc, Gledura 
Benjámin, Bánusz Tamás, Ruck Róbert) mellett francia, 
román és szerb válogatott játékosok, valamint amerikai 
és montenegrói nemzetközi mesterek is voltak. A ver-
seny rangjáról mindent elmond, hogy a versenyt a Magyar 
Sakkszövetség főtitkára és a Budapesti Sakkszövetség el-
nöke nyitotta meg és egy országos TV-csatorna is tudósí-
tott róla. 

Minek köszönhető a részvételed a versenyen?
A Hóbagoly SE által rendezett versenyeket kb. 6 éve ve-
zetem, de segítek nekik a szervezésben is. A támogatók-
nak, Dr. Csaba Árpádnak és a Hóbagoly SE vezetőségének, 
mint a Dr. Hetényi Géza sakk szellemi örökség gondozói-
nak természetesnek tűnt, hogy a versenyre engem kérnek 
fel segédbírónak. Mondanom sem kell, ez számomra nagy 
megtiszteltetés volt, hiszen a magyar versenybírók közül 
nem sokan mondhatják el magukról, hogy ilyen rangos 
nemzetközi versenyen vehettek részt.

Segédbíró, mit is jelent ez?
A fociban a partjelzőhöz tudnám hasonlítani, de önálló 
döntési kompetenciákkal.

Szóval be kellett fújnod a lest vagy megadnod a gólt? 
Majdnem, de a versenyteremben senki nem beszélgethet, 
és főleg nem fújhat a sípjába, mert ez zavarja a többi já-
tékost. Érdekességként mondom, hogy a 8. fordulóban a 
román válogatott játékosának döntetlen igényét – amit a 
bírónál kell igényelnie – vissza kellett utasítanom, mert 
szabálytalanul igényelte a remit. Először csodálkozva né-
zett rám, de később elismerte, hogy igazam volt. Amúgy 
néhány lépéssel később megállapodott az ellenfelével a 
döntetlenben.

Volt már korábban is hasonló eseted? 
Nagyon sokszor. Az egyik korábbi versenyemen nem járt 
ilyen jól az egyik – amúgy FIDE-mester – játékos. Egy 
perc gondolkodási ideje maradt hátra, amikor elkezdett 
integetni és hangosan kiabálni, hogy „remi, remi” (dön-
tetlen). A döntetlen igény itt is szabálytalan volt, így ter-
mészetesen visszautasítottam. Lépés helyett morgolódott, 
majd elfogyott a gondolkodási ideje és veszített.

Hogy viseled ezeket a helyzeteket?
Nagyon jól, belülről csak mosolygok rajta, nem idegesí-
tem magam. Ezt másképp nem lehet csinálni. Egyébként 
úgy hallottam, hogy szigorú bírónak tartanak, de mellette 
kedvelnek is, mert „észrevétlen” vagyok a versenyterem-
ben, csak akkor avatkozom közbe, amikor szükséges, de 
akkor határozottan, késedelem nélkül.

Most akkor bíró vagy játékos?
Mindkettő. Bár, mint látható bíróként – szerénytelenség 
nélkül mondhatom – már komoly sikert értem el. Évek 
óta vezetek az NB-s és a Pest megyei bajnokságban, ki-
sebb hazai rendezésű nemzetközi versenyeken és hát ugye 
a csúcs, a Dr. Hetényi Géza emlékverseny. Mindezt 8 év 
alatt sikerült elérnem. Versenyszerűen 13 éve sakkozom, 
de azt szoktam mondani, hogy sakkozni inkább csak sze-
retek, mint tudok.

Konkrétan mit jelent a „szeretek” kifejezés?
Másodosztályú minősítésű játékos vagyok. Bár nyertem 
már FIDE-mester ellen is, de ettől függetlenül a normál 
időbeosztású játszmák helyett jobban kedvelem az ún. 
blitz partikat, max. 5-5 perc gondolkodási idővel. Ebben 
a „műfajban” erős első osztályú játékosnak számítok. Szó-
val a sakk nekem inkább csak hobby.
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Telekom

TELEKOM FÓT
HELYBEN VAGYUNK.
MEGNYITOTTUK ÚJ ÜZLETÜNKET FÓTON IS,  
A MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 20. SZÁM ALATT. 

VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN HÉTEN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
9 ÉS 18 ÓRA, ILLETVE SZOMBATON 9 ÉS 14 ÓRA KÖZÖTT.
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Repül az idő a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban is. Elérkeztünk februárhoz, a tél utol-
só hónapjához, mely az új tanulmányi félév kezdete is.  
A január áldott alkalommal zárult: iskolánk közösségé-
nek képviseletében tanáraink szolgáltak az ökumeni-
kus imahét szerdai alkalmán. Tanáraink igeolvasással, 
imádsággal és énekléssel, Kovács József igazgató úr ige-
hirdetéssel szolgált a Fót-központi református temp-
lomban. Ebben a hónapban, a hagyományokhoz híven, 
az iskola ifjúságát a farsangi események billentik ki a 
hétköznapok megszokott medréből.  Ezen esemény al-
kalmából pedagógusaink mellett a szülők egy része sem 
marad „tétlen”, ugyanis jelentős szerepet játszanak az 
alsós farsang megvalósításában: jelmezek készítésében, 
illetve a büfé megszervezésében. A negyedikes gyere-
kek szüleinek produkciója minden évben emlékezetes-
sé, élvezetessé, családiassá teszi ezt az időszakot, vala-
mint bátorságot adhat a gyermekeknek is a szereplésre. 
Szüleik pozitív példáját látva, a gyerekek is átélhetik a 

közösség erejét, melyet továbbhordoznak szívükben.   
A farsang a felsőben és gimnáziumban is meghatáro-
zó élmény lehet. A gimnazista farsang idén „Évtizedek” 
cím alatt fut, vagyis a középiskolai osztályok az el-
múlt négy évtizedbe kalauzolják vissza a résztvevőket.  
Zeneszámok, ruhák, történelmi események is visszat-
ükrözik az adott évtized jellegzetességeit. Nem csak a 
farsang nyújt kikapcsolódási lehetőséget februárban, 
hiszen e program előtt már javában zajlottak a sport-
események is. Az egyik kedvenc sportolási lehetőség, a 
házi teremfoci bajnokság is lejátszásra került.  Intézmé-
nyünk programrendje a testi, szellemi felüdülés mellett 
a lélek gondozására is időt szán. A február 14-én tar-
tandó csendes nap újra felhívja a figyelmet a teremtő 
Istenünkkel való személyes kapcsolatra, valamint újra 
csak hallhatnak a tanárok, diákok a Krisztusban való 
életről. Rövidsége ellenére várt és kedvelt programokat 
tartogat a február.

iskolák

Nagyon fontos és izgalmas időszak Önöknek a mosta-
ni, hiszen lassan elérkezik az iskolába való beiratkozás 
ideje. Ilyenkor rengeteg kérdés fogalmazódik meg a 
szülőkben. 
A Fóti Fáy András Általános Iskola szeretettel várja 
2018. január 22-én 17 órakor az olvasóteremben
2018. február 19-én 17 órakor az olvasóteremben
az érdeklődő leendő első osztályos kisgyermekek  

szüleit az iskolába egy kötetlen beszélgetésre.
A sikeres iskolakezdéshez vezető út
A beszélgetés alkalmával megismerkedhetnek a leendő 
első osztályos tanító nénikkel, az iskolapszichológus-
sal, fejlesztőpedagógussal valamint a logopédussal.
Igyekszünk a szülőknek jó tanácsokkal szolgálni, hogy 
nyugodtan, gyermekét biztonságban tudva nézhessen 
az iskolai évek elé.

Kedves leendő első osztályos gyermekek szülei!

