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• Interjúk

• Fejlesztések

• Fóti Egyházak adventi gondolatai

• Megnyitott a korcsolyapálya és az Adventi vásár

Kellemes ünnepeket kívánunk
 minden kedves olvasónknak!



Advent első vasárnapján, december 2-án Fóton is 
meggyúlt az első Adventi gyertya. A rövid rendez-
vényen beszédet mondott Sebők Sándor plébános, 
a Fóti Magnificant Katolikus Egyházközség tagjai 
szolgáltak, a Fóti Római Katolikus Egyházközség 
Gondviselés Óvodájának gyermekei adták elő ének-
lős műsorukat. A gyertyát a hagyományokhoz híven, 
idén is Bartos Sándor polgármester gyújtotta meg.

Meggyúlt az első Adventi gyertya

Megnyílt a jégpálya
Idén már harmadik alkalommal élvezhetik a fótiak a jégpályát. A rövid meg-
nyitó ünnepségen pályára lépett Szabó Cintia, Héraklész válogatott verseny-
ző, országos bajnok ifjúsági kategóriában, nemzetközi versenyeken pedig 
5 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. A műkorcsolya kűr után pedig a  
Sportországi Cápák „Mini” korosztályú játékosai tartottak jégkorong bemutatót.



“ Legyünk egy kicsit csendben!

Födje mély csend a szíveket:

mert a sötét, elgyötört földre

Karácsony közeleg.

Jó, ha most lelkünk messze hagyja

a hajsza, lárma mind.

Ne siessünk hangos utakra!

Karácsony lesz megint.”

Túrmezei Erzsébet

Az esztendő utolsó  
napjait, a várakozás, azaz 
Advent napjait éljük.  
A keresztény-keresztyén 
világ egyik legnagyobb, 
legszentebb ünnepéhez, 
a Megváltó eljövetelé-
nek áldott pillanatához, 
karácsonyhoz közele-
dünk. 

Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden 
szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, 
hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező év 
napjaira is. 

Ilyenkor még erősebben érezzük, szükségünk van 
egymásra. A karácsonyfa alatt gondoljunk gyer-
mekeink, unokáink, szeretteink örömére. Gon-
doljunk elesett embertársainkra, kiknek segítsé-
get nyújthatunk, s ne feledkezzünk meg azokról 
sem, akik már sajnos nem lehetnek velünk.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele 
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék 
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, 
hogy a Karácsonyt és az Új Esztendőt új szívvel és 
újult erővel kezdhessük.

Áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt és boldog 
Új évet kívánok minden fóti családnak!

Bartos Sándor
polgármester



Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete szeptemberben 
döntött arról, hogy csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-pá-
lyázat rendszer 2019. évi fordu-
lójához. A költségvetési rendelet-
ben erre a célra 2.000.000,-Ft–ot 
különítettek el.

Az előírt határidőig 22 fóti fiatal 
nyújtotta be pályázatát, közülük 19 
tanuló sikerrel: az Emberi Erőfor-
rás Bizottság 2018. november 14-i 
ülésén úgy döntött, hogy 2019. ja-
nuár hótól 10 hónapon keresztül 
havi 10.000-Ft-tal támogatja a pá-
lyázókat. Az Emberi Erőforrás Bi-
zottság 3 pályázatot kénytelen volt 

elutasítani, mert az ide vonatkozó 
önkormányzati rendelet szabályai 
szerint e pályázók jövedelmi viszo-
nyai meghaladják a támogatási fel-
tételként előírt jövedelemhatárt.

Az ösztöndíjat nyert pályázóknak 
ezúton is gratulálunk!

Házasságot kötöttek

Halottaink

Édesanyák és gyermekeik

Anyakönyvi hírek 

Mándy Zoltán Attila és Szinyéri Tímea  •  Jenes Zsolt és Szász Orsolya Katalin

Tóth László  •  Fekete Dávid  •  Lissai Jánosné (Szalai Zsófia)  •  Oroszi János  •  Takács József  •  Turai Sándorné 
(Fekete Erzsébet)  •  Turcsányi Györgyné (Jaksa Anna)  •  Ress Imréné (Bufa Teréz)  •  Varga Jánosné (Halmosi Mária)

Tiglimann Ágnes - Csizmadia Kristóf András  •  Barabásné Dr. Zsemlye Zsófia- Barabás Milán  •  Kovács Klaudia Éva- 
-Nemeshegyi Amélia Abigél  •  Kis Melinda- Csongrádi Máté  •  Szikra Zsuzsanna- Petrovics Emilia  •  Vasas-Lipcsei 
Noémi- Vasas Vince Attila  •  Terdik Zsófia Gréta- Gönczi Péter Ábel  •  Büténé Stunmer Judit- Büte Lilla  •   
Leszkóvszki Éva- Leszkóvszki Abigél  •  Sondor Henrietta Noémi- Balogh Adél Henrietta és Balogh Léda Borbála

2018. november hónapban

Bursa Hungarica
támogatás a felsőoktatásban tanulóknak

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik 

TURAI SÁNDORNÉ
temetésén jelenlétükkel

kifejezték együttérzésüket.

                                                          Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik édesanyánkat

LISSAI JÁNOSNÉT
utolsó útjára elkísérték

Baffia család

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében
2018. december 24. napjától -2018. december 31. napjáig
téli igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt ügyeletet biztosít a Hivatal.

Igazgatási szünet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Újabb elektromos töltőállomás Fóton
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Elkészültek
a tavaly felújított 

Deák Ferenc utca kapu
bejárói és a József Attila – 

Ybl Miklós utca közötti 
szakaszon a járda. 

Az elektromobilitás elterjedése hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy Magyarország 
üvegházhatású gáz kibocsátásának 
mintegy ca. 15%-át kitevő, és végső ener-
giafelhasználásának egynegyedéért fe-
lelős közlekedési szektor környezetkí-
mélőbb és energiahatékonyabb lehessen. 
Az elektromos járművek elterjedésével 
javulhat az elsősorban városi életminő-
ség, csökkenhet hazánk energiaimportja 
és fosszilis energia felhasználása. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a „Jedlik Ányos 
Terv” egyik alprogramjának keretében elektro-
mos gépjárművek töltésére alkalmas töltőpontok 
kiépítését támogatja. Fót Város Önkormányzata 
is sikeresen pályázott. Így vissza nem térítendő 
támogatásként 2.476.000 Ft-ot fordíthattunk egy 
darab, „A” típusú elektromos gépjárművek tölté-
sére alkalmas töltőpont építésére, amely a Dózsa 
György úton a Könyvtárnak és a Zeneiskolának 
otthon adó Ifjúsági Ház előtti parkolóban talál-
ható. 2018. november 13-án ünnepélyes keretek 
között került átadásra, a fejlesztés keretében új 
burkolatot is kapott töltőállomás. 
Ezzel másodikként – hiszen a Lovasterápiás Köz-
pontban már évek óta az „Élhető Jövő Park” -ban 
is található egy töltőállomás - felkerült Városunk 
az ELMŰ-ÉMÁSZ okos telefonra letölthető app-
likáció térképére is, a Fővároshoz legközelebb eső 
töltési opcióként. 
Hisszük, hogy ezzel a fejlesztéssel egy újabb lé-
pést teszünk a tudatos életmód felé és természe-
tes környezetünk megóvásáért!
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének novemberi üléseiről
Önkormányzatunk Képviselő-testülete november első 
felében rendkívüli ülésen döntött a tüzifa beszerzéshez 
szükséges (pontosítást igénylő) vállalkozói szerződés 
megkötéséről, valamint módosította-kiegészítette a 
helytörténeti múzeum kivitelezőjének kiválasztására 
indított közbeszerzési eljárásban ajánlattételre meghí-
vottak körét.

Ezek után a Képviselő-testület november 21-én tartotta 
havi rendes ülését. A novemberi rendes ülésein a Tes-
tület - immár hagyományosan - kizárólag a következő 
évi költségvetés tervezése szempontjainak meghatáro-
zásáról szóló napirendeket tárgyalt, de ezúttal két to-
vábbi, halaszthatatlannak ítélt ügyben képviselői sür-
gősségi indítványokat is napirendre vettek.

Az első fél órában zárt ülésen döntések születtek:
• az Önkormányzat fótligeti telkeinek értékesítéséből 
származó bevétel felhasználásáról,
• egyes ingatlanoknak az Önkormányzat javára törté-
nő megszerzéséről (vételi ajánlatokról, és/vagy kisajátí-
tási eljárások megindításáról), továbbá egy ingatlan-ér-
tékesítési pályázat kiírásának elnapolásáról,
• a mezőőri munkakörre kiírt - eredményes - pályázat 
elbírálásáról,
• valamint az Önkormányzata tulajdonában lévő köz-
területi ingatlanok használatára (és annak tilalmaira) 
vonatkozó Hirdetményről - amely keretezett írásunk-
ban olvasható.

A továbbiakban már nyilvános ülés első részében a Tes-
tület elfogadta az előző két képviselő-testületi ülés óta 
eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismerte-

tett polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról tájékoztató jelentést, és tudo-
másul vette az adókivetés és behajtás tapasztalatairól, 
valamint az Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálko-
dásának helyzetéről szóló tájékoztatásokat is.
A Képviselő-testület ugyanakkor nem vette tudomásul 
a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. 
évi üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről 
szóló ügyvezetői tájékoztatót.

A Képviselő-testület idén is rendeleteket alkotott 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 
jövő évi igazgatási szüneteinek időpontjairól, helyi 
illetményalapjáról és illetmény-kiegészítésük mér-
tékeiről, továbbá a munkahelyi étkezési, valamint a 
gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak 2019. évi 
mértékéről.

Döntött továbbá a Testület a Város 2019. évi rendez-
vénytervéről, az egyes programok költségigényéről: 
mindösszesen 37 millió forintot irányozva elő az állami 
ünnepek, a kiemelt városi rendezvények és a kiemelten 
támogatott közösségi rendezvények céljára. Megha-
tározta a Képviselő-testület a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2019. évi szakmai költségve-
tését is.

Ugyancsak a jövő évi költségvetés-tervezés szempont-
jai között döntöttek a képviselők arról, hogy nem mó-
dosítják 2019. évre sem a közterület-foglalás, sem a 
folyékony hulladék-szállítás, sem pedig a temetkezési 
szolgáltatások díjtételeit - az eddigi díjtételek marad-
nak változatlanul érvényben,

Mindezek után a képviselők elfogadták az Önkor-
mányzat 2019. évi költségvetésének Koncepcióját - azaz 
a költségvetés-tervezés szakmai munkájához adott ter-
vezési utasításokat is. (A Koncepció az ülést követő 36 
órán belül megjelent az Önkormányzat honlapján is - 
bízunk benne, hogy felkelti az érdeklődők figyelmét.)
A továbbiakban a Képviselő-testület (mint a Kft. tu-
lajdonosa) döntött a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak jövőbeni ellátására kiírt 
pályázat eredményéről: a FOCUS AUDIT  Kft.-t bízva 
meg a könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. (A Kft. 
SZMSZ-e módosításának tervezetét a Testület már az 
Újesztendőre napolta el.)

