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Mamma Mia! 
Sose hagyjuk abba
(amerikai zenés vígjáték, 114 perc, 2018)

A Hangya és a Darázs 
(angol-amerikai akciófilm, 118 perc, 2018)

Barátom, Róbert Gida
(amerikai animációs vígjáték, animációs ka-
landfilm, családi film, fantasy, 110 perc, 2018)

Az augusztusi mozikínálat mindenkinek tartogat valamit. Bemutatják többek között a legújabb Mission: Im-
possible-filmet, a MEG című óriáscápás horrort, a Budapesten forgatott A kém, aki dobott engem című vígjá-
tékot és egy sci-fi thrillert, a Sötét elméket. A mozikban látható filmek közül hármat emeltünk ki: a könnyed 
romantikus filmek kedvelői a Mamma Mia! musical folytatásában lelhetik örömüket, a szuperhősfilmek ra-
jongói a legújabb Marvel-filmre ülhetnek be, akik pedig valami komolyabbra vágynak, megnézhetnek egy 
olyan drámát, amiben a Százholdas Pagony lakói szolgáltatják az érzelmi mélységet. Rácz Viktória írása.

Egy olyan hatalmas kasszasiker, mint 
amilyen az ABBA-dalokat feldolgozó 
Mamma Mia! volt 2008-ban, nem marad-
hat folytatás nélkül. A Meryl Streep nevé-
vel fémjelzett első rész az apakeresésről 
szólt: Sophie (Amanda Seyfried) szerette 
volna, hogy az apja kísérje oltárhoz az 
esküvőjén, ezért anyja, a szállodatulajdo-
nos Donna (Streep) tudta nélkül meghív-
ta a három lehetséges apajelöltet (Pierce 
Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård). 
A Mamma Mia! csak utalgatás szintjén 
foglalkozott azzal, hogyan sikerült Don-
nának egymás után háromszor is szere-
lembe esnie, de a második részben már 
fény derül a teljes igazságra. Ugyanis a 
Mamma Mia! Sose hagyjuk abba két idő-
síkon játszódik: az egyikben Sophie küzd 
anyja örökségével – azaz a hotel fenntar-
tásával – a másikban pedig visszatekin-
tünk a múltba, hogy megismerjük a fiatal 
Donna (Lily James) szerelmi kalandjai-
nak és a hotel alapításának történetét.
Bár az első részben a legismertebb ABBA 
dalok már elhangoztak, azért maradt még 
sláger a készítők tarsolyában: felcsendül 
többek között az együttes karrierjét elin-
dító Waterloo, illetve a Fernando is, nem 
más, mint a popdíva Cher előadásában. 
A Mamma Mia! Sose hagyjuk abba iga-
zi örömfilm: egy hatalmas buli, amiben 
a színészek boldogan és gátlások nélkül 
bohóckodják végig a kétórás játékidőt, 
széles mosolyukat pedig a nézők arca is 
visszatükrözi. Értelemszerűen azok ne 
üljenek be a filmre, akik irtóznak a gics-
csbe hajló zenés-táncos betétektől, de ha 
otthon hagyjuk a cinizmusunkat, garan-
táltan jól fogunk szórakozni a filmen. 

A Bosszúállók: Végtelen háború volt a 
Marvel filmuniverzum eddigi legsötétebb 
filmje, így a két rovarnevű szuperhős leg-
főbb feladata az, hogy segítsen kiheverni 
Thanos pusztítását. A Marvel legújabb 
filmje a Végtelen háború eseményei előtt 
játszódik, és már az elején kiderül, miért 
nem tudott Scott Lang, azaz a Hangya 
besegíteni a Bosszúállóknak a végtelen 
kövekért folytatott harcban. Hősünk há-
ziőrizetbe került, miután Amerika Kapi-
tányékkal megszegte a Szokóviai Egyez-
ményt. Akik a fenti mondatokból semmit 
nem értettek, azoknak sem kell aggódni-
uk, ugyanis A Hangya és a Darázs pont 
egy olyan film, ami előzetes tudás nélkül 
is értelmezhető és élvezhető. Bár termé-
szetesen sok visszautalás van korábbi 
Marvel-filmekre – leginkább a Hangya 
első részére – Lang annyira elkülönül 
a nagykaliberű hősök történetszálától, 
hogy nem érezzük a filmet három másik 
film összekötésének.
A Hangya és a Darázs – hűen zsugorodós 
témájához – nem akar túl nagyot markol-
ni: szó sincs világmegmentésről, helyette 
a családegyesítés a cél. Persze van külön-
leges képességgel rendelkező főgonosz és 
rengeteg bonyolult technológiai kütyü is, 
mégis nagyon egyszerű a történet: adott 
két hős, akik rovarméretűre zsugorodva 
vagy éppen óriásira nőve küzdenek meg 
az ellenséggel. Az akciójelenetek az első 
részhez hasonlóan még mindig elképesz-
tően látványosak és kreatívak, ezúttal 
még több apró dolgot láthatunk nagyra 
nőni, és nagy dolgokat összezsugorodni. 
A Hangya és a Darázs egy csupaszív és 
szórakoztató akciófilm, ami remek ki-
kapcsolódást nyújt – nem csak a szuper-
hősfilm-fanoknak. 

Van egyáltalán olyan ember, aki nem Mi-
cimackóval és a Százholdas Pagony többi 
lakójával együtt nőtt fel? Mindannyiunk 
gyerekkorában meghatározó szerepet 
töltött be Malacka, Tigris, Füles, Nyuszi, 
Kanga, Zsebibaba, Bagoly és persze a csa-
csi öreg medve. A. A. Milne imádnivaló 
teremtményei nemcsak kedvesek és vicce-
sek, de még kifejezetten bölcsek is tudnak 
lenni, ha arra van szükség. Éppen ezért 
Micimackót és barátait nem lehet elfelej-
teni – bár Róbert Gidának mégis sikerült. 
A Disney élőszereplős Micimackó filmje 
a felnőtt Róbert Gidáról (Ewan McGreg-
or) szól, akit olyannyira eltemet a munka, 
hogy a családjára sincs ideje, nemhogy 
gyerekkori barátaira. Minden a feje tete-
jére áll, amikor a férfi életében újra meg-
jelenik Micimackó, és a segítségét kéri. A 
Százholdas Pagony lakói váratlanul eltűn-
tek, és ki más segíthetne Micimackónak 
megkeresni őket, ha nem az egykori leg-
jobb barátja.
Az eleinte kelletlen Róbert Gida végül be-
adja a derekát, és Micimackóval az oldalán 
visszatér a Százholdas Pagonyba. A Bará-
tom, Róbert Gida egy szívmelengető törté-
net arról, hogy a felnőtté válásnak nem kell 
egyenlőnek lennie a gyermeki képzelőerő 
elveszítésével. A film hangvétele olyankor 
kifejezetten melankolikus, bár ezt inkább 
csak a felnőtt nézők fogják észrevenni, 
akik azonosulni tudnak a főnöke által ki-
zsigerelt, a családfenntartás felelősségétől 
és a munkahelyi stressztől agyonterhelt 
Róbert Gidával. Szerencsére Micimackó-
ékra lehet számítani a problémák megol-
dásában, így kalandjaik során Róbert Gida 
újra megtanul önfeledten nevetni.
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Az elmúlt években olyan közigaz-
gatást építettünk, amely élvezi az 
emberek bizalmát, segíti a magyar 
állampolgárok és a vállalkozások 
boldogulását.  Célunk, hogy a ma-
gyar emberek számára az ügyinté-
zés ideje, az arra fordított energia és 
anyagi terhei csökkenjenek, ezáltal 
javuljon életminőségük. Ezt szolgálta 
a kormányablakok kialakítása és ezt 
a célt szolgálja a kormányablak bu-
szok üzembe helyezése is – mondta 
Tuzson Bence közszolgálatért felelős 
államtitkár a hatodik Kormányablak 
Busz átadásán.

Tuzson Bence a vas megyei Jánoshá-
zán helyezte üzembe a hatodik kor-
mányablak-feladatok ellátására ki-
alakított Mobilizált Ügyfélszolgálatot 
(Kormányablak Buszt), amely a megye 
216 településén teszi lehetővé az ál-
lampolgárok számára a kormányablak 
szolgáltatások igénybe vételét. 

Az átadón az államtitkár a Kormá-
nyablak Buszokkal kapcsolatosan 
hangsúlyozta: ,,Végig kellett gondol-
ni, hogy ez a jó minőségű szolgálta-
tás, hogyan tud mindenhova eljut-
ni. Így született meg a döntés, hogy 
Magyarországon tíz Kormányablak 
Busz lesz.”

A mobilizált ügyfélszolgálati irodá-
ban az ügyfelek több mint 2500 féle 
ügykört kezdeményezhetnek, illetve 
kaphatnak tájékoztatást az eljárás 
menetéről. Többek között személy-
azonosító igazolvánnyal, lakcímkár-
tyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel 
kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélka-
pu regisztrációra is van lehetőségük 
az ügyfeleknek Az állampolgárok 
rugalmasabban szervezhetik az ügy-
intézésüket, hiszen lakóhelyük vala-
mint munkahelyük között, útközben 
is könnyen elérhetőek a kormányab-

lak szolgáltatások. A buszban 1 db 
okmányos és 1 db kormányablak 
munkaállomás került kialakításra 
teljes informatikai hálózattal együtt. 
A kiépített rendszer magában foglal 
egy beépített fényképezőt, valamint 
nyomtatót és szkennert is. A teljes 
mobil ügyfélszolgálat klimatizált, 
továbbá szünetmentes tápegységről, 
aggregátorról üzemeltethető azokon 
a helyszíneken, ahol nincs villamos 
hálózati csatlakozási lehetőség. A 
Mobilizált Ügyfélszolgálat akadály-
mentesített, mozgássérült ügyfelek 
fogadására is alkalmas.

Magyarország Kormánya 2011. ja-
nuár 1-től kezdte meg az országos 
kormányablak-rendszer kiépíté-
sét, majd – mind számában, mind 
funkcióiban történő – folyamatos 
bővítését. A Mobilizált Ügyfélszol-
gálat létrehozásával lehetőség nyí-
lik a helyben történő ügyintézésre a 
kormányablakkal nem rendelkező, 
illetve a közlekedési infrastruktúra 
szempontjából hátrányban lévő te-
lepüléseken élő állampolgárok szá-
mára is, ezzel az ügyfelek hatékony 
kiszolgálását akadályozó térbeli kor-
látok áthidalhatóvá válnak. 