„Enged a fagy, földről, égről, tűnik a tél borúja, hóvirág nyit, a hólétől megárad a nagy Duna”
 (Simon István: Február)

Iskolakezdés

Ökumenikus iskola

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumban soha nem unalmas az élet. A január végi esemé-
nyekről és a februári programokról Ferenczi Anna Nadett, 11. osztályos tanuló írását olvashatják. 

Időpont                 Program                Kinek 

2018. március 7. (8-12ó)  Nyílt nap (leendőtanítók) Szülőknek
2018. március-április  Rajzpályázat Gyerekeknek, óvodáknak
2018. március 24. (9-12ó) Húsvéti játszóház Szülőknek, gyerekeknek
2018. február-április Manó-suli foglalkozások Leendő elsősöknek

Programjainkról részletes tájékoztatást a www.harmasfot.hu oldalon, valamint az iskola
hirdetőtábláján és az óvodákban találnak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre.

Programjain leendő elsősök és szüleik számára



Ökumenikus iskola

A Fóti Értéktár bizottság hírei

termőág alkotóműhely
a Kisalagi Közösségi Házban

A Fóti Városi Könyvtárban Magyar Kultúra Napja alkalmából került meg-
rendezésre 2018. január 25-én a Fóti Értéktár Bizottság vetítéssel egybekö-
tött összejövetele. Az előadáson köszöntőt mondott Lévai Sándorné, fellé-
pett Csihar Fanni és a Fóti Asszonykórus, Máté György néprajzkutató pedig  
„Pirók ház, a leendő fóti helytörténeti múzeum” címmel tartott előadást. 

A Termőág alkotóműhely elnevezésű képzőművé-
szeti tehetséggondozó foglalkozás immár hat éve 
kerül minden szombaton megrendezésre a Kisalagi 
Közösségi Házban. Vezetője Kiss Eszter.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából sokan összej-
öttünk a könyvtárban, hogy így év elején megtudjuk, 
mikor lesz Fóton Helytörténeti Múzeum, mi mindent 
lehet majd bemutatni az úgynevezett Pirók házban, 
hogyan érdemes a gyűjteményt összeállítani.  Erről a 
témáról Máthé György néprajzkutató vetített előadást 
tartott, s a Néprajzi Múzeum archív fotóival illusztrálta 
Fót és környéke gazdag néprajzi múltját. A találkozón a 
bizottság elnöke, Lévai Sándorné beszámolt a bizottság 

munkájáról, további terveiről. Reményei szerint a fóti 
Helytörténeti Múzeum 2019. augusztus 20-án nyitja 
meg kapuit, s addig még rengeteg feladat vár a bizott-
ságra. A Helyi Értéktár Bizottság egy szép, fényképes 
kiadvánnyal köszönte meg az önkéntes segítők, klub-
tagok munkáját. A kiadvány Fót válogatott értékeit mu-
tatja be. A könyvtári rendezvényt a Fóti Asszonykórus 
és Csihar Fanni éneke gazdagította.

A termőág elnevezést Németh Kál-
mán kedvenc anyagáról a fáról 
kapta. Az ő életfáját próbálják to-
vább vinni ebben a szakkörben. A 
foglalkozásokon résztvevők szá-
ma átlagosan 10-12 fő. Kisiskolás 
kortól felső korhatár nélkül bárki 
csatlakozhat a csoporthoz, aki ké-
pességet érez magában. Az itt és a 
nyári táborokban készült műveket 
rendszeresen ki is állítják. A felada-
tokat és az értékeléseket mindenki 
korosztályához megfelelően kapja, 
Eszter dicsérettel vagy akár építő 
kritikával igyekszik mindenkiből 
kihozni a maximumot. Minden fog-
lalkozáson más témát dolgoznak fel, 
melyek egymásra épülnek. Fejleszti 

a koncentrációs képességet -ami 
minden korosztálynak előnyt jelent 
és az élet sok területén kamatoztat-
ható-, a kézügyességet, a fantáziát, 
a megfigyelőképességet és kreatívvá 
teszi az embert. A nyári táborokat 
Kiss Eszter és lánya közösen tart-
ják Fóton a Németh Kálmán Em-
lékházban. A résztvevők különböző 
anyagokkal és technikákkal ismer-
kednek meg és dolgoznak az egész 
napos foglalkozásokon. A tábort 
kiállítással zárják melyre a szülők 
is örömmel mennek el és nézik meg 
gyermekeik munkáit. Több pályá-
zaton is rész vettek, melyeken szá-
mos díjat nyertek el. 