A Testület meghosszabbította a Kft.-vel fennálló Városi 
Piacüzemeltetési Szerződését, és a Városi Piac - Üze-

F E L H Í V Á S
A Fót Város Önkormányzata tulajdonában levő 
közterületi ingatlanokat használni kizárólag  
A közterület használat engedélyezésével kap-
csolatos eljárás szabályairól szóló 27/2016.
(IX.29.) önkormányzati rendelet előírásainak 
megfelelően lehet.
A magántulajdonban levő ingatlanok saját jogi 
telekhatárán túlterjeszkedő-e rendelet és A tele-
pülési környezet védelméről szóló 43/2016.(X.27.) 
önkormányzati rendelet előírásait mellőző - 
használata (beültetés, fásítás, fűnyírás, lekerí-
tés, más irányú hasznosítás) tulajdonjog-sér-
tésnek minősül, így ezt a Képviselő-testület a 
terület megszerzésére tett kísérletként kezeli.
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meltetési Szabályzatában, valamint Rendtartásában 5. 
rögzített nyitvatartási idő helyébe az alábbi rendelke-
zést léptette:

Döntés született arról is, hogy Fót Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete keresetet nyújt be a 
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bí-
rósághoz a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hi-
vatalának, az Utilis Szolgáltató 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 hulladék-lerakóra 
vonatkozó egységes környezethasználati engedélyé-
ről szóló PE-06/KTF/7178-32/2018. sz. határozatát két 
pontjában megváltoztató, egyebekben helybenhagyó 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség PE/KTFO/3097-
14/2018. sz. határozata ellen.

A Képviselő-testület - 1-1 pedagógiai asszisztensi stá-
tuszt létesítve - módosította mindkét óvoda SZMSZ-ét, 
biztosítva természetesen az álláshelyek bér- és járulék-
vonzatait is a 2019. évi költségvetésben.
Miután annak helyi rendeletben meghatározott feltéte-
lei teljesültek, ezért a Pénzügyi és Jogi Bizottság javas-

latának helyt adva, a Képviselőtestület Bartos Sándor 
polgármester részére 6 havi átlagkeresetnek megfelelő 
összegű jutalmat állapított meg.
Sürgősségi indítvány alapján döntött a Testület arról is, 
hogy a Királydomb meghatározott pontjaira „Mindkét 
irányból behajtani tilos” táblákat és, „kivéve célforga-
lom” kiegészítő táblákat (összesen 7 db táblát) helyeztet 
ki a Fóti Kft.-vel.

Ugyancsak képviselői sürgősségi indítvány alapján 
a Testület döntött arról, hogy az Önkormányzat az 
Újesztendőben - legkésőbb 2019. december 31-ig be-
zárólag - 3. gyermekorvosi praxis működését kívánja 
biztosítani városunkban. 

Az elfogadott határozatok és rendeletek teljes terjedel-
mükben megtalálhatóak az Önkormányzat honlap-
ján - www.fot.hu -, ahol a nyilvános képviselő-testü-
leti ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesztések, 
valamint az ülésekről készült kép-és hangfelvételek is 
megtekinthetőek.

A Képviselő-testület évzáró, december 12-i üléséről 
már a következő évfolyam első számában adunk tájé-
koztatást.
A közelgő év végi ünnepek alkalmából Hivatalunk 
munkatársai nevében is Áldott Karácsonyt, békés, 
örömteli Újesztendőt, és mindenekelőtt jó egészséget, 
derűs mindennapokat kívánok városunk lakosainak 
és vendégeinek egyaránt!

Dr. Finta Béla
jegyző

a Városi Piac
január 1-jétől január 31-ig zárva tart,

február 1-jétől december 31-ig szombatonként 
06:30-11:30 óra között tart nyitva,

május 1-jétől október 31-ig 06:30-10:00 óra 
között szerdánként is nyitva tart.

Bárcsak oldalakon át ki tudnám fej-
teni, hogy pontról-pontra mit gon-
dolok az elmúlt négy év teljesítmé-
nyéről, de ahhoz nem lenne elegendő 
pár ezer karakter. Ezért megpróbá-
lom nagyon röviden és tömören. 
Fóton élünk. Ez a mi kis hazánk. 
A város vezetését Önök több, mint 
6000 választókorú polgár voksai 
alapján nevezték ki. Mindenki úgy 
érezte, ha bizonyos képviselőjelöltet 
támogat, akkor ő a város érdeke-
it fogja nézni. Hányszor hallhattuk 
az alábbi mondatot: „Azért küldtük 
be őket a testületbe, hogy bennün-
ket képviseljenek”. Alapesetben ez 
az ideális. De mi van akkor, ha egy 
testületben pártállástól függetlenül 
olyanok kerültek többségbe, akik 
minden egyes fejlődési kísérletet ott 
fúrnak meg és ott gátolnak, ahol csak 
lehet? Mert ez a ciklus erről szólt. 
Az elmúlt 4 évben megtapasztaltam 
azt, hogy többségben vannak azok a 
képviselők, akik több érvet tudnak 
felhozni a modernizáció ellen, mint 
mellett. Ha valaki innovatív és tel-

jes mértékben megalapozza az adott 
haladás lehetőségét, csak azért át-
húzzák, mert nem az ő ötletük volt. 
Miközben saját ötletük soha nem is 
volt, de legalább senki nem tud róla. 
Lehetett volna már idén sportcsar-
nokunk. Nem csak a kezdeménye-
zőjét, de magát az ügyet is lejáratták 
korrupciót kiáltva. Pedig még csak 
a tervezésnél járt a beruházás. Nem 
lesz önkormányzati bérlakásépí-
tési-program se. Néhány képviselő 
inkább el akarja adni az adott ön-
kormányzati ingatlant, ami az első 
bérlakásnak adott volna helyet. Nem 
lesz városháza. 2018 májusában kel-
lett volna letenni az alapkövét. Lát-
hatjuk, hogy azt a formális alapkö-
vet még ki se bányászták. Ebben a 
ciklusban nem lesz új vagy felújított 
egészségügyi központ sem. Nyu-
godtan lapozzák fel a www.fot.hu-n 
elérhető gazdasági programot. A na-
gyobb beruházásokból, amit kitűzött 
maga elé célként a testület semmi se 
lett. Ehhez az állapothoz bőven elég 
hat képviselő. Egy, kettő vagy netán 

öt képviselő akár fejre is állhat, de a 
fejlődéshez hat olyan képviselő kell, 
akik elkötelezettek a város sikere ér-
dekében.  
Jövőre önkormányzati választás lesz. 
Jól gondolják meg kit fognak támo-
gatni. Nem elég egyén szinten támo-
gatni, mert az kevés. Nézni kell azt is 
mennyire csapatjátékos, mennyire 
elkötelezett a városért és ezért meny-
nyit akar dolgozni. Végszóként pedig 
próbáljanak több forrásból informá-
lódni egy adott ügy kapcsán. Ebben a 
városban sajnos sosem lehet kellően 
körültekintő az ember, ha egyesek-
nek joguk van dezinformálni.
Ezúton szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy minden fóti lakosnak 
áldott, békés karácsonyt és sikerek-
ben gazdag új évet kívánjak.

Tisztelettel:
Merkwart Krisztián

Az elmúlt négy év
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Évtizedek óta különlegesen fontos 
és kiemelt a november hónap a Ká-
rolyi István Gyermekközpont vagy 
ahogyan mi hívjuk, a Gyeri életé-
ben. Minden évben új erőt meríte-
nek a születésnapi évfordulójukból, 
a Ferenczi György emlékére meg-
rendezésre kerülő szakmai napból, 
de fontosnak tartják, hogy megje-
lenjenek a Gyermek jogáról szóló 
ENSZ Egyezmény, a Gyermeki jo-
gok világnapja alkalmából megren-
dezésre kerülő programokon.
A színvonalas előadásokkal, szak-
mai közegével a Ferenczi Szakmai 
Nap, tudományos és szakmai mér-
cével mérve is, első a gyermekvé-
delmi rendezvények sorában. Részt 
venni rajta elismerésnek, jutalom-
nak számít.
2018. november 22 -én az intéz-
mény teljes szakmai közösségét 
nagyon nagy meglepetés, elismerés, 
kitüntetés érte:

Rangos szakmai elismerésben részesült 
a Károlyi István Gyermekközpont 
Az elismerés a mai ma-
gyar gyermekvédelem 
legnagyobb szakmai 
díja, amit a legkiválóbb 
szakemberekből álló 
kuratórium ítél oda, ez 
valóban a szakma mi-
nősítése, a szakma díja. 

„Ferenczi György Alapítvány
által adományozott

emlékérem és emléklap
Károlyi István gyermekközpont

Fót
mindenkori szakmai közössége részére

a hat évtizedes, elkötelezett,
magas szintű gyermekvédő munkáért,

sok-sok gyermek sorsának jobbra fordításáért,
valamint a sajátos, rendhagyó feladatokat is felvállaó

és azokat tisztességgel ellátó szerepért”

Fót Város vezetése ezúton is gratulál a Károlyi István 
Gyermekközpont valamennyi dolgozójának!

Közérdekű telefonszámok MENTŐK

KATASZTRÓFAVÉDELEM
TŰZOLTÓK

RENDŐRSÉG
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Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy levelemet magán- 
emberként és ne a Helyi Választási Bi-
zottság elnökeként küldjem meg Ön-
nek, nem titkoltan közérdekű céllal!

2014. októberében a jelenleg regnáló 
Képviselő-testület tagjai hivatali es-
küjüket előttem tették le és akkor va-
lamennyien alaptalanul bizakodtunk 
abban, hogy zömük ezt komolyan 
gondolja és talán betartja azt és Fót 
városért tevékenykedik majd!

Tévedtem és tévedtünk, hiszen jó-
néhányan esküszegők lettek és sa-
ját önös céljaik által vezérelve, mint 
egy elszabadult hajóágyú pusztítani 
kezdtek. Elpusztítottak mindent ma-
guk körül, romboltak és rombolnak 
azóta is az önkormányzaton belül és 
kívül, önkontroll nélkül.

Politikai indokkal magyarázva le-
süllyedtek olyan szintre, amire már 

nincs emberi és ésszerű magyarázat, 
anyáznak, családfát kutatnak és pisz-
kolják egymást, de leginkább saját 
magukat!

Mindenki bemocskolódik ebben a 
sárdobálásban ez köztudomású tény, 
amit nem kell bizonyítani.

Nehéz időszak elé nézünk, ami szin-
tén ismert, hiszen a 2019-es év két vá-
lasztás elé állít minket.

A megnyugtató megoldásra javaslatot 
tenni nem tudok, de apellálok a talán 
még megmaradt csekély józan belátásra!

Kérem e nyílt levél minden olvasóját, 
hogy önmérsékletét őrizze meg és 
legalább saját magán uralkodjon, mert 
másokon nem lehet és nem szabad!

A politika csak eszköz és nem cél! 
Nem lehet büntetlenül senkit letipor-
ni, megalázni, lejáratni, bemocskolni.

A szabadság nem egyenlő a szabados-
sággal!