A Mobilizált Ügyfélszolgálat segítsé-
gével a kormányablakos ügyintézés 
közelebb kerül az állampolgárokhoz, 
elősegítve a célt, hogy magas szín-
vonalon, hatékonyan és gyorsan in-
tézhessék ügyeiket. Ezáltal a részben 
hazai, részben európai uniós forrá-
sok felhasználásával kialakított, kö-
zösségi térként is funkcionáló kor-
mányablakok mellett kórházaknál, 
különböző céges és állami rendez-
vényeken, fesztiválokon a Mobilizált 
Ügyfélszolgálatokon (kormányablak 
buszokban) is intézhetik ügyeiket az 
állampolgárok. 

Költözik a Dunakeszi Járásbíróság

Önkormányzati hírek

Ideiglenesen új épületbe költözik a 
Dunakeszi Járásbíróság.  2018. au-
gusztus 7. napjától a 2120 Dunake-
szi, Fő út 24. szám alatt található 
intézményben folytatja munkáját.
A költözésre a Verseny utcai épület 
leromlott állapota és helyhiány mi-

att van szükség, illetve azért, mert 
az Országos Bírósági Hivatal a Du-
nakeszi Járásbíróság helyén új, 21. 
századi követelményeknek megfele-
lő „minta” bírósági épület létreho-
zását célzó beruházást valósít meg.

A Dunakeszi Járásbíróság 
elérhetőségei az alábbiak: 
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 24.
2120 Dunakeszi, Pf. 53.
 Telefax: 06-27/341-249
Telefonszámok:
06-27/341-099 (központ)
06-27/341-349 (központ)
06-27/341-986 (elnöki iroda)
06-27/342-012 (elnök asszony)

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Intézményi és külkapcsolati 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./29. pontban meghatározottak 
szerint: felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtu-
dományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár Anita Jogi és Koordinációs osztályvezető 
nyújt, a +36 30/ 499-9040 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Dr. Sugár Anita Jogi és Koordinációs osztályvezető részére, a sugar.anita@fot.hu e-mail 
címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10. 
További információ a www.fot.hu honlapon.

Kormányablak buszok segítik a még hatékonyabb
és gyorsabb ügyintézést 

Fótnak még várnia kell
Az első kormányablakok 2011-
ben kezdték meg működésüket a 
megyeszékhelyeken és a megyei 
jogú városokban, és még ebben 
az évben elkezdődött a felkészü-
lés a kormányablakok országos 
hálózatának a kialakítása is. Az 
új kormányablakok megnyitása 
2014. februárjától dinamikusan 
fejlődik. Fóton azonban a mai na-
pig nincs Kormányablak.

Régóta kívánságuk és egyben 
jogos elvárásuk is nekünk fóti-
aknak, hogy hivatalos ügyeinket 
hatékonyan, gyorsan, egysze-
rűen, akár munkaidőn kívül is, 
helyben el tudjuk intézni.

Városunk központi részén, a Dó-
zsa György út 12-14. szám alatt 
kimondottan azzal a céllal ala-
kított ki Bartos Sándor polgár-
mester úr kezdeményezésére az 
Önkormányzat egy helyiséget, 
hogy a városban élőknek ne a 
szomszédos települések Kormá-
nyablakait kelljen igénybe ven-
nie, hanem Fóton élhessünk a 
jól szervezett közigazgatás adta 
segítőkész lehetőséggel. A terem 
felújítva, kifestve, informatikai-
lag teljes körűen felszerelve, ügy-
félbarát módon kialakítva várja, 
hogy a városlakók szolgálatába 
állhasson.

Magyarországon a kormányabla-
kokban jelenleg több, mint 2500 
féle ügykört intézhetnek, kezde-
ményezhetnek, illetve kaphatnak 
tájékoztatást az érdeklődők az 
eljárásuk menetéről. 

Jelenleg a legjellemzőbb ügycso-
portok a személyi igazolvánnyal 
kapcsolatos feladatok, a jármű 
nyilvántartással és a vezetői en-
gedéllyel kapcsolatos feladatok, 
a kormányablakok hatáskörébe 
tartozó, illetve abba nem tartozó 
ügyekben tájékoztatás nyújtása, 
továbbá a lakcímigazolvánnyal és 
a családtámogatással kapcsolatos 
feladatok. 
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének júliusi üléseiről 
Városunk Önkormányzatának 
Képviselő-testülete július 4-én tar-
totta a nyári szünete előtti utolsó 
rendes ülését – a következő rendes 
ülésük majd szeptember 26-án lesz. 

Zárt ülésén a Testület döntött:

 egyes fóti ingatlanok tulajdonjo-
gának az Önkormányzat javára tör-
ténő megszerzéséről (vételi ajánla-
tokról, és/vagy kisajátítási eljárások 
megindításáról);

 az Apponyi Franciska Óvoda 
óvodavezetői álláshelyére érkező pá-
lyázatokról: 2018. augusztus 1-jétől 
kezdődő 5 évnyi időtartamra Szűcs 
Éva Andrea fóti lakost nevezve ki az 
Óvoda vezetőjének;

 a Sopronok utca melletti mezőn 
a 2597 hrsz.-on 150 m2-nyi terület 
bérbeadásáról a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. részére, bázisállo-
más létesítése céljára;

 valamint önkormányzati hatósági 
döntés elleni fellebbezés elbírálásáról.

A továbbiakban már nyilvános ülés 
első részében a Testület (mint a tu-
lajdonosi jogok gyakorlója) hoz-
zájárult ahhoz, hogy a Fóti Sport 
Egyesület az általa használt önkor-
mányzati sportpálya egy részét bér-
be adja a Tweener Tennis Kft.-nek 
teniszcentrum kialakítása céljából. E 
teniszcentrum alkalmas lehet hazai 
és nemzetközi korosztályos tenisz-
versenyek rendezésére, hozzájárulva 
a fóti és Fót környéki gyermekek és 
felnőttek egészséges sportolási, sza-
badidő-eltöltési lehetőségeinek biz-
tosításához és egyúttal a város ide-
genforgalmának fellendítéséhez.

Ezt követően a Képviselő-testület 
rendeletet alkotott az Önkormány-

zat 2018. évi költségvetésének II. 
sz. módosításáról, majd elfogadta a 
Fejlesztési tanácsnok I. féléves be-
számolóját - miként a Jegyző jelen-
tését is a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról – és jóváhagyta a 
Helyi Értéktár Bizottság módosított 
SZMSZ-ét.
A képviselők bővítették a Helyi Ér-
téktár Bizottság tagjainak számát, 
taggá választva Balogh Dávid művé-
szettörténészt, Elekné Szemők Er-
zsébet nyugalmazott pedagógust és 
Varga Jánosné vállalkozót.

A Képviselő-testület további szem-
pontokat kíván vizsgálni – s ennek 
érdekében újabb döntés-előkészítő 
feladatokat határozott meg - a nem 
állandó jellegű (ideiglenes) nappali 
melegedő és éjjeli menedékhely ki-
alakítása céljával.
Fizetési feltételek tekintetében a 
Testület módosította a Fót Város 
Önkormányzata és a Pannon Modul 
Kft. között létrejött „Fót, 3 db busz-
váró átépítése” tárgyú (bruttó 9,2 
millió forintos) kivitelezési szerző-
dés egyik pontját, továbbá Az „Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása” tárgyú pályázaton tör-
ténő részvételről hozott 205/2018. 
(VI.20.) KT-határozat egyik pontját 
(közel 5 millió forinttal növelve a 
korábban vállalt 40 millió forintnyi 
önkormányzati önrész mértékét).

Ugyancsak módosította a Testület – 
pótmunkák megrendelése céljával - 
a Ferenczy István utcai Vendégház 
felújítása ügyében korábban hozott 
határozatát.

A Testület úgy döntött, hogy a Vö-
rösmarty úti Ravatalozót körülvevő 
zöldfelületen a telepített növényzet 
egyedi igényeit szem előtt tartva, au-

tomata öntözőrendszert létesít – fel-
hatalmazva a Polgármestert, hogy e 
feladatra kérjen be három ajánlatot, 
és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
kösse is meg a kivitelezési szerző-
dést.

A képviselők októberi ülésükre ha-
lasztották el a „Barackos” területé-
nek rendezését célzó előterjesztések 
tárgyalását, átdolgozásra visszaad-
ták a kisalagi sportpálya rekortán 
pálya-fejlesztési programjáról, va-
lamint a helyi közvilágítás energia-
takarékos fejlesztéséről szóló elő-
terjesztéseket, továbbá felkérték a 
Fóti GESZ igazgatóját, hogy folytas-
son további tárgyalásokat a SALDO 
Zrt-vel, a helyi rendelet megfelelő 
alkalmazásához szükséges szoftver 
megfelelő módosításával kapcso-
latban, és számoljon be az októberi 
ülésen annak eredményéről. (A re-
kortán-pálya ügyében július 19-én 
született újabb testületi döntést bő-
vebben lsd. majd a továbbiakban!)

Ugyancsak döntés született:

 a Helyi Építési Szabályzat terve-
zett (folyamatban lévő) módosítá-
sának részeként arról, hogy a Dózsa 
György út menti TV-1 építési öve-
zetben fekvő építési telkek beépít-
hetőségének biztosítása érdekében 
a Testület úgy kívánja módosítani a 
HÉSZ-t, hogy az építési övezet hátsó 
kerti építési határvonalának módo-
sításával a telkeken építésre alkal-
mas építési hely jöjjön létre, s ez által 
a telkek beépíthetők legyenek;

 a Downtown Property Kft. és a 
Globe Property Management Zrt. 
kérelme alapján (tekintettel a kérel-
mezők által megvalósítani kívánt be-
ruházások elősegítésére) arról, hogy 
a Testület a Fót 5453/14, 5453/15, 

5453/16, 5453/17, 5453/18 hrsz.-új 
területeket kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánítja – rögzítve, hogy és 
az Önkormányzat a kérelmezőkkel 
településrendezési szerződést köt. A 
településrendezési eszközök módo-
sításának terveit a Képviselő-testü-
let a MŰ-HELY Zrt.-től rendeli meg;

 a Hivatal sürgősségi indítványa 
alapján arról, hogy az Önkormány-
zat fellebbezést nyújt be a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályának az 
Utilis Kft. által a Fót 06/1, 06/2 és 
06/3 hrsz-ú ingatlanokon található 
Fót-I. védnevű egykori homokbá-
nya területén megvalósítani kívánt 
B1b alkategóriájú, nem veszélyes 
hulladéklerakóra vonatkozó egysé-
ges környezethasználati engedélyé-
ről szóló PE-06/KTF/7178-32/2018. 
számú határozatával szemben.