A Helyi Értéktár bizottság klubnapjai 2018. évben:
 március 22.  csütörtök 17 óra Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár
 április 26. csütörtök 17 óra Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár
 május 31.   csütörtök 17 óra volt Kínai ABC
 szeptember 27.  csütörtök 17 óra Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár
 október 25.  csütörtök 17 óra Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár
 november 29. csütörtök 17 óra Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár

                                                                 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Molnár Krisztina írása.
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balogh Gabcsu interjú
Balogh Gabriella kiállítását Serdült Erika Irén festőművész nyitotta meg 2018. 
február 3-án a Fóti Városi Könyvtárban és egészen február 23-ig látható. Gabcsu 
különleges becenevét még általános iskolában kapta, érdeklődése a művészetek 
iránt azóta töretlen. Fiatal kora ellenére már sok mindenben kipróbálta magát, 
tanult a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai karán, majd rendszergazdaként 
szerzett OKJ-s képesítést, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetemen elektro-
nikus ábrázolás szakán másodéves, tanulmányai mellett grafikus gyakornokként 
dolgozik a TV2-nél, szabadidejében pedig annyi képet készít amennyit csak tud. 
Gabcsuval a sűrű mindennapjairól, a karrierjéről és a jövőjéről beszélgettünk.
Hogy jut időd ennyi mindenre?
Nem alszom (nevet). Nagyon meg kell szervezni, hogy mit, 
mikor, hol csinálok. Határidőnapló nélkül semmi lennék. 
Muszáj rendszereznem, hogy mikor van iskola, mikor 
vannak a vizsgáim, mikor kell dolgoznom menni és hogy 
mikor van időm festeni. Igyekszem a lehető legjobban  
lavírozni. 

Hány kiállításod volt eddig?
Tavaly volt egy kiállításom  
Budapesten, amit én szer-
veztem. Jött egy ötletem egy 
jótékonysági kiállítással kap-
csolatban, de nem mertem 
belevágni mert az nagyon 
nagy falat lett volna elsőre, 
ezért gondoltam csinálok egy 
saját, önálló kiállítást, ami so-
rán kitapasztalom milyen azt 
megszervezni, milyen prob-
lémákkal fogok szembesülni. 
Ez szerencsére elég gördü-
lékenyen sikerült. Ezután az egyik tanárom ajánlotta fel, 
hogy állítsak ki a többi diákkal közösen pár munkát még 
szeptemberben az Escape from Noise kiállításon. A fóti ki-
állítás lehetőségének elmondhatatlanul örültem.  A könyv-
tár dolgozói rengeteget segítettek a szervezésben és nagyon 
sok terhet levettek a vállamról. 

2839 követője van a Facebook oldaladnak, ez nem kevés 
ember. Milyen érzés, hogy ennyien érdeklődnek utánad 
és követik a karriered?
Erre néha még én magam is rácsodálkozom. Minden egyes 
új követőnél örömtáncot járok.  Ez számomra egy hatal-
mas szám. Instagram oldalam is van egyébként, de ott nem 
vagyok annyira aktív. A Facebookra viszont minden fest-
ményt és rajzot feltöltök. 

Mit gondolsz a szüleid büszkék rád?
Igen! Minden egyes alkalommal, ha festek valamit azt el-
sőként nekik mutatom meg és ők véleményezik. Anyukám 
különleges érzékenységgel kezeli a festményeimet, úgy ér-
zem, talán ő érti a legjobban őket. Az informatika iránti 
érdeklődésemet egyébként apukámtól örököltem, a kéz-
ügyességemet viszont egész biztosan nem tőle. Az első ak-
ril festékemet pedig a nagyimtól kaptam, régebben inkább 
temperát használtam, de most ez a kedvencem.