Mindenki 
felel a tetteiért,  
elévülés nélkül. 
Az úgynevezett 
értelmiség felelőssé-
ge fokozottabban jelenik meg 
és higgyük el nincs következmények 
nélküli társadalom, felelősség nélküli 
szócséplés, sértegetés, ígérgetés!

Lehetséges, hogy soraim nem jutnak 
el érintettekhez, de azt nagyon saj-
nálnám, mert talán még nem késő a 
maradék becsületünket megmenteni!

Nem bízom abban, hogy ez a teljesen 
elmérgesedett helyzet megjavulna, sőt! 
De utolsó erőnkkel is arra kell töre-
kedjünk, hogy a józan ész győzedel-
meskedjen és a legkisebb vérvesztesé-
get szenvedjük el!

Ehhez kívánok erőt, egészséget és tü-
relmet!

Fót, 2018. 11. 24. 
Tisztelettel: dr. Péter Imre

„Bűncselekmények elkövetésének 
alapos gyanúja is felmerült a va-
gyongazdálkodással és az adomá-
nyok kezelésével és elosztásával 
összefüggésben!” – írta le Péter Imre 
a 2011. évi ESZEPSZ vizsgálatának 
összefoglalójában. Ennek ellenére 
2016-ban 21.844.000 Ft-ot fizetett 
ki önkormányzatunk egy olyan át-
világításért, amely eredetileg 2006-
2014 évekre vizsgált volna, de végül 
Bíró Zoltán és a „hatok” addig mun-
kálkodtak, hogy csak a 2013-2014-
es éveket ellenőrizték le. Ennek okait 
kutattuk. 

Az átvilágítás előkészítésére 3 fős 
Ideiglenes Bizottságot (Átvilágítást 
Előkészítő Ideiglenes Bizottság né-
ven, továbbiakban: „bizottság”) állí-
tott fel a képviselő-testület, Bíró Zol-
tán elnökletével, tagjai pedig Gellai 
István és Hideg András, míg a Bizott-
sági referens Szabó Orsolya volt. 

Az „bizottság” megalakulásakor Pé-
ter Imre vizsgálóbiztos 2009-2010. 
évekre vonatkozó jelentése ismert volt 
(ezt Szabó Mihály, mint a Jogi-Ügy-
rendi és Szociális Bizottság (JÜSZB) 
akkori elnöke, valamint dr. Vargha 
Nóra JÜSZB alelnök ellenjegyezte). 
Ismert volt továbbá, hogy OEP vizs-

gálat kezdeményezése kapcsán to-
vábbi törvénytelenségek kerültek fel-
színre, mint például a védőnők olyan 
kifizetései, amelyek a bérkartonja-
ikon nem szerepeltek, és a védőnők 
nem is kapták meg, azonban valakik 
kivették ezeket a pénzeket. Így jár-
tak el egyéb munkatársaknál is, pl. 
pedagógusok, családgondozók, de a 
gazdasági részleg munkatársainál is. 
Ismert volt a Triász átvizsgálásának 
eredménye is, amely rávilágított arra, 
hogy a MÁK (Magyar Államkincstár) 
által megadott adatok és a főkönyvi 
béradatok között több, mint 30 mil-
lió forintos (!) különbség mutatkozik.

Ennek ellenére a Bíró féle „bizottság” 
második ülésén Lévai Sándorné (Pénz-
ügyi és Fejlesztési Bizottság (PFB) el-
nöke) azt javasolta, kerüljön törlésre a 
vizsgálati programból az intézmények, 
köztük az ESZEPSZ vizsgálata (!).  Itt 
jegyeznénk meg, hogy PFB elnökként 
komoly érintettsége volt és van az in-
tézmények finanszírozásában.
 
Érthetetlen, hogy a fenti törvénysérté-
sek ismeretében a „bizottság” - amely-
nek dr. Vargha Nóra ekkor már tagja 
lett, és pontosan tudta, hogy a koráb-
bi években komoly visszaélések tör-
téntek - 2016-ban odáig megy, hogy 

2006-2014 helyett csupán 2 év: 2013-
2014 képezze a vizsgálat tárgyát. Bíró 
Zoltán elnök az alábbi „komoly” érvet 
hozta fel a változtatásra:
„…az átvilágítási program időtávja 
2013 és 2014 évek legyenek…  Nem tar-
tom relevánsnak a korábbi struktúrák 
és működési rendek vizsgálatát.”

Nem értjük, hogy Vargha Nóra, aki a 
fenti 2011-es vizsgálat eredményével 
tisztában volt, miként engedhette, 
hogy ezek a bűncselekmények gya-
núival terhelt évek kimaradjanak a 
vizsgálatból? 
Valamint fontos kérdés az is, hogy a 
Bíró Zoltán által vezetett „hatoknak” 
miért nem áll érdekében ezen időszak 
kivizsgálása? Valójában egyetlen em-
ber személye változatlan az akkori és 
a mostani vezetésben, ő pedig nem 
más, mint Lévai Sándorné (!).
Végül az átvizsgálásra kiírt pályáza-
tot 2013-14 évre az NC Consulting 
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. ve-
zetésével létrejött konzorcium nyerte 
bruttó: 21.844.000Ft értékben.  
Hallgatnak, vagy szándékosan elhall-
gatják ezeket az ügyeket? Bármelyik 
legyen is, Fótnak mindegyik csak 
kárt okoz.

Forrás: www.hir2151.hu

Bartos Sándor Polgármester részére

Hallgatás vagy ELHALLGATÁS?
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Karácsony közeledtével izgatott 
várakozás vesz erőt rajtunk. Az 
üzletekben már október végén ta-
lálkozhatunk karácsonyi dekorá-
ciókkal. S miközben minden szem 
- és persze pénztárca - a közelgő 
karácsonyra szegeződik, az advent, 
mint az ünnephez vezető út pedig 
sokak számára ködbe vész. 

Így nincs mit csodálkozni azon, 
hogy sokan nem is tudnak lélek-
ben megérkezni az ünnep lénye-
géhez, az értünk földre született 
Jézus Krisztushoz! Sokan ma is 
úgy ünnepelik a karácsonyt, hogy 
fel sem tűnik nekik, hogy az ün-
nepelt nincs köztük, - hiszen meg 
sem hívták. 

De, hát az ünnep lényege nem az 
ajándékozásban, a gazdagon terí-
tett ünnepi asztalban és a családi 

találkozásokban van? Nem! A ka-
rácsony nem a „terülj-terülj asz-
talkám” elnevezésű gasztronómiai 
verseny évenkénti megrendezése! 
Nem is arról szól, hogy ki tud ér-
tékesebb ajándékot venni a szeret-
teinek. A karácsony lényege abban 
áll, hogy Isten megajándékozott 
bennünket, azt adva nekünk, aki 
számára a legdrágább volt, az 
egyetlen fiát. 

Miközben karácsonyra készülve, 
- az ünnepi jelképek segítségével 
- megelevenedik előttünk a szüle-
téstörténet, az ahogyan Isten em-
berré lett, aközben fel kell készül-
nünk arra a napra is, amikor Jézus 
újra megjelenik, de immáron nem, 
mint kisgyermek, hanem mint úr 
és király, teljes isteni dicsőségében. 

Az első karácsonyon, kisgyermek-

ként ajándékoztam oda nektek a 
fiamat, miután férfivá lett hagy-
tam, hogy keresztre feszítsék, hogy 
ne nektek kelljen meghalnotok a 
bűneitek miatt. Most csak annyit 
kérek tőletek, hogy higgyetek ben-
ne, fogadjátok el, amit értetek tett 
és részetek lesz az örök életben! – 
üzeni Isten. 

Mi a válaszunk erre? Meghívjuk 
Jézust, hogy legyen ott velünk már 
a készülődésünkben, és majd az 
ünneplésünkben is? Vagy az idén 
is nélküle készülünk ünnepelni? 
A két megközelítés között óriási 
különbség van. Nélküle ez az ka-
rácsony is, úgy fog elmúlni, mint 
a reggeli köd, vele azonban életre 
szóló élményben lehet részünk. 
Innentől már csak rajtunk múlik. 

Filemon Zsolt  baptista lelkész

Heinrich Böll: Doktor Murke ösz-
szegyűjtött hallgatásai című no-
vellájában egy hangtechnikus 
gyűjteni kezdi a hangszalagokra 
rögzített beszélgetések közben be-
állt szüneteket, lélegzetvételeket, 
sóhajokat, a csöndet, a hallgatást. 
„Egymáshoz ragasztom őket, és le-
játszom magamnak a szalagot, mi-
kor este otthon vagyok. Még nincs 
sok, még csak három percem van…” 
– mondja a novellában Murke.

 Az adventet jóval megelőzve az 
üzletek kirakatait, polcait ellepi a 
karácsonyi kínálat. Milliónyi szí-
nes reklám kínál bőséges áruvá-

lasztékot az ünnepi ajándékozás-
hoz. A legelőrelátóbbak sincsenek 
még készen a karácsonyi előké-
születek listájával, de a hangszórók 
már a Szenteste énekét, a „Csendes 
éjt” zengik. 

Félreértés ne essék, nem az egy-
másnak meglepetést szerző készü-
lődés ellen beszélek. Sőt, nagyon is 
fontosnak tartom az örömszerző 
találékonyságot ünnepek idején. 
Ám nem biztos, hogy a vásárlásra 
ösztönző fények, reklámok segíte-
nek nekünk az igazán fontos és lé-
nyeges megtalálásában. Nem több 
csendre volna-e szükségünk ah-

hoz, hogy egymásra is rátaláljunk, 
ne csak az egymásnak kigondolt 
ajándékra? Nem volna-e sokkal 
örömtelibb az ünnep, ha fölfedez-
nénk az ajándékot egymásban?

Az első karácsonykor Isten eljött 
közénk emberi testbe öltözötten. 
Csak a csöndes figyelmesek – Má-
ria, József és a pásztorok - ajándé-
ka volt a bizonyosság: „nyitva van 
egy ajtó a mennyben”. Isten azóta 
is keresi velünk a közösséget, hogy 
megismerhessük őt. Örömöt rej-
tett el egymás megismerésében, az 
őszinte emberi kapcsolatok me-
legében is. Nyitva van-e az ajtónk 
egymás felé?

 A novella végén hangtechni-
kusunk a segédrendezőtől hall-
gatásdarabkákat kap. Örömére 
majdnem egy percnyit. Mellé még 
egy kabátzsebből kihúzott, össze-
gyűrt cédulát is. Rajta egy kép és 
a felirat: Imádkoztam érted Szent 
Jakab templomában. Az imádság 
beszédes csöndje még a hallgatás-
foszlányoknál is értékesebb lehet. 
A minket számon tartó szeretetet 
megismerve leszünk készek egy-
mást hordozni, számon tartani. 

dr. Cserhátiné Szabó Izabella
evangélikus lelkipásztor

Adventi gondolatok a Fóti Egyházaktól
Vele vagy nélküle?
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Advent a Krisztus-várás ideje, a 
Megváltó utáni sóvárgás időszaka, 
a Szabadító eljövetelét kérő, sürge-
tő várakozás állapota.