További két, halasztást nem tűrő 
ügyben a Képviselő-testület július 
19-én egy további, rendkívüli ülést 

is tartott, amelynek nyilvános ré-
szében tulajdonosi hozzájárulását 
adta a Németh Kálmán úti aszfalt 
kézilabda pálya rekortán burkolattal 
történő felújításához, és versenyez-
tetési eljárást indított a kivitelező 
kiválasztására.
A Magyar Kézilabda Szövetség 
100%-os, bruttó 31 millió forint ér-
tékű támogatásával megvalósítandó 
pályafelújítás részeként 2 db szab-
vány méretű, rögzített kézilabda 
kapu, továbbá palánk és labdafogó 
háló is létesül.

A pályaépítéshez szükséges helyi 
előkészítő munkálatokra (konkré-
tan a rekortán-burkolat alatti, szi-
várogtatóval ellátott vasbeton lemez 
kivitelezésre) a Képviselő-testület 
az Önkormányzat saját költségveté-
séből bruttó 13 millió forintot külö-
nített el.

Zárt ülésén a Képviselő-testület 
helyt adott Nyírő-Könnyű Judit, 
az Apponyi Franciska Óvoda eddi-
gi vezetője felmentési kérelmének: 

elért szolgálati idejére tekintettel 
2018. augusztus 1. kezdőnapjával 
felmentve őt közalkalmazotti jogvi-
szonya alól, és mentesítve felmentési 
ideje teljes időtartamára a munka-
végzés alól. A Testület megköszönte 
Nyírő-Könnyű Judit eddig végzett 
munkáját, elismerését fejezve ki a 
fóti gyermekekért tett erőfeszítése-
iért.

Tudósításainkkal legközelebb la-
punk októberi számában jelentke-
zünk.
Az elfogadott határozatok addig is 
teljes terjedelmükben megtalálha-
tóak az Önkormányzat honlapján 
- www.fot.hu -, ahol a nyilvános 
képviselő-testületi ülések részletes 
jegyzőkönyvei, az előterjesztések, 
valamint az ülésekről készült kép-
és hangfelvétel is megtekinthetőek.

Minden Kedves Olvasónknak és 
ügyfeleinknek további jó nyaralást, 
kellemes pihenést kívánunk!

Dr. Finta Béla jegyző

Bartos Sándor polgármester kez-
deményezésére Fót Város Ön-
kormányzata az idei esztendőben 
megduplázott összeggel, 200.000 
Ft-tal támogatja a Rákóczi Szövet-
séget, amelynek kiemelt küldetése, 
hogy minden lehetséges eszköz-
zel szorgalmazza Kárpát-meden-
ce-szerte a magyar nyelvű iskolák 
munkáját. Ennek része a magyar 
diákok „Beiratkozási Ösztöndíj 
Programja”.

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szö-
vetség célja, hogy folyamatosan tá-
jékoztassa a hazai és a nemzetközi 
közvéleményt a Kárpát-medencei 
magyarság, különösen a felvidéki 
(Szlovákia) és a kárpátaljai (Uk-
rajna) magyarság életének esemé-
nyeiről és ébren tartsa az érdeklő-
dést a kisebbségi magyarság sorsa 
iránt, egyben erősítse a magyarság 
összetartozás tudatát. Megkü-
lönböztetett figyelemmel segíti a 
magyarság oktatási, kulturális és 
közművelődési tevékenységét, vala-
mint ösztöndíjat adományoz. Emel-
lett érdekvédelmi és jogi tanácsadó 
szolgáltatást is nyújt a Kárpát-me-

dencében szülőföldjükről kitele-
pített vagy menekülni kényszerült 
magyar embereknek és minda-
zoknak, akik magyarságuk miatt 
jogsérelmet szenvedtek. A Rákóczi 
Szövetség közvetlen politikai tevé-
kenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, ezért támoga-
tásukban nem részesül.

A „Beiratkozási Ösztöndíj Prog-
ram” egyszeri alkalommal lehető-
séget biztosít tízezer forint értékű 
támogatás igénybevételére, olyan 
magyar családoknak, akik magyar 
iskolába íratják első osztályba lépő 
gyermeküket. A program először 
a Felvidéken indult el, ahol ennek 
köszönhetően növekedett a magyar 
iskolakezdők száma, a szórvány 
magyar településeken pedig sike-
rült megállítani a negatív tenden-
ciát. Ma már kiterjed a kárpátaljai 
Felső-Tisza vidékre, a partiumi Bi-
har megyére, Temes megyére, a dési 
régióra, valamint a délvidéki szór-
vány magyar településekre. 2017. 
őszén összesen 6792 iskolakezdő 
családja vette át 316 helyszínen az 
eljuttatott ajándékcsomagokat, 

amelyek különböző iskolaszereket 
és könyveket tartalmaztak.                                                  

Fót Város Önkormányzata évek óta 
támogatja 100.000 Ft összeggel a 
Rákóczi Szövetség „Beiratkozási 
Ösztöndíj Programját”. Dr. Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
levélben mondott köszönetet Fót 
Város Önkormányzatának 2017. 
évi támogatásáért, mely a felvidéki 
Zseliz település tíz magyar kisdi-
ákjának iskolakezdését tette köny-
nyebbé. Az idei esztendőben Bartos 
Sándor polgármester kezdeménye-
zésére - az elmúlt évekhez képest - 
további 100.000 Ft-tal járult hozzá 
az Önkormányzat a Rákóczi Szö-
vetség ösztöndíj programjához.

Forrás: www.rakocziszovetseg.org

A Rákóczi Szövetség támogatása 
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2018. szeptember  
elsejétől új menet-
rendet vezet be a 
Volánbusz

A gazdaságos és fenntartható üzemeltetés érdekében 
elkerülhetetlenné vált egyes járatok megszüntetése 
vagy útvonalának lerövidítése illetve módosítása a 
• 308-309 Budapest – Dunakeszi – Fót – Budapest
• 310-311 Budapest – Fót – Dunakeszi – Budapest
• 324 Dunakeszi – Fót – Mogyoród – Gödöllő
• 326 Fót – Mogyoród viszonylatokon.

Részletes menetrendi információk hamarosan  
elérhetőek lesznek honlapunkon: 
www.fot.hu; 
Fót Város Facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/fot.varosa/ 
és a www.volan.hu honlapon.

 

A Volánbusz Zrt. Forgalmi Igazgatósága tájékoztatása szerint 2018. szeptember 1-jétől a Dunakeszi, Fót, Mo-
gyoród, Vác településeket kiszolgáló elővárosi és regionális autóbuszvonalakon, az utasforgalmi viszonyok 
megváltozása miatt, a mentrendi kínálat racionalizálását tervezi.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturált Települési Környezet Díj adományozása tárgyában
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a 

természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, 
karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. 

Fentiek elismerésére 2018-ban is meghirdetésre kerül a

„Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.
A Díj elnyerésére jogosultak köre

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek 
fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. 
A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál. A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, 
amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el. A díjból évente egy adományozható. 

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár. 
A pályázat meghosszabbított benyújtási határideje

A pályázatot 2018. szeptember 10-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Iroda

1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:

„Kulturált Települési Környezet Díj 2018”
Felmerülő kérdéssel, problémával 

Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90    Mobil: 06-20-9369-607   E-mail: panyiz@pestmegye.hu

Bővebb információ: www.pestmegye.hu

Nem veszélyes hulladéklerakó!? 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete fellebbezést nyújt be a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának az Utilis Kft. által a Fót 06/1, 06/2 és 
06/3 hrsz-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevű egykori homokbánya 
területén megvalósítani kívánt (B1b alkategóriájú) nem veszélyes hulla-
déklerakóra vonatkozó egységes környezethasználati engedélyéről szóló 
határozatával szemben.
Fót Város vezetése mindent meg-
tesz azért, hogy megakadályozza, 
hogy az Utilis Kft. (B1b alkategó-
riájú) nem veszélyes hulladéklera-
kót alakítson ki és működtessen 
az egykori homokbánya területén, 
mivel az sem a településrendezési 
eszközeinkkel, sem a jogszabályok 
előírásaival nincs összhangban. Ép-
pen ezért, Fót Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 36/2017. 
(X.26.) önkormányzati rendeletében 
változtatási tilalmat rendelt el a 
Fót Város közigazgatási területén 
található Fót, 06/1, 06/2 és 06/3 
hrsz-ú ingatlanokra kiterjedően.

Nézzük tételesen a legfőbb ellenér-
veket a tervezett kazánhamu és sa-
lak lerakóval szemben:
A tervezett tevékenység a bánya 
besorolású területen nem végez-

hető, ehhez a Szabályozási Terv és a 
Helyi Építési Szabályzat módosítása 
szükséges, mivel az OTÉK 24.§.-a 
rendelkezik a Különleges terüle-
tekről, mely elkülöníti egymástól a 
bánya, valamint a hulladékkezelő,- 
lerakó területhasználatát.

A hulladéklerakással, valamint 
a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekről 
jogszabály kimondja: „nem veszé-
lyes hulladék lerakására szolgáló 
hulladéklerakó esetén a hulladék-
lerakó telekhatára és összefüggő 
lakóterület, lakóépület, valamint 
más, védendő területek, létesítmé-
nyek között a védőtávolság nem 
lehet kevesebb, mint 500 méter.” 
Jelen esetben itt a lakóterület távol-
sága a 06/1 hrsz. alatti ingatlantól 
350 méter. 