Honnan inspirálódsz?
Ez témánként eltérő. Van, amikor meglátok egy fotót, ami-
nek a színei megfognak, mert azok nagyon harsányak, vagy 
mert a kék szín -ami a kedvencem- van benne túlnyomóan. 
De sokszor a kép mondanivalója fog meg. Persze ez nem je-
lenti azt, hogy mindig képekről rajzolok. Sokszor az álma-
imból merítek ötleteket, és nagyon érdekel a csillagászat. 
Amatőr csillagász is vagyok, előbb tudtam a bolygók nevét 

sorrendben a holdjaikkal, mint 
az ABC-t. Apukámmal ez közös 
hobbink, és csillagász táborokba 
is járok. Ezekről sok képet készí-
tettem már. 

Nagyon szerteágazó az érdek-
lődési köröd és nagyon fiatal 
is vagy, de azért megkérdezem, 
hogy van-e egy pontosan kiala-
kult jövőképed, tudod mit sze-
retnél csinálni 5 év múlva?
Ez nagyon képlékeny, mindig van 
tervem, ami mindig változik. Je-

lenleg úgy gondolom, hogy a TV2-nél maradok teljesállás-
ban, de azt nem tudom meddig. Közben természetesen to-
vábbra is szeretnék festeni és kiállítani. Illetve készítek egy 
dolgozatot a Tudományos Diákköri Konferenciára, amely-
ben összeolvasztom a csillagászatot és a művészetet. A té-
mám a Vizuális kommunikáció intelligens földönkívüli ci-
vilizációkkal, ebben a matematikát és a geometriát veszem 
segítségül, ezek tételeit illusztrálom, melyeket érdemesnek 
tartok az emberiség képviseletére és üvegekre gravírozom.

Balogh Gabriella csodálatos képei 2018. február 23-ig 
megtekinthetők a Fóti Városi Könyvtárban. 
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BESZÁLLSZ?

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 6., minden hétfőn. 
Tel:  +36 20 211 2360

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT



A Nemzetközi Gyermekmentő  
Szolgálat lovasterápiája

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgá-
lat Lovasterápiás és Oktató Központ-
ja 2000-ben költözött Fótra, a Gyer-
mekvárossal szomszédos területre.  
A lovasterápiáról Dr. Edvi Péter írását 
olvashatják. 

A Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat Lovasterápiás és 
Oktató Központja 2000-ben 
költözött Fótra, a Gyermekvá-
rossal szomszédos területre. 
Borzasztó állapotok fogadtak 
minket. A területet sokan sze-
métlerakónak és homokbányá-
nak használták. 2000-ben több 
mint száz önkéntes bevonásával 
elkezdtük rendbe rakni a terü-
letet. Több ezer tonna szemetet 
szállíttattunk el, parkosítot-
tunk, fákat ültettünk, utakat 
építettünk, épületeket hoztunk 
rendbe stb. 

Az elmúlt nyolc évben több mint 
100 ezer terápiás foglalkozta-
tási egységet nyújtottunk hát-
rányos helyzetű, sérüléssel elő 
gyermekeknek. A gyermekek 
az ország több pontjáról, Bu-
dapestről, Fótról, de távolabbi 
településekről is érkeznek, és 
több intézményből, mint pl. a 
Vakok és Gyengénlátók Intéze-
téből, a budapesti Szemere Ber-
talan Általános Iskolából, a fóti 
Gyermekvárosból vagy a szintén 
budapesti Mozgásjavító Általá-
nos Iskolából is járnak hozzánk. 
A terápia ingyenes az intézeti 
gyermekek számára. Az ún. pri-
vát betegek az önköltség 10%-át 
fizetik. A terápián kívül okta-
tással is foglalkozunk. Intéze-
tünkben zajlik Magyarországon 
egyedülállóan az államilag elis-
mert lovasterapeuta-képzés.