A legrövidebb és legtömörebb ad-
venti imádság így hangzik: Jövel, 
Uram! Ahhoz azonban, hogy Jé-
zust igazán várjuk, szívből kér-
jük, hogy igen, jöjjön hozzám is, 
ahhoz előbb nagyon világosan 
kell látnunk a magunk Megváltó-
ra szorult állapotát. Hogy igazán 
tudjunk örülni a karácsonynak, 
annak, hogy Krisztus eljött, előbb 
át kell éreznünk az ember örök, 
ősi tragédiáját. Hiszen azért olyan 
végtelen nagy jótétemény Krisz-
tus eljövetele e világra, mert az 
emberrel az történt, amiről az ősi, 
paradicsomi történet tudósít. Ha 
most meglátnánk, hogy az a régi 
történet Ádámról és Éváról ami-
kor a bűneset miatt elszakították 
magukat Istentől nem is olyan régi 
- hanem mindnyájunk története -, 
akkor élőbbé és valóságosabbá vál-
na számunkra az advent is. Tuda-
tosulna bennünk, hogy mennyire 
kell a Megváltó!

Ezért olyan drága az adventi üze-
net, mert az éppen azt hirdeti, 
hogy Isten nem akar nélkülünk 

élni! Isten nem nyugszik bele abba, 
ami a Paradicsomban történt, és 
ami azóta velünk is történik. Is-
ten nem hagyja, hogy elszakad-
junk, messzire sodródjunk Tőle. 
Isten utánunk jön, megszólít, és 
azt mondja: Te, ember, aki nem 
akarsz velem lenni! Vedd tudo-
másul, hogy én pedig veled aka-
rok lenni! Jézus titokzatos szemé-
lyének lényegét fejezi ki ez az ősi, 
ószövetségi prófécia: Immánuel, 
“Velünk az Isten!” (Máté 21:23.)Jé-
zus azt jelenti: a kontaktus-sza-
kadásba beállt Valaki, Akiben újra 
létesült a megszakadt kapcsolat Is-
ten és ember között. Jézus: ebben 

a névben, ebben a személyben azt 
mondja neked Isten: nem foglal-
kozol velem, de én törődöm veled. 
Te elszakadtál tőlem, de én utánad 
megyek. Te eltávolodtál, de én újra 
magamhoz ölellek. Te vétkeztél, de 
én megbocsátok. Te elidegenedtél 
tőlem, de én szeretlek! Így bánni 
csak azzal lehet igazán, akit valaki 
nagyon-nagyon szeret! Isten pedig 
így bánik velünk. Ezt hirdeti a bol-
dog adventi evangélium: “Velünk 
az Isten.”

Áldott ünnepi készülés Kívánva: 
Sebestyén Győző ref. lelkipásztor

Izaiás próféta jövendölt így, és ez 
karácsony éjszakáján beteljese-
dett. A sötétségben fény gyulladt, a 
lelki, szellemi sötétséget átragyog-
ta az isteni szeretet fénye Betle-
hemben, a születés barlangjában. 

 Az Isten szeretetének tüze és fé-
nye gyulladt meg Jézus születése-
kor és azóta is világít, utat mutat, 
melegíti az emberi szíveket, lelke-
ket. Ennek a szeretetnek a tanítása 
és példája jelzi az ember számára, 
hogy a békének, jó kapcsolatnak, 
boldog együttlétnek egyetlen útja 
és módja van: meg kell tanulnunk 
szeretni az Istentől. Kell az ember-
nek olyan minta, amely túlmutat 
gyöngeségén, és megmutatja, ho-
gyan lehet közel kerülni a másik 
emberhez, hogyan lehet örömet 
okozni, boldoggá tenni másokat. 
Megmutatja azt is, hogy szeretni 
csak akkor lehet, ha az emberáldo-
zatot is tud vállalni. 

 Az emberek karácsonykor úgy 
érzik, hogy szükségük van valami 
többre, valami szebbre, mint amit 
a saját erejükből tudnak adni.

Ebben a szellemileg nagyon zava-
ros és nagyon sötét, erkölcsileg is 
ingoványos világban a krisztusi 
szeretet fénye és melege az, amely 
biztonságot és erőt tud adni az 
embernek. Jézus, aki, mint máso-
dik isteni személy, emberi testben 
jelent meg, és merészelt az Isten 
erejével gyönge emberré válni, és 
megmutatta, hogy a szeretet meri 
magát sebezhetővé tenni. 

Ennek a szeretetnek az erejével 
vállalta Jézus a kereszthalált is, 
a föláldoztatást, mert meg akar-
ta mutatni, hogy szeretet, áldozat 
nélkül nem lehetséges. Amíg az 
ember magának él, és félti saját 
magát, és meg akarja tartani saját 
magát saját magának, addig nem 

tud szeretni. Ha megértjük az ün-
nep lényegét, akkor nagyon boldo-
gok leszünk.

A karácsony nem az emberi szere-
tet ünnepe, nem az emberi kapcso-
latoké! A végtelen isteni szeretetet 
ünnepeljük, amely kicsivé tette 
magát, hogy megtanítson bennün-
ket szeretni.

 Vigyünk minél többet magunk-
kal ebből a szeretetből! Adjuk át 
azoknak, akik nekünk fontosak, 
akiket szeretnénk boldoggá tenni!

 Azt kívánom, hogy ilyen sze-
retettel tudjunk ünnepelni Ka-
rácsony ünnepén! Ettől az isteni 
szeretettől áldott, megvilágított és 
átmelegített karácsonyt és hétköz-
napokat is kívánok mindenkinek.

Sebők Sándor plébános

„A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát.” (Iz 9,1)
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A rendszerváltást követően az oktatásban is 
komoly átalakulások történtek. Hogyan ala-
kult a középiskola?
A középiskola 1993-ban kísérleti tantervvel 
indult el. Az akkori tantestület fő célja az volt, 
hogy olyan néptáncosokat képezzenek, akik 
hivatásuknak tekintik a táncot. Az akkori 
vezetés az Állami Népi Együttes utánpótlását 
szerette volna képzésünkön keresztül meg-
valósítani, a tánc pedig magával hozta a többi 
szakma oktatását, életre keltését. Így elkészí-
tettük a népviselet-készítés, a népi szövő-hím-
ző és a fazekas mesterség szakmai programját 
is. Diákjainkat minden egyes szakággal meg-
ismerkedtettük az első évben, annak érdeké-
ben, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb 
szakot választhassa. Sajnos ezt a mai oktatási 
rendszer nem teszi lehetővé, de az első félévet 
követően lehetőséget adunk a tanulóknak egy-
szeri szakváltásra. 

A diákok komoly néprajzi ismereteket sze-

reznek. Milyen különböző szakágakban mé-
lyülhetnek el? 
A Néptánc szakon 4+1, illetve az érettségit 
követően 2 éves képzésben vehetnek részt. 
Örömmel mondhatom el, hogy végzett tanu-
lóink nem csak az Állami Népi Együttesben 
találnak helyet maguknak, hanem az ország 
különböző táncműhelyeiben is vezető táncos-
ként szerepelnek (pl.: a közismert ExperiDance 
táncegyüttesben), valamint jó eséllyel felvéte-
liznek a Táncművészeti Egyetemre, illetve 
tanító- és tanárképző intézményekbe. Azok a 
diákok, akiket az élet másfelé sodor, megőrzik 
a magyar hagyományokat és a nemzeti kultúra 
tudatos képviselőivé válnak. 
A Divat és stílustervező szakon a néphagyo-
mány teljes tiszteletével, autentikus források 
által sajátítják el a népviselet készítés forté-
lyait. Növendékeink több mint 800 darabból 
álló, közel 80 teljes viseletet készítettek el az 
iskola fennállása óta, amely az egész ország 
viseletgyűjteményét gazdagítja. A diákok nem 
csak elkészítik ezek a viseleteket, hanem egy 

nagyon részletes dokumentációval is ellátják a 
művet, amely biztosítja a későbbiekben a pon-
tos reprodukálás lehetőségét, hitelesen meg-
őrizve a régi korok forrásait.
A Textil- és kerámiaműves szakon a hagyomá-
nyok megőrzésével, gazdag szín és formahasz-
nálattal tanulják meg a szövés, fonás, batikolás 
és nemezelés mesterségeit. A kerámiaművesek 
a népi fazekas agyagedények készítése mellett 
több funkciós kerámiákat is terveznek. Büszke 
vagyok, hogy diákjaink az országos fazekas- 
és művészeti versenyek díjazottjai. 

Később új szakokkal bővítették az iskolát. 
Melyek ezek?
Haladnunk kell a korral, ezért 2012-ben ECL 
nyelvvizsgaközpontot hoztunk létre az intéz-
mény falain belül, erősítve ezzel a 2004-ben 
indított 1 nyelvi előkészítő évvel megtoldott 
gimnáziumi 4 éves képzésünket, amelyen be-
lül angol, német és francia csoportot hoztunk 
létre. Diákjainknak így lehetősége nyílik itt 
helyben nyelvvizsgát szerezni. 

Idén ünnepelte 
fennállásának 25. évfor-

dulóját a Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium. Az 
országosan egyedülálló iskola ko-

moly szerepet vállal a magyar néptánc, 
népviselet illetve népművészet megőrzé-

sében és ápolásában. A jubileumi évvel 
kapcsolatban Kaudersné Madarász 

Zsuzsanna igazgatóasszonnyal 
beszélgettünk, aki az iskola 

alapítása óta irányítja az 
intézményt.
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2013-tól szakmai képzéseinket az OKJ sze-
rint új foglalkozások bevezetésével bővítettük. 
Grafikus- és kiadványszerkesztést tanulhat-
nak diákjaink, akik a sikeres vizsgát követően 
képgrafikusi, alkalmazott grafikusi munká-
val, reklámgrafikai-, kiadvány- és webterve-
zéssel foglalkozhatnak. Jövőre tervezzük festő 
szak elindítását.

Október 26-án a Gödöllői Művelődési Ház-
ban ünnepelték a 25 éves fennállásukat. Mi-
lyen programokkal várták a vendégeket?
A helyszínen fazekas és kerámia kiállításunkat 
tekinthették meg az érdeklődők, valamint vi-
seletgyűjteményünk legszebb darabjait diák-
jaink saját magukon mutatták be a közönség 
számára. Fő eseményként természetesen nem 
maradhatott el néptánc előadásunk, ame-
lyen nem csak a mai, hanem régi diákjaink is 
részt vettek. Öröm volt látni, ahogy a mosta-
ni és volt növendékeink együtt készülnek és 
gyakorolnak iskolánk ünnepségére. Büszkén 
állíthatom, hogy jubileumi gálaelőadásunk 

teltház előtt zajlott, és fellépőink osztatlan si-
kert arattak, a közönség vastapssal jutalmazta 
szereplésüket. Ezúton szeretném megköszön-
ni minden résztevőnek a kitartó munkát, és a 
támogatóinknak a segítséget, amely hozzájá-
rult ahhoz, hogy méltón emlékezhettünk meg 
iskolán negyed évszázados munkásságáról. 
Novemberben pedig a Vörösmarty Művelődési 
Házban képző-, iparművészeti és kézműves 
kiállítást rendeztünk a már végzett növendé-
keink alkotásaiból.