Fót a felszín alatti vizek szempont-
jából a fokozottan érzékeny, vala-
mint a kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi telepü-
lések közé került besorolásra. A 
hulladéklerakással, valamint a hul-
ladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről szóló 
KvVM (Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium) rendelet elő-
írásai alapján kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen nem létesíthető hulla-
déklerakó.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóságának a 2014. évi állásfoglalása 
szerint a területeken védett növény 
és fokozottan védett madárfajok 
(partifecske, gyurgyalag) üregei 
találhatók.

Nyári munkálatok városunkban - dióhéjban
Amikor az emberek nagy része a 
vízpartra vágyik a hőségben, mi a 
Közszolgáltató KFT dolgozói szépí-
tünk, korrigálunk, javítunk a város 
különböző pontjain. A trópusi eső-
zések miatt az árkok, vízelvezetők 
folyamatos karbantartása és az utak 

javítása, kátyúzása napi feladatokat 
ró a kollégáinkra.

A Bársony Fót Program (kivonata: 
https://fotikozszolg.hu/ -n találha-
tó) keretében a virágágyásokban újra 
virítanak a petúniák, begóniák, bár-

sonyvirágok, teljes pompájában dí-
szlik a kisalagi bolt előtti park,és az 
utolsó fázishoz közeledik a Károlyi 
utcai töltőállomás és a buszmegálló 
közötti virágosítás-fásítás.

A szavak helyett beszéljenek a képek!

Észrevételeiket, bejelentéseiket továbbra is az Önkormányzat felé tehetik meg.  
Pozitív visszajelzéseiket a munkáinkról köszönjük!

Kossuth Lajos köz Szent Imre utca Vörösmarty Mihály utcai emlékmű

Czuczor Gergely utcai  
Rendőrség előtti park
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Legelső lépés

Még a beszerzőútra indulás előtt 
érdemes átnézni mi van otthon. 
Maradtak-e üres füzetek az előző 
tanévről, mennyire használódott el 
a cezúra-, filctoll-, festék- és ecset 
készlet, mindenképp kell belőlük 
új vagy használható a tavalyi is? Ha 
már megvan a lista a beszerzendő 
dolgokról a vásárlást nem érdemes 
az utolsó pillanatra hagyni. A ”sze-
zon” kezdetén különböző akciókat 
biztosítanak az áruházak és a vá-
laszték is nagy, így azok is jól jár-
nak kiknek az első osztályt kezdi 
a gyermekük és mindent újonnan 
kell beszerezniük. A nagyobb gye-
rekeket be lehet vonni a váráslásba, 
hiszen ők már tudják mi az elvárás 
és mi az, ami bevált nekik. De akár-
mennyire igyekszik a szülő az első 
becsengetésre mindent összeszed-
ni, mindig akad pár dolog, amiről 
csak a tanév kezdete után derül ki, 
hogy szükséges. Ilyenkor sem kell 
aggódni, az áruházak polcain -bár 
kisebb mennyiségben és választék-
ban, de- bármikor lehet pótolni 

a hiányzó eszközöket.

Miért kiemelten fontos az alvás?

A modern társadalomban lerövidült 
és eltolódott az alvás ideje. A mes-
terséges világítás miatt később fek-
szünk, de korábban kelünk. Az al-
váskutató szakemberek véleménye 
szerint, ha egy gyermek nem alszik 
annyit, amennyire a szervezetének 
szüksége lenne, nem fogja hatéko-
nyan megjegyezni a tananyagot. Az 
alvás egyik fő feladata, hogy a nap-
pal felvett információ maradandó-
an beíródjon az agyba. A biológiai 
óra másként működik, mint a na-
pirend. Különösen a tiniknek van 
nehéz dolguk a pubertás időszaká-
ban, mert az ő alvásigényük hor-
monális okokból ismét megnövek-
szik. A kevés alvás hosszútávra ható 
következményekkel jár a tanulási 
teljesítményre nézve. A korai 8-9 
órai lefekvést érdemes betartani. A 
felkelést pedig már az iskola kezdés 
előtt 1-2 héttel érdemes korábbra 
tenni, ennek köszönhetően a gyer-
mek biológiai órája könnyebben al-
kalmazkodik a koránkeléshez. 

Mi kerüljön az iskolatáskába? 

Az iskolatáska kiválasztásánál a 
legfőbb szempont a gyermek egész-
sége legyen, de persze az is fontos, 
hogy tetszen neki és örömmel vi-
selje. Nem jó, ha a telepakolt táska 
súlya meghaladja a gyermek testsú-
lyának a tíz százalékát. Egészség-
ügyi csomagot is érdemes beleten-
ni. Mindig legyen benne zsebkendő, 
toalettpapír stb. Fontos, hogy taní-
tási időben is figyeljenek az étel- és 
folyadékbevitelre, ezért az innivaló 
és a tápláló szendvicsek is kapjanak 
helyet a táskában. Az édesség remek 
helyettesítője a gyümölcs, illetve, 
ha a gyermek nem allergiás a nas-
soljanak mogyorót vagy más olajos 
magvakat. A gyerekeknek úgyis 
mindig vinniük kell a könyveiket, 
füzeteiket, íróeszközeiket, amik 
épp elég terhet jelentenek, a felesle-
ges dolgok tehát kerülendők.

Szeptembertől „Lelki Támasz” ta-
nácsadás (www.lelkitamasz.hu) 
kezdi meg a működését Fóton.  
Sz. Látó Judit diplomás mentálhi-
giénés szakember, okleveles rajz-
vizsgálati szakértő és mediátor, a 
legkülönfélébb lelki problémákra, 
konfliktusokra segít megoldást ta-
lálni a hozzá fordulóknak. Felnőt-
teknek, kamaszoknak és gyere-
keknek egyaránt. Rajzelemzőként 
- amennyiben szükséges a prob-
léma feltárásához, megértéséhez-, 
rajzvizsgálati teszteket is alkalmaz.
„ - Nagyon fontos, hogy ha bármi-
lyen problémánk akad az életben, 
azt ne a szőnyeg alá söpörjük, ha-
nem minél előbb próbáljunk meg rá 
megoldást találni. Ez egyedül nem 
mindig sikerül, ilyenkor nem szé-
gyen segítséget kérni. Sőt! Talán ez 
a legbölcsebb döntés, amit önma-

gunkért tehetünk.” – fogalmazott 
a szakember. „- Egy jó beszélgetés 
megfelelő szakemberrel sok min-
dent megold, felold és helyre tesz.”

Lelkitámaszra minden-
kinek szüksége van. Van, 
aki a közvetlen környe-
zetéhez: a barátnőjéhez/ 
barátjához vagy anyuká-
jához fordul, ha tanácsra 
van szüksége egy – egy 
nehezebb élethelyzetben.  
Ők azonban nem biztos, 
hogy mindig a megfele-
lő tanácsokkal látják el 
az embert. Ilyenkor van 
szükség egy szakemberre

„Lelki Támasz” tanácsadás indul Fóton 

Vészesen közeleg a nyár vége, 
ami egyben az iskolára való fel-
készülés idejét is jelenti. A gye-
rekek bánkódnak, a szülők pe-
dig stresszesen kapkodnak, hogy 
minden meglegyen időre.  Az au-
gusztus utolsó napjai nem más-
ról szólnak, mint a közelgő is-
kolakezdésről. Míg a gyermekek 
a hétköznapi korán kelésekkel és 
a mindennapos tanulással, fel-
adatokkal beárnyékolva próbál-
ják kiélvezni az utolsó gondtalan 
napokat, a szülők fejben készítik 
a tennivalók listáját, hogy min-
den készen álljon a becsengetés-
re. Ezt az időszakot szeretnénk 
megkönnyíteni Önöknek hasz-
nos gyűjteményünkkel. 

Tippek az iskolakezdésre A reggeli a nap legfontosabb étkezése

Bármilyen korán is kel a gyermek, a 
reggelit nem érdemes megspórolni. 
Tény, hogy a kora reggeli zavarban 
nehéz változatos és tápláló harap-
nivalót tenni az asztalra, ráadásul 
egy nagyobb méretű szendvics el 
is rémisztheti az éppen ébredező 
gyermeket, de a zabpehely, zab-
keksz, gyümölcsdarabok, kakaó 
vagy gyümölcstea biztosan elnyeri 
tetszését. Ebédre biztosítani kell 
a gyerekek számára a meleg ételt, 
amire az iskolákban be lehet fizet-
ni. A büfében vásárlás nem tilos, de 
ne legyen rendszeres, ez ugyanis 
drága mulatság lehet, arról nem is 
beszélve, hogy a pultokon még min-
dig megtalálhatók a cukros üdítők, 

édességek és chipsek. 

Mozgás

A legnehezebb dolguk az elsősök-
nek van. Ők eddig az óvodában 
annyit mozoghattak amennyit csak 
akartak, most pedig sokszor 45 
percet kell végig ülniük nyugton a 
padokban. A legtöbb alsós tanító 
természetesen figyel rá, hogy sok 
mozgást építsenek be a tanmenet-
be, hiszen ez a kicsik lételeme. Isko-
la után is érdemes hagyni legalább 
egy órát játszani a természetben. A 
mozgás oldja a napi stresszt és szel-
lemi megterhelést. Érdemes válasz-
tani egy sportágat, amit a gyermek 
szívesen és rendszeresen űz. Úszni, 
biciklizni és kirándulni pedig szin-
te mindenki szeret és családilag is 
művelhetők. 

A minőségi idő aranyat ér!

A rengeteg mindennapi teendő 
mellett a mennyiségi együttöltött 
idő helyett a minőségi kerüljön 
előtérbe. A mai rohanó világban ez 
sokszor kihívásnak tűnhet, a gye-
rekeknek azonban nagyon fontos, 
hogy ha csak rövidebb ideig is, de 
osztatlan figyelmet kapjanak. Ez le-
het az esti meseolvasás, társasjáték, 
csillaglesés vagy bármi, amit szeret 
csinálni és amitől jól érzi magát.
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Helyesbítés
Előző havi lapszámunkban té-
vesen írtuk, hogy a Kiss Lenke 
Kosár Suli jubileumi évzáróján 
fellépő fóti kosárlabda csapat 
tagjai a Fóti Fáy András Általá-
nos Iskolába járnak. A tagok a 
Németh Kálmán Általános Iskola, 

a Fóti Ökumenikus Általános 
Iskola és Gimnázium és a Fóti 
Garay János Általános Iskola di-
ákjai, valamint van köztük olyan 
gyermek, aki óvodásként, Du-
nakesziről jár nap, mint nap az 
edzésekre.