De mi az a 
lovasterápia?
Napjainkban az 
állatasszisztált te-
rápiák egyre nép-
szerűbbek, talán 
azért is, mert a városi-
as életforma, a technika 
ugrásszerű fejlődése egy-
re kevesebb lehetőséget teremt 
számukra a természettel való ta-
lálkozásra. Az állatokkal való kap-
csolatban fedezhetjük fel az elfo-
gadás, a megértés, a feltétel nélküli 
ragaszkodás és a lojalitás érzését. 
Az állatok nem támasztanak ve-
lünk szemben teljesíthetetlen elvá-
rásokat, nem emlékeztetnek min-
ket állandóan gyengeségeinkre, 
tökéletlenségünkre. A velük való 
kapcsolatban, átélhetjük a gondos-
kodás nagyszerű érzését, azt, hogy 
valakinek fontosak vagyunk, hogy 
számít ránk, és hogy mi is felelős-
séggel tartozunk érte.  Sok kelle-
mes percet élhetünk át a velük való 
időtöltés során, napjainkba jóked-
vet, vidámságot, szeretetet hoznak. 
Mindezeket végiggondolva elkép-
zelhetjük, hogy milyen felbecsül-
hetetlen értékű motivációt visznek 
az állatok a sérült emberek min-
dennapjaiba. Ha pedig ezeket a ha-
tásokat tudatosan tervszerűen al-
kalmazzuk, akkor jelentős terápiás 
értékkel bírnak.  Az állatasszisztált 
terápiák egyaránt megfogalmaz-
nak rehabilitációs, gyógypedagó-
giai, pedagógia és pszichológiai 
célkitűzéseket.

A lovasterápia egy olyan gyűjtő-
fogalom, amely magába foglalja 
mindazokat a tevékenységeket, 
amelyeket a ló segítségével akár a 
ló hátán, akár a lóval való külön-
böző tevékenységeken keresztül 
végzünk.  A kezdetekkor egységes 
lovasterápiának mára három terü-
lete differenciálódott:

A hippoterápia orvos által javasolt, 
tulajdonképpen a ló hátán végzett 
fizioterápiás kezelési mód. Hippo-
terápiás kezeléseken elsősorban 
mozgásukban akadályozott gyer-
mekek és fiatalok vesznek részt, a 
terápiás foglalkozásokat gyógytor-
nász alapvégzettségű hippoterape-
uták vezetik. A terápia alapja a ló 
mozgása által nyújtott mozgásim-
pulzusok felhasználása, annak ér-
dekében, hogy fejlődjön a páciens 
mozgáskoordinációja, a járása és 
tartási funkciói. A terápia eme ágá-
ban a lovat mindig hátulról hosszú 
száron lépés jármódban vezetik. A 
hippoterápia eredményeképpen ja-
vul a résztvevők izomtónus szabá-
lyozása, egyensúlya, mozgáskész-
sége. 
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A Nemzetközi Gyermekmentő  
Szolgálat lovasterápiája

A gyógypedagógia lovaglás és lovastorna a ló, a lovag-
lás és a lóval való tevékenységek hatásait használja fel. 
Fejlesztő, nevelő célzatú komplex terápiás eljárás, mely 
magába foglalja a lovon végzett különböző gyakorla-
tokat, feladatokat, játékokat, melyek kiegészülnek, a 
lovak körüli teendőkkel, mint lóápolás, gondozás, ló 
vezetés stb. Ezen tevékenységek megvalósítása során, 
a cél a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, a 
kommunikáció fejlesztése, a mozgás-, és egyensúly-
fejlesztés, valamint a magatartás és a viselkedés sza-
bályozása. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 
foglalkozásokon főleg tanulási és magatartás problé-
mákkal küzdő, autizmussal élő, látás- vagy hallássé-
rült gyermekek, fiatalok vesznek részt.