A tervek szerint az iskola a 2021-es tanévet 
már egy teljesen új épületben kezdheti meg 
a Gyermekváros falain kívül. Mit lehet erről 
tudni, illetve melyek a jövőbeli tervek?
Jelenlegi épületünk sajnos már nagyon elavult, 
úgyhogy nagy reményekkel várjuk a 2021-es 
szemeszter kezdetét. Tudomásom szerint a 
terület felvásárlása zajlik, az új épület kivitele-
zése pedig a Klebersberg Központhoz tartozik. 
Azért is reméljük, hogy minél hamarabb elké-
szül az új épület, mert a vidékről és a határon 

túlról érkező diákjainkat jelenleg nem tudjuk 
itt helyben elszállásolni, míg az új épületben 
50 férőhelyes kollégiumi szárny kerül kiala-
kításra. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy népművé-
szeti iskolánk egyedülálló az egész országban, 
így nagy a felelősségünk abban, hogy a régi 
népszokásokat, néphagyományokat, művé-
szeti elemeket megőrizzük, ápoljuk és közve-
títsük. Igyekszünk a magyar nemzeti kultúra 
értékeit minőségi oktatás keretein belül to-
vábbadni, és az itt felnövekvő gyermekeknek 
olyan tudást biztosítani, amellyel megállják a 
helyüket a munkaerő-piacon.  
Mi Fóton vagyunk itthon, ezért a jövőben is 
szeretném, hogy a lehető legtöbb közössé-
gi rendezvényen képviseljük iskolánkat, és 
ahogy idáig is, fenntartsuk, formáljuk és szol-
gáljuk a fóti kulturális életet. Mindent meg fo-
gunk tenni, hogy ez így legyen, valamint mun-
kásságunk által tovább gyarapítsuk a magyar 
népművészet tárházát.

Forrás: www.hir2151.hu
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ÖQ - „ Mondd, mi ez az öröm már napok óta?”

A mi suliNK, ahova szívesen járuNK!

Intézmények

Ez a Kosztolányi Dezsőtől való idézet 
találóan fejezi ki azt az érzést, amely 
karácsony körül érezhető. Az öku-
menikus iskolában is más hangulat 
uralkodik az ünnep környékén, mint 
máskor. A november 24-én megtar-
tott jótékonysági vásár is ezt igazolta.  

Szülők, diákok, tanárok, a rokonok, 
ismerősök, a város lakói gyűltek ösz-
sze ezen a délelőttön, ahol iskolánk 
igazgatójának igei köszöntése után 
mindenki saját igényének megfelelő-
en tölthette el az időt. Óriási nyüzs-
gés, pezsgés volt az épületben. Az 
értékes kézimunkák, újrahasznosí-

tott eszközökből készült fa-, fonal-, 
üveg- és papírtechnikák által megva-
lósult termékek kerültek árusításra. 
Ki adventi asztaldísszel, ki házi lek-
várral, ki mézeskaláccsal, kézműves 
szappannal vagy gyertyával lett gaz-
dagabb. Ez a hagyománnyá vált jóté-
konysági vásár nem csak a vásárlásról 
szól, sokkal inkább az iskola közös-
ségi életéről. A portékákat sokszor 
hetekkel előbb kezdik el osztályok – 
szülők, tanárok és gyermekek közö-
sen - készíteni. A vásár napjára régi 
diákok, nyugdíjba vonult tanárok is 
vissza-visszajárnak egy tea, kávé, sü-
temény melletti beszélgetésre. 
Természetesen nem feledkezünk meg 
az iskolánk által támogatott Nagydob-
ronyban lévő Leány-Árvaház lakóiról 
sem, akik számára most is elindult a 
cipősdoboznyi adomány gyűjtése. Az 
összegyűlt ajándékokat és a perselyes 
gyűjtés eredményét az előző évhez ha-
sonlóan személyesen juttatja el hozzá-
juk iskolánk vezetősége.
Intézményünk épp egy szusszanás-
nyi levegőt vett és máris a következő 
nagyszabású program közepette ta-
lálta magát. A december 1-én meg-
rendezett szalagavató bál pompás 
sikert aratott. A 12-esek produkciói 
könnyeket csaltak a szülők szemé-

be és elkápráztatták a vendégeket. 
A szalagtűző ceremónia különösen 
megható volt, nem csak az abban 
érintett diákok számára. Az a tudat, 
hogy az ember végre eljutott az utol-
só évig, okot ad arra, hogy megdob-
bantsa a tanuló szívet, aki büszkén, 
megelégedetten hordja a szalagot, 
ami szimbolizálja, hogy a gimnázium 
hamarosan befejeződik számára.
December advent ideje.  Az advent ke-
retei között készülünk Jézus Krisztus 
földre jövetelének ünnepére, többek 
között áhítatokon, hittanórákon és az 
órák közti szünetekben lévő adventi 
percekben.
Eközben zajlanak egyéb, hagyomá-
nyos programjaink is. Versenyek, 
előadások, a felső tagozatosoknak a 
kihagyhatatlan SuliBuli, bécsi kirán-
dulás. És az iskola legfontosabb ven-
dége, maga a Mikulás is minden év-
ben ellátogat hozzánk! A dolgozatok, 
felelések ideje sem múlt el, de a suli-
ban mégis egyre több arcon lehet fel-
fedezni a mosolygást, mivel közeledik 
a téli szünet. Igen, más ez az időszak, 
mert az Isten békessége tölti meg az 
ÖKU hangulatát. Ezzel a békességgel 
kívánunk minden kedves olvasónk-
nak reményteljes Új Esztendőt!

Ferenczi Anna Nadett 12. osztály 

November 10-én izgatott gyerekzsi-
vajtól volt hangos a Németh Kálmán 
Általános Iskola. A Fóti Ősz rendez-
vénysorozat keretében ezen a napon 
– 50. alkalommal – szerveztük meg 
regionális vers- és prózamondó ver-
senyünket. Büszkék vagyunk arra, 
hogy városunk a legnagyobb múltra 
visszatekintő versenyének évről-évre 
megszervezői és házigazdái lehetünk.
Hisszük, hogy ezen a napon – lega-
lább lélekben – velünk volt iskolánk 
egykori igazgatója, Novák Imre, aki 
e versenyt ötven évvel ezelőtt az idén 
mottóul választott gondolatok jegyé-
ben megálmodta és létrehozta.
Felhívásunkra idén 17 iskolából 146 

versenyző nevezett, akik nyolc kate-
góriában mérhették össze tudásukat. 
Az érkezéskor minden versenyző 
emléklapot, plakettet és egy tollat 
kapott ajándékba. A versenyt köve-
tően pedig az 1-6. helyezett oklevél és 
könyvjutalomban részesült.
A szünetben büfé várta a vendégeket, 
megnézhették a művészeti iskola ki-
állítását és kézműves foglalkozáson 
is részt vehettek. 
Az eredményhirdetés előtt a 3.b osz-
tályosok táncoltak, iskolánk erre 
az alkalomra létrejött kórusa pedig 
megzenésített verseket énekelt. Fel-
kérésünkre Fót város képviseletében 
Bartos Sándor Polgármester Úr, a 

Dunakeszi Tankerületi Központ ne-
vében pedig Eich László Igazgató Úr 
adta át a jutalmakat.
A verseny kapcsán köszönettel tar-
tozunk a szülőknek és pedagógusok-
nak, akik a gyerekeket felkészítették, 
elkísérték. Köszönjük a rendezvény 
létrejöttéhez nyújtott 300 000 Ft-os 
támogatást Fót Város Önkormányza-
tának. Köszönjük a zsűri tajgainak, 
hogy elfogadták meghívásunkat. És 
végül köszönöm a Németh Kálmán 
Iskola minden dolgozójának és a 
szervezésben közreműködő gyere-
keknek a munkáját.

Szebeni Boglárka
intézményvezető

Hiszem, hogy vannak ünnepi igék,

miket az élet tölt meg tartalommal,

mint szemhatárt a hegyhát zöld falombbal,

vagy mint az ég kékkel a tó vizét…

Hiszek a versben, hiszem, hogy kell a vers.”

                                                          Rácz Olivér
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Határtalanul pályázat keretében szlovákiai kirándulás 

Programozd a jövőd! A CODE WEEK 2018 keretében

Az Európai Bizottság szemléletfor-
máló kampányában vett részt a Fóti 
Garay János Általános Iskola 3.a osz-
tálya, illetve a felső tagozatosok kö-
zül a 8. évfolyam. Az eseményre idén 
2018. október 6-21. között kerül sort. 
A program célja, hogy a digitális jár-
tasság fontosságára hívja fel a figyel-
met, összekapcsolja a gyakorlatot a 
digitális világgal és a programozást 
szórakoztató és könnyed formában 
hozza közelebb a gyerekekhez.
Harmadikosaink KINCSKERESÉ-
SEN vettek részt, mely próbára tette 
szövegértésüket, térképismeretüket, 
és a programozási nyelvtudásukat. 

Versbe szedett Fóti nevezetességeket 
kellett megfejteniük és megtalálniuk 
a térképen, majd a következő borí-
tékhoz eljutni programozási nyelven. 
Egy teljes hét állt rendelkezésükre, 
hogy a kinccsel teli ládát megtalálják 
és közben megszületett egy útvonal-
terv, hogy egyik kirándulásuk alkal-
mából mit fognak megnézni a Fóti 
nevezetességek közül.  
A nyolcadikosok a Code Combat nevű 
kalandjátékkal ismerkedtek meg a 
programsorozat alatt. Ez egy nagyon 
látványos, vérbeli kalandjáték, mely-
ben a hősünket különböző pályákon 
kell végigvezetnünk. Ahhoz, hogy 
győzzünk, programoznunk kell! A já-
ték fokozatosan tanítja meg a játéko-
soknak a kódolás rejtelmeit. Az első 
néhány pályán a hősünk mozgatásá-
val kell foglalkoznunk, utána megta-
nuljuk hogyan lehet támadni a hős-
sel, majd a ciklusokat és változókat is 
bevezeti a játék számunkra. Kapunk 
bónuszokat, ha rövid kódot írunk, ha 
gyorsan lefut, ha nem vétünk szin-
taxis hibákat, tehát a játék becsüli a 
minőségi munkát. A diákoknak ez 

egy olyan platform, melyben progra-
mozni tanulnak, miközben egy igazi 
játékot játszanak!
Nagyon élvezték a nyolcadikosok a 
játékot, sokan otthon is folytatták, 
folytatják a játékot, programozni ta-
nulnak!