Az államalapítás története 
Augusztus 20-a közeledtével tekintsünk vissza a múltba, országunk 
megalakulására és a legnagyobb nemzeti ünnepünk létrejöttére.

2

Azt a történelmi folyamatot és kor-
szakot szoktuk államalapításnak 
nevezni, melyben Szent István ki-
rályunk Európával és a pápasággal 
együttműködve, a keresztény egy-
házi, illetve világi közigazgatás ki-
alakításával megteremtette az önálló 
Magyar Királyságot az első ezredfor-
dulón. 
Ahogyan a megfogalmazásból is 
kitűnik, a folyamat három fontos 
lépéssorozatból állt: egyrészt létre 
kellett hozni az egyházi közigazgatás 
megyéit, a püspökségeket (és a hoz-
zájuk tartozó területi érsekségeket), 
másrészt ki kellett alakítani a világi 
közigazgatás vármegyéit (összesen 
tízet), végül törvényekkel biztosítani 
kellett a magyar lakosság fokozatos 
krisztianizációját, vagyis áttérését 
a keresztény hitre, szokásrendre és 
letelepedett életmódra. Az állama-
lapítás révén nemzetünk betagozód-
hatott Európa országai közé, és elke-
rülhette azt a sorsot, amit a pogány 
úton maradó, más sztyeppei népe-
ket ért utol -pl. szkíták, avarok, be-
senyők- melyek fokozatosan eltűnve 
a ” történelem színpadáról” beolvad-
tak más népekbe. 
Bár István királyunkat az egyik leg-
hosszabb ideig uralkodó koronás 
főnknek tekinthetjük (38 éven ke-
resztül ült a magyar trónon), az álla-
malapítás folyamata teljes egészében 
csak a halála után fejeződött be. Az 
utolsóként létrejövő püspökséget 
már nem ő alapította, és a lakosság 
teljes áttérése is csak halála után 
majdnem 100 évvel fejeződött be. 
Augusztus 20., mint nemzeti ünnep
Augusztus 20-án, hazánk legősibb 

nemzeti ünnepén államalapítá-
sunkat és Szent István királyunkat 
ünnepeljük. A nevezetes és törté-
nelmünk szempontjából kulcsfon-
tosságú eseményt már István életé-
ben is meg kívánták ünnepelni, így 
erre a célra a király augusztus 15-ét 
jelölte ki, Nagyboldogasszony napját, 
ami egyben onnantól kezdve a Ma-
gyar Királyság törvénynapja is lett. 
(Ez annyit jelentett, hogy innentől 
kezdve mindig ezen a napon, vagyis 
augusztus 15-én hívták össze a Kirá-
lyi Tanácsot, törvények megalkotá-
sa és beiktatása céljából.) Később az 
állam megalapításának ünnepe au-
gusztus 15-ről augusztus 20-ra to-
lódott, mégpedig Szent László kirá-
lyunk jóvoltából, aki 45 évvel István 
király halála után, 1083. augusztus 
20-án – VII. Gergely pápa hozzájá-
rulásával – gondoskodott az állama-
lapító nagy király szentté avatásáról. 
Később az ünnep bekerült az Arany-
bullába is, majd Nagy Lajos egyházi 
ünneppé nyilvánította. Augusztus 
20. később, a 18. században emelke-
dett a nemzeti ünnepnapok sorába, 
mégpedig az 1771-ben, Mária Terézia 
rendelkezése nyomán. A 20. század-
ban a kommunista rendszer számá-
ra vallási és nemzeti tartalma miatt 
az államalapítás ünnepe nem volt 
vállalható, ezért az új kenyér ünne-
pének nevezték el, majd az új alkot-
mány napjaként tartották számon. A 
rendszerváltás során azonban az új, 
demokratikusan választott Országy-
gyűlés visszaadta az ünnepnap teljes, 
eredeti méltóságát és 1991-ben ismét 
hivatalos nemzeti és állami ünneppé 
nyilvánította.
A magyar nép történelmében az ál-

lamalapítás a legfontosabb ese-
mények és sorsfordító idő-

szakok egyike volt. 
Ugyanakkor látni 

kell azt is, hogy 
ez a fennma-

radásunkat 
g a r a n t á -

ló lépés 
eg yben 

n a g y 
trau-

mát is jelentett a kor magyarjai szá-
mára. Fel kellett adniuk szokásaik 
egy részét, eredeti vallásukat, élet-
módjukat. Át kellett venni egy új szo-
kásrendszert, egy új nyelvet (Európa 
közös nyelvét, a latint) legalábbis 
törvényeikben, és egy új vallást, a ke-
reszténységet. Lassú és szenvedések-
kel teli időszak volt el, amit többek 
között az is bizonyít, hogy őseink az 
államalapítás után még több mint 
egy évszázadon keresztül ragaszkod-
tak saját szokásaikhoz és vallásuk-
hoz. Az 1077 és 1095 között uralkodó 
Szent László, 100 évvel a kalandozá-
sok lezárulása után is kénytelen volt 
olyan törvényeket hozni, melyekben 
tiltotta az ősi magyar szertartásokat 
és a kóborló életmódot. Az 1092-ben 
kiadott I. törvénykönyvben így fo-
galmaz: „akik pogány szokás szerint 
kutak mentén áldoznak, vagy fák-
hoz, forrásokhoz és kövekhez aján-
dékokat visznek, bűnükért egy ökör-
rel fizessenek.”
Zárásul: kijelenthető, hogy a ma-
gyarság hosszú és viszontagságos 
vándorláson keresztül jutott el Bel-
ső-ázsiai vagy urali őshazájából Eu-
rópába, majd képes volt megvédeni 
magát a rátámadó seregekkel szem-
ben és egy erős – bár decentralizált 
– fejedelemséget tudott teremteni 
a kontinensen. Az új fejedelemség 
majdnem egy évszázadon keresztül 
folytatott zsákmányszerző, kalando-
zó hadjáratokat Európa szinte min-
den szegletébe, korábbi nomadizáló 
és belső társadalmi feszültségeinek 
megoldási kísérleteként. Ám végül 
970-re tudatosult a magyarság ve-
zetőiben, hogy be kell illeszkedniük 
Európa keresztény államainak so-
rába, különben a túlerőben lévő ke-
resztény Európa eltiporja a magyar 
népet, mely így ugyanúgy eltűnhet 
a történelem ”süllyesztőjében” mint 
korábban a hunok, avarok és be-
senyők. A felismerés eredményeként 
teremtette meg Gáza fejedelem és I. 
István a keresztény Magyar Király-
ságot. 

Forrás: Történelem cikkek

Kérjük lájkolja  Fót Facebook oldalát,
ahol a város hivatalos, friss és aktuális híreit olvashatja.

https://www.facebook.com/fot.varosa

Fóti Hírnök2018 13Fóti Hírnök 201812



Muharay Színház 
interjú sorozat 3. rész 
Telegdi Kamilla Balatonfüreden született, színészi pályafu-
tását 7 évesen kezdte a veszprémi Petőfi Színházban. 18 éve-
sen került a budapesti Gór Nagy Mária Színitanodába, majd 
sikeresen felvételizett a Táncművészeti Egyetemre, ahol fél 
év után rájött, hogy elsősorban színész szeretne lenni, így a 
táncot háttérbe helyezte. A sportolás a szívügye, szabadide-
jét a futópályán tölti, ami atletikus alkatán meg is látszik. 

Mi az álom célod?

Elsődleges szerelmem a színház.  
A megújulás jellemzi az egész pá-
lyámat, nem akarok sablonos lenni, 
ezért törekszem arra, hogy minél 
szélesebb körben kipróbáljam ma-
gam. Veszprémben rádióztam, illet-
ve szinkron színészkedem, filmben 
is játszanék, de bevallom, hogy en-
gem az annyira nem vonz. Termé-
szetesen kipróbálnám magam fil-
mes szerepben is, kíváncsi vagyok, 
de a színház az abszolút kedvencem. 

Mit gondolsz, hogyan kezelnéd a 
hírnevet?

Veszprémben ismerik a nevemet. Ez 
már gyerekként is nehéz volt, hiszen 
nem egészen normális, hogy valaki 
napközi helyett egy előadásban sze-
repel. Már ekkor nagyon kellett fi-
gyelnem rá, hogy a közösségben ma-
radjak és ne legyek nagyon más. Amit 
még megtanultam erről a pályáról, az 
az, hogy borzasztó nagy alázat kell 
hozzá. A mai napig nem derogál, ha 
egy mondatért megyek fel a színpad-
ra, vagy ha én csinálom a hajakat, 
fényképezek. Sőt! Szeretem a színház 
minden egyes ”morzsáját”.

Volt már nagyobb bakid a színpadon?

Általában rajtam kívül eső dolgok 
történnek velem. Peches színész 
vagyok sajnos. Legutóbb a Talpra, 
magyar című musical volt, amiben 
a második felvonás végén egy sze-
kér átgurult a lábamon és eltört két 
újpercem. Ha dől a díszlet az biz-
tos, hogy rám dől. Szöveget, ha fe-
lejtek akkor nagyon jól költök, még 
Shakespeare-t is. Lekopogom, ilyen 
bakim még nem volt, de estem már 
zenekari árokba is. 

Könnyen bújsz egy-egy karakter 
bőrébe?

Szeretem, ha minden karakter vala-
hol én vagyok. Arra törekszem, hogy 
megtaláljam önmagamban azt, akit 
meg kell formálni. Úgy érzem, hogy 
mindenki egy kicsit minden, min-
denkiben van egy kicsi minden. 
Nem hiába vannak úgy megírva a 
nagy drámák, hogy megtaláld ben-
ne azt, amit keresel. A nézőt is az 
fogja megfogni, ha önmagát fedezi 
fel a karakterekben. Ezt alapvető-
en színészként szerintem úgy is kell 
megfogni, hogy magamat próbá-
lom mögé tenni, ettől sokkal hite-
lesebb az előadás. Nyilván vannak 
nehezebb feladatok, például terhes 
nőt játszani, hiszen még nem vol-
tam terhes, de ezekben is próbálom 
megtalálni a közös pontot. Szeretek 
szélsőséges karaktereket játszani, 
a meséket, az állatokat is játszani. 
Szerintem sokkal nehezebb lenne 
önmagamat eljátszanom. Nagyobb 
bajban lennék, ha azt mondanák, 
hogy egy 22 éves szőke lányt kell 
játszanom, aki szeret futni és szí-
nészkedni, mintha azt, hogy a kö-
vetkező előadásban Medúza leszek. 
Nehezebben tárja fel saját magát az 
ember a színpadon.