A lovasterápia harmadik és egyben legfiatalabb ága a 
pszichológiai lovasterápia, mely az ember-állat kö-
zötti kötődésre, kapcsolatra épül. A pszichológiai lo-
vasterápia során a pszichológus alapképzettségű lo-
vasterapeuta a lovas helyzetben megélt élményekkel 
és a páciens lóval kialakított kapcsolatával dolgozik. 
A pszichológiai lovasterápia nemcsak a viselkedés és 
szorongásos zavarok, hanem a depressziós kórképek, 
szenvedélybetegségek, önálló vagy kiegészítő kezelé-
sére is alkalmas. 

A lovaglásnak önmagában is számos pozitív hatása 
van, hiszen a szabad levegőn egy másik élőlénnyel vég-
zett mozgás elősegíti a jó közérzet kialakulását. Más 
terápiás állatokkal összehasonlítva fontos különbség, 
hogy a ló hordozófunkciója, háromdimenziós ringató 
mozgása is hozzájárulhat a terápia sikeréhez, harmó-
niát teremt, csökkenti a görcsösséget. A lovas közeg 
segíti a résztvevők szociális kapcsolatainak kitágulá-
sát, új kapcsolatok kialakítását, ismeretségek kötését a 
közös érdeklődési kör, a közös hobbi által. A lovakkal 
való munka segíti a figyelem felkeltését, fenntartását, 
az összpontosítást, türelemre, önfegyelemre, követ-
kezetességre tanítja a lovasokat és a pácienseket egy-
aránt. A ló nagyon fontos motiváló tényező a terápia 
minden ágában, a résztvevők sokszor a ló kedvéért 
hajlandónak akár nehéznek, bonyolultnak tűnő fel-
adatokat is megoldani. A ló legjobb terapeuta, hiszen 
azonnal reagál a vele dolgozó ember viselkedésére, 
magatartására, azonnali, őszinte visszajelzést ad. A 
lovasok sokszor megtapasztalhatják azt, hogy visel-
kedésük, magatartásuk, hangulatuk, hogy hat a lóra. 
Csak akkor tudnak kontrollt tartani a ló felett, ha ké-
pesek magukat is kontrollálni. A lovak közelsége, az 
ápolásuk, a velük kialakított testi kontaktus, testük 
melegének érzése, ringató mozgásuk a legtöbb ember-
re megnyugtatóan hat, oldja a feszültséget, segíti har-
mónia, a belső egyensúly átélését.  

A fogyatékos személyek szabadidős lovaglása és lo-
vassportja, mint ahogy azt a neve is mutatja, nem tar-
tozik a szigorúan vett lovasterápiás ágak közé. A lovas-
terápiában résztvevő gyermekek, fiatalok, a terápiás 
folyamat végeztével, általában nem akarják befejezni 
a lovaglást, így ezért számukra a szabadidős, vagy a 
sportlovaglás keretei között biztosítunk lehetőséget a 
tevékenység továbbfolytatására.  A szabadidősport és 

a versenysport népszerűsítése céljából minden ősszel 
nemzetközi és hazai díjlovas és lovasterápiás versenyt 
szervezünk, külföldi és hazai, sérült és ép lovasok 
részvételével.  

Végül egy megjegyzés. Az elmúlt 18 évben a Miniszté-
rium vagy ötször felkért minket, hogy vegyük át a fóti 
Gyermekvárost. Mindig megköszöntük a lehetőséget, 
és nem kértük. Most is köszönjük egyesek javaslatát, 
de köszönjük, nem kérjük. Ha jól tudjuk, a Károlyi 
Alapítvány érdekelt az átvételben.

 Lakástakarék-pénztár, 30 %-os állami támogatás-
sal, kedvezménnyel. Hitel konstrukciók. Részletes tá-
jékoztatással szívesen állok rendelkezésre. Kimmelné 
Berkes Zsuzsanna T:06-20-9671-963 
E-mail: joajanlat.biztositas@gmail.com
 Víz-gáz- fűtésszerelés, dugulás, csőrepedés, 
padlófűtés gépi mosása. tel.: 06 70 311 4266

Dr. Edvi Péter
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