Erről a kirándulásról csak szuperlatívu-
szokban lehet beszélni. Sőt. Határtalanul 
szuperlatívuszokban. Már maga a hely-
szín is remek volt: az utóbbi két év erdélyi 
utazásai után idén a szlovák Felföldre lá-
togatott el a Határtalanul program kere-
tén belül 45 diák és az őket kísérő három 
pedagógus. A program címe: „II. Rákóczi 
Ferenc nyomában a Felvidéken” volt. Meg-
határozó helyszíneket kerestünk fel, ame-
lyek vagy közvetlenül, vagy közvetetten 
köthetők a szabadságharchoz vagy ehhez 
a korhoz és az ekkor élt személyekhez.
Sűrű, mozgalmas napok előtt álltunk. 
Nos, lássuk, hol is jártunk, s miket is lát-
tunk?
Október 15-én hétfőn keltünk útra a fóti 
Garay János Általános Iskolától. Salgótar-
jánnál hagytuk el az országot, és így vette 
kezdetét az ötnapos szlovákiai kalandunk.
Először a füleki várat és a vármúzeu-
mot tekintettük meg ahol a budai pasa 
II. Rákóczi Ferenc nevelő apját, Thököly 
Imrét Közép-Magyarország uralkodójá-

nak nevezte ki. Itt csatlakozott hozzánk 
honismereti vezetőnk, István, aki egész 
héten elkísért minket, és gondoskodott 
róla, hogy mindig jólinformáltak legyünk. 
Meglátogattuk Almágy alapiskoláját, majd 
az ajnácskői várromot hódítottuk meg. 
A második nap szállásadóink gondoskod-
tak róla, hogy ne üres hassal kelljen útnak 
indulnunk. Buszra szálltunk, és a magyar 
határ felé vettük az irányt. Sátoraljaújhely 
közelében, a szlovák oldalon egy Borsi 
nevű településen született II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem. Sajnos szülőkastélyjának 
csak a környékét nézhettük meg, mivel a 
kastély renoválása még tartott. A megko-
szorúzott Rákóczi mellszobornál részletes 
ismertetőt kaptunk Kázmér István úrtól. 
Innen indultunk tovább Kelet-Szlovákia 
legnagyobb városába, Kassára. Itt először 
a Rodostói házhoz látogattunk, amely 
Rákóczi fejedelem törökországi emigrá-
ciójakor lakott épület pontos kassai mása. 
Láthattuk a szabadságharc vezetőjének 
a személyes tárgyait, a ház berendezését, 
amelynek keleties hangulata meglehe-
tősen eltér az általunk megszokott en-
teriőröktől. A lakóház után átsétáltunk a 
félezer éven át épített kassai dómba, ahol 
II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Ber-
csényi sírja található. Ünnepélyes keretek 
között megkoszorúztuk Rákóczi szarko-
fágját, s megcsodáltuk az impozáns dóm 
belsejét, majd visszaindultunk a szállá-
sunkra.
Október 17-én Rozsnyó volt az első állo-
másunk. Ezután Krasznahorkaváralja felé 
vettük az irányt, ahol felmásztunk Krasz-

nahorka várához. A gyönyörű, napos idő-
ben páratlan kilátás nyílt a környező he-
gyekre és a településre.  Délután a Szádelő 
völgybe kirándultunk
Negyedik nap, csütörtökön Észak-Szlo-
vákia felé vettük az irányt. Késmárkról a 
Szepesség egyik legszebb Lőcsére utaz-
tunk. Megtekintettük a Városházán azt a 
faliképet, amely Jókai A lőcsei fehér asz-
szony című regényének az ihletője volt. 
Ezután Szepes vára, Közép-Európa leg-
nagyobb kiterjedésű erődítménye várt 
ránk, ahol Szapolyai János magyar király 
is született. 
Az ötnapos program utolsó napjának 
reggelén búcsút vettünk remek szállá-
sunktól és tettünk még egy kirándulást 
a Szilicei-fennsíkon. Innen belátni egész 
Gömört. Honismereti vezetőnk segítsé-
gével igyekeztünk feleleveníteni a Rákó-
czi-szabadságharc gömöri történéseit, s 
a séta során dolinákkal és barlangokkal 
szabdalt fennsíkon vezetett utunk. Élmé-
nyekkel feltöltődve, és kicsit szomorúan 
szálltunk fel még egyszer a buszra, és im-
máron Magyarország felé vettük az irányt. 
Nagyon gyorsan elrepült ez az öt nap, ami 
közhelynek hangzik, de így van: ennyi re-
mek program között csak úgy szálltak a 
napok!
Ezért volt ez az öt nap olyan kirándulás, 
amelyről csak „határtalan szuperlatívu-
szokban” lehet beszélni. 

Turi Veronika kísérőtanár
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Fóti Közművelődési és
Közgyűjteményi Központ 
Magyar Kultúra Heti programjai
2019. január 13 – 27.
JANUÁR 13. vasárnap 15.00 óra - 
Vörösmarty Művelődési Ház
Muharay Színház
A Rózsátnevető királykisasszony 
Benedek Elek meséiből írta és ren-
dezte Zsurzs Kati:
Jegyár: 800,-Ft

JANUÁR 19. szombat 19.00 óra - 
Vörösmarty Művelődési Ház
Muharay Színház
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

JANUÁR 24. csütörtök 15.00 óra - 
Vörösmarty Művelődési Ház
IFI Színház
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

a Gór Nagy Mária Színitanoda előa-
dásában
Jegyár: 800,-Ft

JANUÁR 25. péntek 10.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Népi hangszerbemutató Gulyás Fe-
renc közreműködésével
Jegyár: 800,-Ft

JANUÁR 25. péntek 18.00 óra
Városi Könyvtár 
Szendrő Szabolcs
hegymászó előadása

JANUÁR 26. szombat 10.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház
Gyermek táncház a Napra-forgó 
társulattal

A program díjmentes, regisztrációs 
jegyhez kötött.

JANUÁR 26. szombat 19.00 óra
Vörösmarty Művelődési Ház 
Muharay Színház
Tadeusz Słobodzianek:
A mi osztályunk
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák- és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft

JANUÁR 27. vasárnap 15.00 óra - 
Vörösmarty Művelődési Ház
Muharay Színház
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek 
Erdő mesejáték
Jegyár: 800,-Ft 
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Márton-napi lámpás felvonulás 
Márton-nap alkalmából lámpás felvonulást tartott az Apponyi Franciska 
Óvoda és a Fóti Szabad Waldorf Iskola. Fogadják szeretettel a látványos ren-
dezvényről készített képes beszámolónkat.

Apponyi Franciska Óvoda

Fóti Szabad Waldorf Iskola 
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2151 Fót, BÍRÓ HÁZA ÉTTEREM

Műsor, Zene, Táncmulatság, Tombola
Szervező: Béres Ferenc Magyar Népdal és Nótakör

A műsorban fellépnek neves énekeseink, táncosok meglepetés vendégek

A jó hangulatról Keresztes István és Zenekara gondoskodik.

Érdeklődni lehet e-mail: beresnota@freemail.hu   Telefon: 06 70 445 1242

Kérjük, hozza magával szeretteit, barátait és érezzék jól magukat régi hagyományunkat ápoló színes műsorunkon.

JÓ SZÓRAKOZÁST KIVÁNUNK!

Ez évi legnagyobb eredményünk 
az iskolakertek kialakítása – ezzel 
a „Kiskertész” program beindítá-
sa – melyhez két sikeres pályázat 
elnyerése adta meg az anyagi lehe-
tőségeket. Emellett tagjaink részt 
vesznek a „Legszebb konyhakert” 
programban, nem is akárhogy. Ta-
valy is, idén is volt országos nyer-
tesünk. Jelen voltunk a városi ren-
dezvényeken, segítünk a többi civil 
szervezetek kezdeményezéseiben.  
Baráti körünk – mely a szó szoros 

értelmében baráti kör – folyama-
tosan bővül, a körnek nincs határa. 
Szívesen várunk új tagokat. Jövőre 
folytatjuk a „Kiskertész” programot, 
sőt az intézmények között versenyt 
szeretnénk kiírni; ismételten részt 
veszünk a „Legszebb konyhakert” 
programban, és kiemelkedően fon-
tos célunk a fóti paradicsom fajta 
megőrzése. Jó lenne minél több fóti 
kertben látni legalább egy tő hazai 
paradicsomot. Mi a magunk részéről 
mindent megteszünk, megtennénk.

Kívánunk Mindenkinek Boldog 
Békés Ünnepeket, Reményekben 
gazdag Új Évet!

Gellai Katica

a Fóti Kertbarát kör elnöke

Fóti Kertbarát Kör

2018. december 29.
szombaton 14 – 22 óráig

Bakok és Barátaik
Óév búcsúztató
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Muharay Színház 
interjú sorozat 6. rész 
Geri Tamás 23 éves, Kalocsa mellől, egy kis településről, 
Homokmégyről származik. Az egészségügyi szakközép-
iskola befejezése után döntött úgy, hogy a színháznak 
áldozza az életét. 12 éven keresztül versenyszerűen la-
tin- és standard táncolt, ami a mai napig az egyik nagy 
szenvedélye és szerencsére nem áll távol a színháztól, sőt!

Miért éppen a színészetet válasz-
tottad?
Talán a táncos múltnak köszönhető, 
de mindig is szerettem színpadra állni 
és szerepelni, és persze énekelni. El-
sősorban énekes előadóművész - mu-
sical- és operett színész - szerettem 
volna lenni a sok más dolgon kívül. De 
valahogy magába szippantott a prózai 
színház világa, amiben szerencsére 
helyet kapott a zenés műfaj is. Már az 
óvodában megmondták, hogy „ebből 
a gyerekből színész lesz”! Emlékszem, 
akkor kezdtem el komolyabban fog-
lalkozni a gondolattal, mikor a kö-
zépiskolai színjátszó körrel előadtuk a 
„Karácsonyi ének” című darabot, ami-
ben én játszottam Ebenezer Scrooge 
szerepét. A tanáraim kezdtek el biz-
tatni, hogy próbálkozzak meg vele, és 
én belevágtam. A volt magyar tanárom 
tanácsára próbálkozttam meg a GNM 
Színitanodával. És, hát sikerült!

Mi az álom célod?
Nagyon sok célom van! De a legna-
gyobb álmom, hogy egyszer a buda-
pesti Operett Színházban játszhas-
sak, még ha vendégszereplőként is. 
Nagyon szeretném egyszer eljátszani 
Bóni grófot vagy Edvin herceget a „A 
Csárdáskirálynőben” vagy Mr. Winter 
szerepét a „Rebecca” című musicalben, 
de igazából nagyon sok álomszerepem 
van. Szeretném magam kipróbálni 
rendezőként is, de tulajdonképpen az 
álom célom, hogy végigjátszhassam az 
életemet úgy, hogy én is és a közönség 
is boldog attól, amit csinálok. És a ma-
gánéleti álmaimról még nem is beszél-
tem!

Mit gondolsz, a hírnevet hogyan 
tudnád kezelni?
Úgy gondolom, hogy jól. Soha nem 
akartam híres lenni. Mindig azt mon-
dom, hogy nem híres, hanem ismert, 
elismert színész szeretnék lenni. Job-
ban szeretem az őszinte elismerést, 
mint a túlzásba vitt rajongást. Ráadá-
sul, én az a fajta színész vagyok, aki 
elsőként a hibákat kérdezi meg vagy 

várja és utána lehet mondani a jó dol-
gokat, mert a hibákból tudok tanulni. 
Azt gondolom, hogy mindig minden 
lehet jobb és ezt próbálom a színpadon 
is alkalmazni, ami valamikor sikerül, 
valamikor nem. Mindig, minden okkal 
történik az életben!