Szoktál izgulni a fellépések előtt?

Rettenetesen. Nekem rosszabb, ha 
kevesen vannak. Vizsgán, ha csak 5 
ember van jelen, akkor én meg tu-
dok halni. Családi eseményen ami-
kor megkérnek, hogy énekeljek va-
lamit képtelen vagyok rá. Ellenben 
Papp László Budapest Sportaréna, 
hatalmas tömeg és semmi gondom 
nincsen. Ha vannak ötezren az nem 
probléma.

Mit gondolsz a fóti közönségről?

Imádom! Imádom amikor kis kö-
zönség van, ezt otthonról hozom. 
Veszprém azért nagyobb város, de 
olyan szeretetet érzek. Szeretem 
amikor odajönnek hozzám és el-
mondják, hogy tetszett az előadá-
sunk, a legközelebbi darabnál pedig 
felismerem a nézők soraiban. Ez 
egy nagyobb színháznál nem for-
dul elő. A színházat mindenhová el 
kell vinni. Amikor a legkisebb falu 
legkisebb színpadán játszunk és 
csillogó szemekkel várja a közönség 
az előadásunkat az a legjobb érzés 
számomra. Ezért csinálom, ezért 
vagyok itt. 

Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny 
és Lovasterápiás Verseny

Fót, 2018. szeptember 28-30.
Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Lovasterápiás 

és Oktató Központja, 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

     E-mail: gbozori@lovasterapia.hu, Tel.: +36 27 539 370
Nevezési határidô: 2018. szeptember 7.

www.lovasterapia.huTámogatók:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
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Újra itt a NYÁR és a napsütés nem csak a 
szívünket melegítheti fel!
Használjuk fel a nap nyújtotta energia lehetőségeket!

Tisztában van vele, hogy ha a Földre érkező napsugarak teljes egé-
szét felhasználhatnánk valamilyen módon, akkor az egy óra alatti 
napsütésből a Föld egy egész évi áramellátását biztosíthatnánk?

Nem tudja milyen módon juthat hozzá az értékes napenergiához?

Szolár rendszerekről szóló anyagunk segít Önnek tájékozódni, 
megismerheti belőle a napelem és a napkollektor működési elvét, 
továbbá a megvalósítást biztosító kamatmentes hitelről is infor-
málódhat.

A szolár rendszer telepítése előtt javasoljuk, hogy érdeklődjön az 
építéssel kapcsolatos helyi szabályokról az illetékes polgármesteri 
hivatalnál, tekintettel arra, hogy Pest megye számos településén 
a szolár rendszerek alkalmazásának településképi vonzata is van! 

NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
• Napelem              • Napkollektor

NAPELEM

Működési elv:
A napelem a Nap sugárzási energiáját közvetlenül villamos energiává 
alakítja át. Az energia átalakítását félvezető anyag (szilícium) végzi el 
úgy, hogy a sugárzás villamos töltéseket hoz létre. Ezeket a töltéseket a 
kialakított villamos tér szétválasztja, és így a külső áramelvezető kon-
taktusokon keresztül ezek elvezethetők. A NAPELEM PANEL a nap 
energiájából egyenáramot állít elő, amit az INVERTER alakít át a ház-
tartásban is használható váltakozó árammá.
Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyar-
országon ÁTLAGOSAN 1800-2000 napsütéses órával számolhatunk 
évente. 
A napelemek a Napból érkező fény segítségével termelnek energiát. A 
napelemes rendszer által megtermelt energia egyenáramú, és feszült-
sége függ a napelemek fajtájától és számától. Ez az energia ebben a for-
mában még nem alkalmas arra, hogy háztartásunkat energiával lássuk 
el, és arra sem, hogy vissza tudjuk táplálni az elektromos hálózatba. 
Egy inverter berendezésre van szükségünk ahhoz, hogy ezt az ener-
giát megfelelő minőségű villamos energiává (230V, 50Hz váltakozó 
feszültséggé) alakítsuk át. 
Ezek után lehetőségünk nyílik a közvetlen felhasználásra, abban az 
esetben, ha fogyasztásunk van, azt közvetlenül a saját rendszerünk-
ből fedezzük. Tavasszal, nyáron, ősszel, szép időben többet termelünk, 
mint amit felhasználunk, ilyen esetekben van segítségünkre a SZAL-
DÓ MÉRŐÓRA, hiszen amit fogyasztásunkon felül termelünk, azt 
visszatápláljuk a hálózatba, aminek mennyiségét az oda-vissza mérő 
óra méri. Abban az esetben pedig, amikor a fogyasztásunk nagyobb, 
mint a megtermelt, a hálózatból vesszük a szükséges áramot.

Típusai:
1.  Amorf Szilícium napelem

 

2.  Monokristályos napelem

3.  Polikristályos napelem

 

HOVA TELEPÍTSÜK?
A legjobb, a déli fekvésű, 45 fokos dőlésszögű tető.
Elsősorban a ház tetejére érdemes telepíteni napelemes rendszert, hi-
szen annak dőlése megfelelő arra, hogy a napelem panelek ideálisan 
termeljenek.
Az ideális tájolás Déli, de D-Ny és D-K is megfelelő. Sőt a teljesen ke-
leti vagy a teljesen nyugati tájolás mellet is elérhetjük a nulla forintos 
villanyszámlát.

Előnyök:
• Állami támogatás igényelhető
• Háza értéke nő, könnyebben eladhatóvá válik
• Fenntartható energiaforrás
• Nincs káros anyag kibocsátás, környezetét nem szennyezi
• Tetőtér hőmérséklete 3-5 C°-kal csökkenhet

Elszámolás az áramszolgáltatók felé hálózatra visszatápláló napele-
mes rendszerek esetében:

Abban az esetben, ha az elszámolási időszakon belül a fogyasztás na-
gyobb a termelésnél, a különbözetet számlázzák ki nekünk az aktuális 
fogyasztási áron. Amennyiben a fogyasztásunk megegyezik a napele-
mes rendszer által történt termeléssel, a jelenlegi jogszabály alapján 
nem keletkezik fizetési kötelezettségünk. Végül pedig, ha több elekt-
romos áramot termeltünk vissza a rendszerbe, mint a fogyasztásunk, 
akkor többlettermelés az évi átlagos termékár megközelítőleg 50%-
ával kerül elszámolásra.

NAPKOLLEKTOR
Mi a napkollektor?
A napkollektor a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fű-
tésre, vízmelegítésre használható hőenergiát.

Hogyan működik a napkollektor?
A napkollektor a nap sugaraiból érkező hőt használja fel meleg víz elő-
állítására, ami használati meleg vízként, vagy fűtésrásegítésre hasz-
nálható. A napkollektor egy olyan hő csapda, amelybe bejut a napfény, 
benne elnyelődik, miközben felmelegíti a napkollektor csöveiben 
keringő folyadékot vagy légnemű anyagot. A napsugárzás által a nap-
kollektorban felmelegedett folyadékot egy szivattyú keringteti, így 
elszállítva a hőt a napkollektorból egy hőcserélőhöz. A hőcserélő egy 
tartályban van, ahol a folyadék átadja hőjét a tartály vizének, ami ettől 
felmelegszik.
 

Típusai:
1. Vákumcsöves

2. Síkkolektor

1. Vákumcsöves kollektor
Az egész napkollektor lelke pedig a vákuumcső, amelyben vákuum 
szigetelni a hőátadó csövet. A hőátadó csőben alkoholos, alacsony hő-
mérsékleten párolgó folyadék van, amely a napsugárzás hatására fel-
melegszik, gőz halmazállapotba kerül, majd felszáll az osztó-gyűjtőbe, 
ott pedig lecsapódik és átadja a hőt a keringetőcsőben áramló víznek.

  

2.  Síkkollektor

A napkollektorok legelterjedtebb, legismertebb változata, egy elől üve-
gezett, hátul hőszigetelt szerkezet, melyben egy jó fényelnyelő képes-
ségű lemezre erősített csőkígyó található. A keletkezett hőenergiát a 
csővezetékben keringtetett hő átadó folyadék szállítja. A ma kapható jó 
minőségű síkkollektorok akár 20-30 évig  is működnek.
Mindez egy hőszigetelt alumínium keretbe van elhelyezve

Igénybe vehető támogatások, kamatmentes kölcsön

Program kódja Megnevezése Alany Benyújtási
határidő

V E KOP- 5 . 2 . 1 -1 7 
(Közép-Magyaror-
szági régió)
GINOP 8.4.1/A-17 
(Közép-Magyaror-
szági régión kivül)                       

L a k ó é p ü l e t e k 
e n e r g i a h a t é -
konyságának és 
megújuló energia 
felhasználásának 
növelését célzó 
k a m a t m e n t e s 
hitel (Támogatás 
mértéke: 90 %)

Természetes 
személyek, 
Társashá z , 
L a k á s sz ö -
vetkezet 2022.12.31

Kamatmentes kölcsön igényelhető a Magyar Fejlesztési 
Banknál:

https://www.mf b.hu/maganszemelyek/lakossa-
gi-energiahatekonysagi-hitel-t32-p32

Magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek 
igényelhetik, minimum 10%-os saját forrással, többek 
között fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, 
nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrá-
sok, vagyis napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, 
vagy korszerű faelgázosító berendezések beépítésére. 
A visszatérítendő hitelösszeg minimuma 500.000 Ft, 
maximuma magánszemélyek esetén 10 millió, társas-
házak és lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 
7 millió forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költ-
ségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-elő-
takarékossági számlán lévő, az állami támogatással és 
betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos 
esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során 
felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így 
különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másola-
ta beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint 
az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a 
Saját Forrás terhére is elszámolhatók.

Utófinanszírozásra tehát lehetőség van, de ahogy az elő-
zőekből is kitűnik, meghatározott szabályok mellett. A 
finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Eb-
ben az esetben a folyósítás közvetlenül a szállító számlá-
jára történik, így ez esetben a végső felhasználónak nem 
kell előre kifizetnie a számlákat.

Az amorf szilícium napelemek a közvetlen 
napsugárzást viszonylag alacsony hatásfok-
kal alakítják át villamos energiává, ellenben a 
szórt fényt magasabb hatásfokkal hasznosít-
ják. Az ilyen típusú napelem modulok kevésbé 
érzékenyek a „beárnyékolás” jelenségére, és 
hatásfokuk körülbelül 6-8%-os. Egyik leg-
főbb előnyük a kedvező áruk, így eléggé elterjedtek. Jól alkalmazhatók ott, 
ahol bőséges hely áll rendelkezésre, valamint ott, ahol a napelem üzemelte-
tésénél fő szempont a költséghatékonyság. Felületük homogén és kapható 
átlátszó, valamint hajlékony kivitelben is, igazodva az építészeti és esztétikai 
elvárásokhoz. Gyári garanciájuk általában 10 év, élettartamuk hozzávetőle-
gesen 15 évre tehető.

A közvetlen sugárzást nagyobb hatásfokkal 
alakítja át, mint az amorf szilícium nap-
elem (13-18%-os a hatásfoka), viszont a 
szórt fényt kisebb hatásfokkal hasznosítja. 
Kisebb a helyigénye, mint az amorf szilíci-
um napelemnek, az élettartama rendkívül 
kedvező, akár 30 év gyártói garanciával is 
megvásárolható. A tájolásra és dőlésszögre érzékeny, így a napelemes rend-
szerek tervezésekor erre érdemes fokozottan odafigyelni.

A polikristályos napelem hatásfoka meg-
közelítőleg 10-13%, ami megközelíti a mo-
nokristályos napelemét. A fejlett gyártás-
technológia következtében egyes típusai 
megközelítik vagy akár meg is haladják a 
monokristályos napelemek hatásfokát. A 
világ összes értékesített napelemének több 
mint 55%-a polikristályos szilíciumból 
készül. A tömeges gyártás következtében az ára kedvezőbb, mint a monok-
ristályos napelemé. A polikristályos napelem a tájolásra és dőlésszögre ke-
vésbé érzékeny, így szélesebb felhasználhatóságot biztosít. Napjainkban ez 
a legnépszerűbb napelem típus, ebből épül fel a legtöbb ipari és háztartási 
napelemes rendszer.

Napkollektor

Működtető, szabályozó, biz-
tonsági és ellenőrző szerel-
vények: keringtető szivattyú, 
automatika

Biztonsági szelepek, nyomás 
és hőmérők, szabályozó- és 
váltószelepek

Tágulási tartály

Csővezeték: A napkollektoro-
kat kötik össze a tárolókkal.

Tárolók: a napkollektor által 
termelt hőt melegvíz formájá-
ban tárolják

1.

2

.

3.

4.

5.

6.

Fóti Hírnök2018 17Fóti Hírnök 201816



Nyáron is tiéd a tér

Egy nyárváró bulival, sok-sok színes 
programmal szerettük volna minél 
több fóti családdal együtt megün-
nepelni, hogy sikeresen indultunk a 
MOL-Ökotárs pályázatán, amelyből 
őshonos fák ültetésével varázsolhat-
juk a napégette parkot árnyas ligetté.  
A rendezvény látogatói játékos ügyes-
ségi vetélkedők mellett trambulinoz-
hattak, sárkányozhattak, élvezhették 
a meseolvasást és a bohócműsort.  A 
tér benépesült támogatóink, a Fóti 
Kertbarát Kör, a Fóti Könyvfordu-
ló és az Otthon Segítünk Alapítvány 
sátraival.  Kivonult a Fóti Polgárőr-
ség is, akik a rendezvény biztosításán 
túl egynémely ügyességi programot 
szakmailag is felügyeltek.

A rendezvény kiemelt célja volt a la-
kosság érzékenyítése a természeti 
értékek iránt.  Az Öko-sátor kis látó-
gatói játékos módon ismerkedhettek 
a környék növény- és állatvilágával.  
A nap végén a gyerekekkel tájba illő 
vadvirágos gyepfoltokat ültettünk a 
használatlanul gyomosodó, régi ho-
mokozóba.  Több, a projektet és a 
leendő ligetet bemutató tablót is el-
helyeztünk és hagytunk kint a térre 
játszani, sétálni, kikapcsolódni ellá-
togatók számára.

A MOL-Ökotárs projekt célja egy 
élő közösségi tér kialakítása.  Olyan 
téré, ahol felnőttek, gyerekek, mada-
rak, rovarok és mindenféle egyéb is 
megtalálja a helyét és békében élhet 
együtt.  Ha a fák megnőnek, ezt üze-
ni majd a tér: lehet játszani és pihenni 
egy tájba illő ligetben.  De azt is sze-
retnénk, hogy a tér körül lakók és a 
térre látogatók magukénak érezzék, 
és maguk is alakítsák azt.  Ezért is 
örültünk kiváltképp, hogy a projekt-
ről értesülve sokan lelkes támogatá-

sukat fejezték ki és ajánlkoztak segí-
teni az őszi faültetésben.  Szeretnénk 
a környék lakóival beszélgetéseket 
folytatni, megismerni az igényei-
ket és bevonni őket a munkánkba.  
Emellett rendezvényeink nem titkolt 
célja az is, hogy minél több fótit ide 
vonzzunk, bevonzzunk a teret magu-
kénak érzők közösségbe.  Az ültetés 
nem önkormányzati feladat, hanem 
a Fóti Városszépítő Egyesület szár-
nyai alatt tevékenykedő csoportunk, 
a Fóti Környezetbarátok saját vállalá-
sa.  A fák ültetéséhez és gondozásához 
egyedül kevesek vagyunk, a tér körül 
élő és aköré épülő cselekvő közösség 
támogatására is számítunk! 

A hely egyre hírhedtebb problémá-
ja a királydinnye, amely ellen a téren 
játszó kisgyerekekre való tekintettel, 
mérgek bevetése nélkül csak a gyep 
erősítésével és kézi irtással küzd-
hetünk.  A Fóti Közszolgáltató Non-
profit Kft.-vel együttműködve több 
alkalommal mi is részt veszünk a rit-
kításban, amire a lakosokat is hívjuk.

A legközelebbi tervezett programja-
ink a következők, melyekre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
• denevér-est és csillagnézés 
   augusztus végén
• Tiéd itt a Tér - nyárbúcsúztató köri-buli
   szeptember 15-én
• faültetések októberben és novemberben

Rendezvényeinkről, akcióinkról a 
Fóti Környezetbarátok Facebook cso-
portban, valamint az info.fotikornye-
zetbaratok@gmail.com email címen 
kaphatnak bővebb tájékoztatást. 

Kertész Gábor
Fóti Környezetbarátok 

Csoport

A Fóti Környezetbarátok Csoport “Tiéd itt a Tér” címmel 
megtartotta első nagyszabású rendezvényét június 30-án, a 
Sipos Pál téren a Fóti Városszépítő Egyesület támogatásával.

„Egy hét együtt”
Polgármesteri ajándék 
a Gyermekközpont gyerekeinek 

Izgalmas napok

„Első napunk az ismerkedéssel telt. 
Kitaláltuk, hogy ki melyik szobá-
ban szeretne aludni. A fiúk nagy 
örömmel vették birtokba a szobá-
kat, és hogy minél előbb barátsá-
gok születhessenek, a gyermekeink 
azonnal megajándékozták a szoba-
társaikat: a fóti gyerekek ezt nagy 
örömmel fogadtak. Ezután kollé-
gám, Marjai László azonnal focizni 
vitte a gyerekeket. Délután a ligetbe 
is kimentünk, ahol a játszótéren jó 
nagyon játszottak a gyerekek, majd 
pedig este jóízűen elfogyasztották a 
vacsorát.  Figyeltünk a napirendre, 
hogy már a tábor első napjától tart-
suk a szabályt: vacsora után társas-
játék, beszélgetés, fürdés, tíz órakor 
lámpaoltás.

Második nap reggeli után Zsuzsa 
néni segítségével mézeskalácsot sü-
töttünk, díszítettünk, amit később 
meg is ettünk. Az ebéd és a csendes-
pihenő után elindultunk a strandra, 
ám minket is meglepett, hogy az 
oda vezető út milyen hosszú volt. A 
gyerekeknek igazán jól esett ezután 
a gyaloglás után a fürdés: jókedvűen 
ugráltak a vízbe és vízilabdáztak.

A harmadik napunk a Tájház bemu-
tatásával, korongozással, körmön-
fonással telt. A gyerekek nagyon 
örültek, mert az általuk készített 
tárgyakat hazahozhatták! Ezen a 
napon is - ebéd után - a strand irá-
nyába vettük az irányt.

A negyedik napon buszos kirándu-
lást tettünk a környéken: felkeres-
tük a lombkorona sétányt, valamint 
a kilátót. Több gyerek is kipróbálta 
a kilátó legtetején lévő, úgynevezett 
„üveglap járdát”, ahonnan csodá-
latos kilátás nyílt az alattunk lévő 
tájra. Sikeresen részt vettünk a 

madárnév kereső fejtörő játékban, 
ahol – nagy büszkeségünkre - a mi 
csapatunk hibátlanul fejtette meg a 
madárneveket! Ebéd után játszótér-
re indultunk és délután Zsuzsa néni 
segítségével kalácsot készítettünk, 
melyet kemencében sütöttünk ki.

Ötödik nap ládakészítés és festés 
volt a program. Ebéd után strandra 
mentünk, este pedig megünnepel-
tük a születésnaposokat, köztük a 
„mi” Attilánk 13. szülinapját is. Ha-
talmas meglepetést okoztunk ezzel 
az ünnepelteknek, mert szerencsére 
sikerült titokban tartani, hogy mi-
lyen kis ünnepséggel készülünk. 

Hatodik napon is sok programunk 
volt: a Bárka látogatóközpont, a Kö-
rös élővilágának megtekintése, hor-
gászat és az Utolsó pákász című film 
megnézése utána strandoltunk. Ezt 
követően került sor a tábor zárásra. 
Szombaton reggel pedig énekszóval 
búcsúztunk Zsuzsa nénitől és Ist-
ván bácsitól. Köszönjük a sok – sok 
élmény! Köszönjük az ajándékot!”