Volt már nagyobb bakid a színpadon?
Természetesen! Emlékszem, első éves 
voltam a tanodában, amikor csinál-
tunk egy zenés műsort! Egy rádióadás-
ra építettük fel az előadást. Én voltam a 
rádiós, aki konkrétan levezényli a mű-
sort és véletlenül átugrottam egy dal 
felvezetését, így egy számmal rövidebb 
lett az előadás és elvettem a lehetőséget 
egy kollégától, aki szóló dalt énekelt 
volna. Akkor éreztem úgy, hogy nem 
vagyok alkalmas a pályára, de utána ez 
a gondolat alábbhagyott! Van egy má-
sik kedvenc bakim! Valahogy a név-
memóriám nagyon rossz, egyszerűen 
nem tudok neveket megjegyezni. Pár 
évvel ezelőtt egy kedves barátommal, 
rendeztünk Homokmégyen karácso-
nyi Jótékonysági Estet, ahol fellépett 
Gáspár Laci is. Merő véletlenségből 
úgy konferáltam fel, hogy Kovács Laci. 
Elsőre nem is vettem észre, hogy rossz 
nevet mondtam. Akkor jöttem rá, hogy 
mit is mondtam, amikor a takarásban 
a kollégák röhögve mondták, hogy 
nem Kovács, hanem Gáspár! Akkor 
visszamentem, sűrű elnézések köze-
pette kijavítottam a hibámat. Nagyon 
kínos volt! Néha, - főként karácsony 
előtt, amikor újra megrendezzük ezt 
az esemény – a mai napig, egy-egy be-
szélgetés során feljön, de erre már ne-
vetve emlékszem vissza.

Könnyen bújsz egy-egy karakter 
bőrébe?
Az az adott szereptől és karaktertől 
függ. Például a „A Tündérlaki lányok” 
Pistájával hamar tudtam azonosulni, 
mert nekem is van egy kimért, pre-
cíz oldalam, amivel szemben van egy 
bohókás, kicsit szétszórt figura. Ezzel 
szemben a „A Párnaember” Micháljá-
val már sokkal nehezebb dolgom volt, 

mert ott egy nagyon összetett karak-
terről beszélünk, aki ráadásul értelmi 
sérült és nagyon nehezen találtam meg 
az összhangot. De bármilyen szerep-
körben jól érzem magam, ami attól 
függ, hogy megtalálom-e saját magam 
és a szerep között azt a hidat, amin 
oda-vissza tudok lépkedni.

Izgulsz a színpadra lépés előtt?
Szinte mindig! Nagyon ritkán van, 
hogy teljesen nyugodt állapotban lépek 
színpadra. Mindig van bennem egy 
alap feszültség, ami sokszor jó, mert 
éppen az kontrollál vagy visz előre az 
előadásban. Ráadásul nincs két egy-
forma előadás. Mindig egy kicsit más 
és más, amit sokszor a közönség nem 
vesz észre, de mi, akik a színpadon ál-
lunk, igen. Van, hogy csak egy hangsúly 
vagy egy gesztus változik, de sok eset-
ben ezeknek köszönhetően nyer más 
és más értelmet egy-egy jelenet, ami 
van, hogy nem jó, de van, hogy igen. Ez 
leggyakrabban a színész adott lelki ál-
lapotától függ. A színpadon egymásra 
reagálunk, amit úgy kell csinálni, mint 
a való életben. Hiszen az életet visszük 
estéről estére a színpadra és az élet se 
mindig ugyanolyan! Legjobban ekkor 
izgulok, amikor Geri Tamásként kell 
színpadra állnom. Mikor nincs egy ka-
rakter, amibe bele kell bújnom. Nincs 
más, csak én! De ha jobban belegon-
dolok, mindig én állok színpadra, csak 
egy másik oldalamról…

Mit gondolsz a fóti közönségről?
Akikkel eddig találkoztam, úgy érzem, 
hogy szeretnek bennünket! Sajnos még 
nem tudják elegen Fóton, hogy saját 
színházuk van, saját társulattal. A mi 
dolgunk, hogy minél előbb megtud-
ják. Olyan előadásokat kell létrehoz-
nunk, amiknek elmegy a híre, amikre 
azt mondják egymásnak: ezt meg kell 
nézned! Úgy érzem, hogy próbálunk 
minden közönség rétegnek megfelel-
ni és olyan előadásokat színpadra ál-
lítani, amiben mindenki megtalálja a 
kedvencét!
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40 éves a Fóti Asszonykórus 
November 10-én tartotta jubileumi ünnepségét a Fóti Asszonykórus a Vörös-
marty Művelődési házban. Az eseményen beszédet mondott Bartos Sándor 
polgármester, melyet változtatás nélkül közlünk.

„Tisztelt Ünneplő Asszonykórus! 
Kedves Vendégeink! 
Kedves Fótiak!

Kodály Zoltán szerint „a magyar 
népdal az egész magyar lélek tük-
re, a magyar nyelvvel egyidős; a 
magyarság történelme során kiala-
kult és az évszázados - évezredes 
- használatban csiszolódott népze-
nei hagyomány anyanyelvünkhöz 
hasonló érték. Benne mindannyian 
magunkra ismerhetünk, belőle má-
sok is megismerhetnek bennünket”.

Hajdan a népdalok nemzedékeken 
keresztül öröklődtek. Része volt 
a mindennapi életnek. Énekeltek 
munka közben, örömben és bánat-
ban egyaránt.
Nem volt ez másként Fóton sem.

Nagyszülők, szülők és gyermekko-
ri élmények elbeszélései indították 
40 évvel ezelőtt arra, Barna Bori-
kát, Dudás Ilonka nénit, Kiss Bözsi 
nénit, hogy megalapítsák az akkor 
még Fóti Menyecskék nevet viselő 
hagyományőrző kórusukat. S bár 
már nincsenek közöttünk, szívünk-
ben őrizzük az ő emléküket, akik 
fáradhatatlan kitartásukkal és lel-

kesedésükkel, máig példaként áll-
nak előttünk.

Messziről megismerték a Kórust, 
bármerre is jártak az országban vagy 
határainkon kívül a fótiasan kötött 
pik-kendőről, a bimbós hímzésű bő 
szoknyáról, amelyre apró virágokat 
hímeztek, a dörgölt kötényről, ami-
nek a sarkába az asszonyok beleöl-
tötték a keresztnevüket.

A fóti népviselet megőrzésében nap-
jainkig nagy szerepe van a kórusnak, 
melynek tagjai az immár 80-100 
éves eredeti népviseleti ruhákban 
lépnek fel. Az öltözködési szokások 
mellett a hagyományos ételek és a 
hozzájuk tartozó szokások meg-
mentésén is fáradoznak. Báljaikról 
nem hiányozhat a fóti mákos rétes 
és a farsangi pampuska sem.

Idén 50. alkalommal tartottuk meg 
a hagyományos Szüreti Felvonulást 
városunk utcáin egészen a Fáy Prés-
házig tartó útvonalon, ahol a mai 
napig vidám énekszóval csalogatják 
a vendégeket a feldíszített lovasko-
csikról az Asszonykórus tagjai a 
szüreti mulattságra.  Az idei eszten-
dőben éppen 8 éve rendeztük meg 

első ízben a Paradicsomfesztivált, 
ahol kezdetektől részt vesznek és 
hagyományőrző népviseletben mu-
tatják be a paradicsombefőzés for-
télyát az érdeklődőknek.

Városunknak jóhírét rendezvények 
sokaságára vitték és képviselik Fótot 
mind a mai napig.  Élő kapcsolatot 
ápolnak a határontúli magyarsággal 
- köszönhetően a Magyar Népfőis-
kola Collegium szervezésének - Ba-
latonszárszón és Csákváron rend-
szeres megtartott nagylétszámú 
kórustalálkozójának. A Magyarok 
Házában a Kárpát-medencei össz-
magyarság számára teret biztosító 
találkozásokon a közös anyanyelv 
mellett a felcsendülő énekeken ke-
resztül élhetjük meg összetartozá-
sunkat az elszakított országrészek 
területén maradt testvéreinkkel. 

Köszönjük az Asszonykórus vala-
mennyi tagjának, hogy a mai napig 
töretlenül őrzi, ápolja és tovább adja 
a fóti hagyományokat, ruhaviselete-
ket, étkezési szokásokat a jövő nem-
zedékei számára.
Kívánok további sikereket, jó egész-
séget és sok örömöt!”
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Rekorder legény a gáton 
A 19 esztendős Eszes Dániel esetében sem volt kér-
dés, hogy képességei és sebessége alapján képes 
megjavítani Baji Balázs 2008-ban felállított junior-
csúcsát. Különösen, ha megnézzük a versenyered-
ményeit: rendre hajszállal maradt el a 13.60 másod-
perces időtől, volt, hogy csak egy század hiányzott. 
A Dunakeszi VSE atlétája végül utolsó esélyével élt, 
az MTK sporttelepen rendezett Junior-liga döntő-
jében ugyanis utoljára versenyzett 99 centiméteres 
gátmagasságon. Maracskó Pál és Orosz Ákos tanít-
ványának hibátlan futása 13.56 másodperces ered-
ményt jelentett, így Eszes a tíz éve fennálló korosz-
tályos rekordot végül négy századdal múlta felül.

− Az elmúlt hetek, hónapok Baji 
Balázs korosztályos csúcsának bű-
völetében teltek. Mekkora nyomás 
nehezedett rád?

− Balázs sportolóként és emberileg is 
óriási példa számomra, nagyon hálás 
vagyok, hogy mindenben számítha-
tok rá. A nyomás minden héttel na-
gyobb lett rajtam, de soha nem attól 
féltem, hogy nem leszek képes meg-
futni a csúcsot. Reménykedtem, hogy 
szerencsém lesz, és olyan hétvégét 
fogok ki, amikor jók a körülmények. 
Azaz süt a nap, nincs szembeszél, 
nincs hideg és jó a kedvem. Ezek a 
tényezők mind-mind századokat je-
lentenek a futásban.

− A Junior-liga döntőjében utoljá-
ra versenyeztél 99 cm-es gáton. Mi 
járt a fejedben a rajt előtt? 

− Boldog voltam, hiszen nem esett 
az eső. Volt bennem félelem is, hogy 
mennyire sajnálnám ezt az évet, mi-
után a fedett pályás országos csúcstól 
négy századdal maradtam el, a sza-
badtéritől pedig egy századra lennék. 
Ez nagy terhet jelentett az utolsó fu-
tásnál, de amikor elhangzott a „rajt-
hoz” vezényszó, akkor ugyanaz jutott 

eszembe, mint két éve az ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon: „ha másnak már 
sikerült ilyen gyorsan futnia, nekem 
miért ne menne?” Ez a mondat tudott 
megnyugtatni és stabil futással bere-
píteni a célba.

− Rengeteg versenyen indultál a 
nyáron, többek között a junior-vi-
lágbajnokságon is. Hogyan értéke-
led a szezont, mennyire volt meg-
terhelő?