A meglepetések sora itt azonban 
még nem ért véget. Amikor ugyanis 
a táborozók hazaérve a fóti Gyer-
mekközpont kapujában elváltak, 
akkor egy újabb invitálást kaptak: 
a városi gyerekek és a szüleik egy 
közös fürdőzésre és palacsintázás-
ra hívták meg a gyermekotthonból 
a velük együtt nyaraló gyerekeket. 
Ahogy az egyik anyuka fogalma-
zott: „Tündériek voltak a speciális 
gyermekotthonból érkező gye-
rekek. Szót fogadtak, mindenben 
segítettek. Velük nagy örömmel 
veszek részt a jövőben is hasonló 
programokon!”

Horváth Erika gyermekkísérő 
Károlyi István Gyermekközpont

Különleges „városi” meglepetésben részesültek a Károlyi István Gyermekköz-
pontban élő „specis” gyerekek: Fót város vezetője, Bartos Sándor polgármes-
ter úr személyes meghívására Gyomaendrődre utazhattak, hogy – közösen a 
fóti, a városi gyerekekkel - részt vegyenek egy egyhetes kézműves táborban. 

Ez a meghívás nemcsak azért 
különleges, mert a Speciális 
Gyermekotthonban élő gyere-
kek fantasztikus élményben 
részesülhettek, hanem azért 
is, mert remekül példázza a 
Károlyi István Gyermekköz-
pont és a Fóti Önkormány-
zat jó kapcsolatát és szakmai 
együttműködését. Nem csoda 
hát, hogy nagy izgalommal 
készültek a Speciális Gyer-
mekotthonunkban élő gyere-
kek és az őket kísérő nevelők. 
Már az indulás is kalandos 
volt, mivel a „specis” gyereke-
ink együtt utaztak a táboron 
szintén részt vevő fóti gyere-
kekkel és azok szüleivel, ezért 
eleinte úgy tűnt: a sok csomag 
be sem fér a buszba… Szeren-
csére azonban minden meg-
oldódott, mindenkinek jutott 
hely bőven.
Hosszú volt az út a gyoma-
endrődi Szent Antal Zarán-
dokházig, ahol Dr. Csupor 
István etnográfus és felesége 
Csuporné Angyal Zsuzsanna, 
„Zsuzsa néni” fazekas várta a 
táborozókat. 

Fóti Hírnök2018 19Fóti Hírnök 201818



Június 25-én 
kezdetét vette az immár 
VIII. Németh Kálmán Nyomá-
ban Alkotótábor 
I. turnusa Fóton, melyben az 1-6. év-
folyamos tanulók vettek részt. Az első 
tábor vezetésére 2011-ben kértek fel, 
akkor még nem dolgoztam az emlék-
házban múzeumpedagógusként. 

Ma már a lányom Tóth Anna festőmű-
vész a szakmai vezetője a tábornak, én 
pedig a munka hátterét biztosítom He-
gedűs Éva kulturális közfoglalkozta-
tott kolléganőm segítségével. Az alko-
tó napok hangulatáról, az „interaktív” 
szellemi-gyakorlati alkotómunkáról, a 
gyerekek lelkesedéséről és ügyességé-
ről beszélnek a táborban készült képek. 

A Németh Kálmán Emlékház kép-
zőművészeti múzeum, tehát alkotó-
táborunk profilja is a képzőművészeti 
nevelés és a tehetséggondozás. 

Kis alkotóink ösztönös, gyermeki 
adottságai mellé sok tapintattal plán-
táljuk a tudatos ismereteket, fejlesztjük 
technikai képességeiket. A színekkel 
való játékos gyakorlatok során, több 
rajzi - festői technikát és eszközt alkal-
maztak, a temperát, a zsírkrétát, a por-
pasztellt és az akvarellt. Az egyik dél-
után igazi kis tájképet festettek a tanult 
ismeretek felhasználásával a kisalagi 
dombok szépséges panorámájáról.

Egy másik alkotónap a montázs tech-
nika bűvöletében telt. Az előző napi 
látványélmény átalakult egy síkszerű, 
félig absztrakt képpé, melyet a virá-
gok, házak, fák, hegyek tépett, vágott, 
ragasztott színes foltjai alkottak. A 
gyerekek birtokba vették a nagymé-
retű, színes felületeket és megalkották 
rajtuk a saját félig valós-félig képzelt 
színes világait.

A Németh Kálmán Nyomában Alko-
tótábor I. turnusának negyedik napja 
is komoly alkotómunkával telt. A déle-
lőtti feladat a tábor programja szerint: 

„Érzelmek és hangulatok kifejezése 
színek segítségével. Színkontrasztok, 
színharmóniák...” létrehozása mon-
tázs technikával. A gyerekek négy 
különböző lelkiállapotnak megfelelő 
színkompozíciót készítettek: a derűs 
örömre, a kitörő boldogságra, a csen-
des szomorúságra és a haragra. Dél-
után ezekhez a színhangulatokhoz 
hasonló színvilágú képeket festettek a 
múzeum árnyas kertjében.

Gyorsan eltelt nyári szabadiskolánk 
első hete, az utolsó nap délelőttjén 
egy közös értékelést tartottunk, majd 
együtt megrendeztük a tábort záró ki-
állításunkat és izgatottan vártuk a ven-
dégeinket a kiállítás megnyitójára.

Ilyenkor a szülők, testvérek, nagyszü-
lők szép számmal vesznek részt a „ver-
nisszázson” és örömmel fogadják kis 
alkotóink képeit és szóbeli beszámolóit.

Művészetpedagógiai célunk, hogy 
tanítványaink a spontán, ösztönös 
adottságok mellé minél több tudatos, 
tanult készséget is megszerezzenek 
és művészeti ismereteiket szóban is 
meg tudják fogalmazni. Ezért a kiál-
lítás megnyitón a felnőttek bevezetője 
után a kis alkotók maguk beszéltek a 
képeiken megvalósított feladatokról, 
a különböző technikákról, a színek 
használatáról stb. A vernisszázs vé-
gén a családtagokkal kibővült csopor-
tunkról is készültek jó kedvű fénykép-
felvételek. Jövőre találkozunk! – így 
búcsúztunk egymástól.

Július 9-én kezdődött a Németh Kál-
mán Nyomában Alkotótábor II. turnu-
sa, amelyben a 6. évfolyamostól nagyobb 
tanulók vettek részt. Itt is a színeké volt 
a főszerep, a napot a múzeumban kezd-
tük, eredeti festmények közös elem-
zésével, majd kreatív színgyakorlatok 
következtek. A délutáni festéshez a mú-
zeumkert adta a témát, de a fiataloknak 
színben „át kellett írni” a látványt az el-
méletben tanultak alapján. 

A 
Kis-
alag feletti 
dombon elkezdett tájképeket másnap 
délelőtt a műteremben fejezte be a kis 
csapat. Szépen megoldották a tér hár-
mas tagolását és a perspektíva törvé-
nyei szerint alakuló forma- és színvál-
tozásokat. Legfőbb szakmai tanulsága 
ennek a feladatnak, a „levegőperspek-
tíva” törvényének a megismerése és al-
kalmazása volt. 

Az alkotótáborunk II. turnusának 
utolsó szakmai feladata volt egy nagy-
méretű papírmontázs készítése. Ebben 
a munkában összegződtek a héten ta-
nultak, a tér tagolása, átírása síkba, a 
változatos színárnyalatok és faktúrák 
alkalmazása, a kompozíciós megoldá-
sok és a képi egység megteremtése.

Az utolsó napunk most is a közös érté-
keléssel, a válogatással, a zárókiállítás 
megrendezésével és megnyitásával telt.          

Múzeumi alkotótáborainkkal -Né-
meth Kálmán művészetéhez híven-, 
évek óta nívós szakmai alapozásra 
törekszünk, arra, hogy az önfeledt al-
kotás mellett a résztvevő gyerekek és 
fiatalok művészeti és személyes ké-
pességeit, kompetenciáit is fejlesszük, 
gazdagítsuk.

Kiss Eszter 
Németh Kálmán Emlékház

gyűjteménykezelő, múzeumpedagógus
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 Víz-gáz- fűtésszerelés, 
dugulás, csőrepedés, 
padlófűtés gépi mosása. 
tel.: 06 70 311 4266
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Fót Város Önkormányzata
Tisztelettel meghívja az 

Államalapító 
Szent István királyunk
tiszteletére rendezett

koszorúzásra.

Helyszín: 
Kisalagi Millenniumi Emlékpark

Időpont:
2018. augusztus 19. 

(vasárnap)
18:00 óra

Ünnepi köszöntőt mond:

Bartos Sándor
polgármester

Közreműködik:
Csihar Fanni

népdalénekes

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ

Vörösmarty tér 3. Tel.:06/70-331-5806,
Email: fotimuvhaz@gmail.com

Jótündérek pedig vannak

Önkénteseket keresünk!
Különös ismertetőjelük:

MEGHALLGATÁS, ÉRTŐ FIGYELEM, 
KÉT SEGÍTŐ KÉZ

Ingyenes felkészítő
tanfolyamra várjuk azokat a 
Fóton és környékén élő szülőket, 
nagyszülőket, akik heti 1-2 alka-
lommal baráti, ingyenes, gyakor-
lati-lelki segítséget nyújtanának 

kisgyermekes családoknak.
 

e-mail: osafoti@gmail.com 

web: www.otthonsegitunk.hu

Összeköltözőknek
E L A D Ó

Bp. III. ker. Békásmegyer-Ófaluban
egy 945 nm-es telken

két különálló ház 140 m2 és 38 m2.

Tel : 06 70 325 35 45
Irányár: 93 MFt

BETANÍTOTT 
          MUNKÁS

TARGONCÁS, 
              RAKTÁROS, 

BÓNUSZ, 
CAFETERIA, 

CÉGES BUSZ/  
BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS  

 
 

DOLGOZZ NÁLUNK! 

JELENTKEZÉS: 

06 (20) 257-4580 

Nyilvántartási szám: 4376-4./2003, 07-0006-06.
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