− A szezon nagy részét sikerként 
könyvelem el, habár nem vagyok tel-
jesen elégedett. Mint említettem már, 
sajnálom, hogy a fedett pályás orszá-
gos csúcsot nem sikerült megdönte-
nem. Viszont a diákolimpiai csúcsot 
igen, és végül az országos rekordot 
is. Szomorú vagyok, hogy a világbaj-
nokságon nem jött ki jól a lépés, és 
nem mutathattam meg, mire vagyok 
képes igazán a csúcsformámban. Pe-
dig ott jobb állapotban voltam, mint 
most, amikor a 13.56-ot futottam. 
Ezért maradt bennem egy kis kérdő-
jel, hogy meddig lehetett volna levin-
ni ezt az oszágos csúcsot. Mert, hogy 
13.56 alá, az biztos…

− A két évvel ezelőtti ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon robbantál be, 
aranyérmet szereztél. Miben vál-
toztál azóta, miben fejlődtél a leg-
többet?

− Szerencsére a gyorsaságom meg-
van, azt fenntartjuk, közben pedig 
csiszolunk a technikámon. Még bő-
ven van javítanivaló.

− Mi a következő komoly célkitűzés?

− Jövőre szabadtéren szeretnék 14 
másodperc alá menni 106 centiméte-
res gátmagasságon, illetve kijutni az 
U23-as Európa-bajnokságra. Ahogy 
haladunk előre, úgy a világverse-
nyek mellett igyekszünk javítani az 
országos csúcsokon is. A Dunakeszi 
VSE versenyzői a 110 méteres időm 
mellett további két országos csúcsot 
is megjavítottak: Farkas Petra fedett 
pályán, távolugrásban 641 centimé-
tert ért el, míg Huller Dániel 400 mé-
ter gáton 50.63 másodpercet futott. 
Ezúttal is megköszönöm az edzőink-
nek, Maracskó Pálnak, Orosz Ákos-
nak és Szenczi Lászlónak!

Forrás: www.utanpotlassport.hu
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Megbocsátás hetek
2018. december 1. - december 15.
Ebben az időszakban a visszahozott könyvekre
elengedjük a késedelmi díjat.

Program:
16.00 Gondviselés Óvoda óvodásai
16.20 Garay János Általános Iskola
16.40 Németh Kálmán Általános Iskola és AMI műsora
17.10 Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium műsora
17.25 Fáy András Általános Iskola műsora
17.40 Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium

Az egész éves program Lisai Elek János 
hagyományőrző munkásságának szel-
lemében zajlott. Az Alapítvány és Egye-
sületei civil Önkéntesek és Művészek 
segítségével egész évben dolgoztak azon, 
hogy színvonalas, gazdag programokkal 
várják vendégeiket. Egy kis betekintés a 
teljesség igénye nélkül, hiszen akik köve-
tik a munkánkat egész évben tájékozta-
tást kapnak.

Kezdtük az évet februárban a Bíró Há-
zában a Farsanggal, majd a húsvétot a 
Locsoló Bállal ünnepeltük, ezt követte 
a Pünkösdi Vigasság. Majd az egyik leg-
nagyobb rendezvényünk a színpompás 
hagyományőrző Tavaszi Fesztivál követ-
kezett. Nyáron jöttek hozzánk az 56-os 
Nemzetőrök. Ismét ránk bízva éves ta-
lálkozójuk rendezését.  

Az egyes programokat pályázati pénzből 
valósítottuk meg. Ennek köszönhetően a 
Fótsomlyói Védegylet a természetvéde-
lem és oktatás mellett részt vett a ren-
dezvények lebonyolításában.

A Béres Ferenc Magyar Nóta és Népdal-
kör Egyesület is kivette részét a munká-
ból. A Magyar Nóta életben tartásával és 
a rendezvények művészeinek, fellépői-
nek koordinálásával, finanszírozásával 
segítette a programok sikerét.

A Kárpát Medencei Művészek Alkotó 
közössége a nyári Alkotótábornak adott 
otthont, ahol, mint minden évben most 
is neves művészek segítették a tanulni 
vágyókat. Idén is velünk voltak többek 
között: Kocsis Márta népművész, Pet-
rezselyem Károly, Serdült Erika Irén 
festőművészek, Hánis Éva goblen, míg 
Nguyen Piroska amellett, hogy a gyerekek 
felügyeletét biztosította, gyöngyfűzésre 
tanította őket. A rendezvények látvány-
tervezése mindig Le Thoung érdeme, aki 
szépérzékével mindig a legtöbbet hoz-
za ki a rendezvények helyszínéből. Neki 
köszönhetjük, hogy egész nyáron ki-
sebb-nagyobb kiállításokat tekinthetnek 
meg a hozzánk érkező vendégek a művé-
szeink és a nálunk alkotók munkáiból.

A Lisai Elek János Alapítvány rendezé-
sében az egyesületek segítségével került 
megrendezésre a Fótsomlyói Napok, 
melyet a Fóti Szüret jegyében együttmű-
ködve tettünk felejthetetlenné.

A Vörösmarty Kultúrház színpadán 
felléptek: Madarász Katalin a HAKME 
zenekar, számtalan énekes. Hagyo-
mányőrző csoportok érkeztek szerte az 
országból. Nekik köszönhetően a dél-
utáni program helyszínére az Alapítvány 
székházába egy csodálatos zenés vonulás 
után tovább folytatódott a műsor.

Ha november, akkor Ludas Bál a 
Bíró Házában. A zenét, mint mindig,  
Keresztes István és zenekara biztosí-
totta. Felléptek: Túrai Kiss Mária, Kiss  
József és Semes -Bogya Eszter.

Az évet a Bakok Báljával zárjuk, melyre 
szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Fót lakosságának ezúton kívánunk,  
Boldog Új Esztendőt!

 Lisai Elek János Alapítvány

Mindenki Karácsonya

A Lisai Elek János Alapítvány és 
Egyesületei 2018 évi beszámolója

2018. december 20. csütörtök  ZÁRVA
2018. december 21. péntek  NYITVA
2018. december 22. szombat NYITVA
2018. dec. 23. - 2019. január 2. ZÁRVA
2019. január 3. csütörtöktől  NYITVA

Ünnepi nyitvatartás
a Fót Városi Könyvtár
központi és fiókkönyvtári 
részlegében

Minden kedves Olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
A Fót Városi Könyvtár dolgozói

Szervezők hagyományosan a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és  Gimnázium tanárai és tanulói.
Mindenkit szeretettel várunk!

Időpont:
2018. december 22.
16-18 óra között
 Helyszín: 
 Kisalag Közösségi ház udvara
 a park mellett
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Befejeződött a Magyar Lovasterápia 
Szövetség lovasterápiás konferenciája 
és továbbképzése 

A továbbképzés első napjaiban az 
elméleti és gyakorlati lovasvizsgára 
készítették fel a jövendő terapeu-
tákat és oktatókat.  A sikeres vizs-
gához díjlovas programot kellett 
bemutatni és ugrópályán kellett 
végigmenni a résztvevőknek, vala-
mint bizonyítaniuk kellett elméleti 
felkészültségüket is. 
A lovasvizsgákra október 19. és 21. 
között került sor. A hivatalos vizs-
gáztatók régi ismerősök már, a Né-
met Lovas Szövetségtől érkezett 
Isabelle von Neumann-Cosel és La-
ura Wolf.
A bázisvizsgát 12 fő, az RA5-ös lo-
vasvizsgát 9 fő, az RA4-es lovasvi-
zsgát 3 fő teljesítette sikeresen.
A lovasvizsgák lezárása után kezdő-
dött az MLTSZ megalakulásának 21. 
évfordulója alkalmából szervezett 
kétnapos szakmai konferencia, me-
lyen összesen 23 előadás hangzott 
el hazai és külföldi szakemberektől 
pszichológiai lovasterápia, gyógy-

pedagógiai lovaglás és lovastorna, 
hippoterápia, valamint para-díjlo-
vaglás témakörökben, de bemutat-
koztak lovasterápiával foglalkozó 
intézmények és szervezetek is. Szó 
esett a terápiás lovak kiképzéséről, 
lovasok edzéséről, oktatásáról. 
Október 20-án a „Lovasterapeu-
ta képzés hippoterápia szakágon” 
elnevezésű képzésben részt vevő 
hallgatók szakmai záróvizsgája 
kezdődött a betegvizsgálattal és a 
próbaterápiával. Ezt követte a hall-
gatók elméleti és gyakorlati záró-
vizsgája. Október 23-án került sor 
a „Lovasterapeuta képzés gyógype-
dagógiai lovaglás és lovastorna sza-
kágon” elnevezésű képzés záróvizs-
gájára, ahol 3 hallgató tett sikeres 
záróvizsgát. Az „Alapozó ismeretek 
a lovasterápiáról” elnevezésű kép-
zés hallgatói közül 7 fő tett sikeres 
záróvizsgát, valamint a „Fogyatékos 
személyek szabadidős- és lovasport 
oktatója” elnevezésű képzés 4 hall-

gatója védte meg sikeresen záródol-
gozatát, és tett sikeres záróvizsgát.
Szintén október 23-án kezdődött 
meg az MLTSZ szervezésében az 
„Alapozó ismeretek a lovasterápi-
áról” című képzés első moduljának 
oktatása 4 fővel, valamint a segítő 
tanfolyam 8 résztvevővel. A segítő 
csoport részvevői szombaton tettek 
sikeres záróvizsgát.
A továbbképzés második hete a 
lovasok számára is sok izgalmat 
tartogatott, hiszen Isabelle von 
Neumann-Cosel és Susanne von 
Dietze – mindketten számos ismert 
és sikeres lovaskönyv szerzői – lo-
vas edzők segítségével edzőtábort 
vezettek. Az edzőtábor fő témája a 
lovas ülése és a lovas által adott se-
gítségek hatása volt.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon sike-
res, összetett, szakmailag tartalmas 
programokat sikerült összeállíta-
nunk az elmúlt két hétben, terveink 
szerint ez így lesz jövő ősszel is. 

Serdült Erika Irén

Összetesszük két kis kezünk,
imádkozik kicsi szívünk,

gondolunk most Jézuskára,
aki lelkünk boldogsága.

Csillog már a karácsonyfa,
szaloncukor, de szép rajta,
jó gyermekeknek jutalma,

Jézuska sok ajándéka.

Felhőtlen nagy a boldogság,
együtt örül minden család,
szeretet szívüket áthatja,

ünnepel apraja-nagyja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Lovasterápia Szövetség 
Alapítvány idén is megtartotta kéthetes őszi lovasterápiás to-
vábbképzését, 2018. október 15. és 28. között, melyen pszicho-
lógusok, gyógypedagógusok, lovasok és gyógytornászok vettek 
részt. Idén új helyszínen, a Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovas-
terápiás és Oktató Központjában.

Fót, 2018. október 09.

Karácsony ünnepe
Nagymama is készülődik,
a konyhában sürgölődik,
Dömpi cica dörgölődzik,

finomságra áhítozik.

Sül a finom mákos kalács,
kosárkában mézeskalács,
szépen megterített asztal,
narancs illatú gyertyával.

Kíváncsi a sok kis gyermek,
a dobozok mit rejtenek?
Meglepetést, sok játékot?

Mesekönyvet, kis vonatot?

Csillagszóró, gyertya lángja,
csillog-villog a szobákban,
angyalkáknak énekhangja,

áldás szálljon a családra.
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