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Teendők a kánikulai melegben
A kánikulai meleg, a tartósan magas hő-
mérséklet károsan befolyásolja az egész-
ségi állapotot. Kedvezőtlenül hat min-
denkire, de elsősorban a fizikai munkát 
végzők szervezetére, mind a szabadban, 
mind a zárt térben dolgozóknál.

Az idősek körében a tartósan magas hő-
mérséklet szív-, érrendszeri panaszo-
kat, okozhat. Ezek jelentkezésekor ja-
vasoljuk, hogy haladéktalanul keressék 
fel kezelőorvosukat. Szívgyógyszereket 
szedő betegek kérjék ki ezzel kapcsolat-
ban kezelőorvosuk tanácsát. Az idősek 
kánikula idején tartózkodjanak hűvös 

helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő 
fizikai munkát. Zuhanyozzanak napon-
ta többször langyos vízzel.

A kánikula idején mindenkinek ügyel-
nie kell a fokozott folyadékbevitelre, 
szükség szerint a szokásos mennyiség 
többszörösére is szükség lehet. Kerül-
jük a tűző napon való tartózkodást 11 és 
15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik 
a napszúrás veszélye. A káros UVB su-
gárzás ellen védjük bőrünket napvédő 
krémmel és megfelelő, világos színű, 
természetes alapanyagú ruházattal, szé-
les karimájú vagy ellenzős sapkát, kala-
pot viseljünk a szemünk védelmére.

Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot be-
zárt gépkocsiban!

A szabadban végzett sportolást is kor-
látozzuk a reggeli vagy kora esti órákra!

A fizikai munkát végző dolgozóknál 
ilyen időjárási/hőmérsékleti viszonyok 
mellett szükséges, hogy a munkáltatók 
a munkavállalóik számára igény szerint, 
de legalább félóránként védőitalként 14-
16°C hőmérsékletű ivóvizet vagy azonos 
hőmérsékletű alkoholmentes italt, va-
lamint az előírtaknak megfelelő pihe-
nőidőt biztosítsanak.

Főbb üzenetek a lakosság részére

Klimatizált közintézmények, helyiségek listája Fóton

Kerüljük a meleget Fontos megjegyzések
Hűtse lakását! Fontos a szobahőmérséklet mérése!!

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy 
egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a nem 
fontos elektromos készülékeket (még a világítást is). Ha van lég-
kondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva 
az ajtót és az ablakot.

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 oC közötti, 
az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli - nem javasolt a túlzott 
légkondicionálás.

A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel kiszárítja a 
szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 
órát légkondicionált helyen.

Biztosítva van-e a hűtött helyek elérhetősége? Csak ennek megléte 
esetén ajánlható!

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, a legmelegebb órákban tartóz-
kodjék árnyékban.

A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását („hideg” 
festék, párologató, zöld növények).

Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, 
előzze meg a kiszáradást.

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben. Időseknél növelheti az elesés veszélyét.

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben.

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, 
viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas 
cukortartalmú italokat!

Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés veszélye! A 
koffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a figyelmet.

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hog-
yan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt.

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a 
lázas gyermekek folyadékpótlására!

Ellenőrizze testhőmérsékletét!
Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelke-
dik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hőguta! 40 fok felett 
életveszélyes állapot!

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten. Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszere-
ket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy 
többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal 
keresse fel orvosát.

Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről!

Klimatizált helyiségek Fóton Címek
Auchan Áruház Fót Fót, Fehérkő út

OBI Áruház Fót Fót, Fehérkő út

Szuper Coop ABC Kisalag, Németh Kálmán út 

Gyógyszertárak Ezüstfenyő Patika – Fót, Németh Kálmán út 29. 

Pandúlia Gyógyszertár – Fót, Szent Benedek u. 15.

Somlyó Gyógyszertár – Fót, Vörösmarty tér 4.

Flóra-Medoswiss Patika – Fót, Fehérkő út 1.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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I. Gyulai Kézműves Sörfesztivál
díszvendége volt: FÓT Város 
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2018. június 7. és 10. között, első alkalommal rendeztek Kézműves Sörfesztivált Gyulán. 

Tisztelt  Dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő úr!
Tisztelt Bora Imre 
fesztiváligazgató úr!   
Tisztelt Meghívottak és
kedves jelenlévők!
Tisztelt Görgényi Ernő!

Először is szeretném megköszönni, hogy Fót Városa díszven-
dégként lehet jelent ezen a hagyományteremtő rendezvényen 
és kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutas-
sam Városunkat.

Fót Pest megye északi részén, Budapesttől 12 km-re fekvő vá-
ros, hozzávetőleg 20 000 lakossal.

A Börzsöny-Cserhát-Mátra-Bükk síkságba eső vonalait, ahol 
Fót fekszik, már a legkorábbi időktől lakott hely volt, melyről 
a Bécsi Képes Krónika tesz említést az 1074. március 14-én itt 
zajló csata kapcsán. 

Fót nevének legendás eredetmagyarázata is ehhez az ese-
ményhez kapcsolódik. Salamon király ellen Vácról Cinkota 
felé erre vonultak csapataikkal Géza és László hercegek, ami-
kor a hagyomány szerint útközben (a mai Fót vidékén), László 
bársony foltot tetetett elszakadt nadrágjára. 

1827-ben gróf Károlyi István kapta meg a fóti uradalmat, 
melyhez Fót, Palota, Csomád és Kóka helységek, valamint 
Káposztásmegyer, Sikátor és Gyál puszta tartozott. E család 
maradt a legnagyobb birtokos 1945-ig. Ő volt a családi szék-
hely kiépítője (az egykori Károlyi-kastély ma a Károlyi István 
Gyermekközpont) és ő építtette Ybl Miklós tervei alapján a Vi-
gadó mellett a Magyar romatinka másik legjelentősebb alko-
tását, a Szeplőtelen Fogantatás Római katolikus templomot.

Gyakori vendég volt itt Széchenyi István, Kazinczy Ferenc; a 
grófot többször meglátogatta Ferenc József. Az őszi falka-va-
dászatokra melyeket rendszeresen Fóton rendeztek, Sissi, (Er-
zsébet) királyné többször is átlovagolt Gödöllőről ide.

Károlyi István gróf, a fóti birtok 
tulajdonosa, az 1830-as évektől 
igen kedvezményes áron kez-
dett parcellázni a fóti Somlyó 
oldalában lévő szőlőtelepítés-
ben. Ezt a lehetőséget ragadták 
meg a reformkor nagyjai, akik 
a főváros közelében kerestek 

maguknak kikapcsolódási lehetőséget. Közülük Fáy András a 
“haza mindenese” vásárolt először földterületületet, egy hozzá 
tartozó présházzal. A Pestre nagyszerű kilátást nyújtó épület-
ben, ahol  megvitatták a napi politikai kérdéseket,  megfordult 
többek között Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Szemere Pál, Bajza 
József, Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály is, akinek   ne-
véhez fűződik a fröccs neve és eredete. A legenda szerint Jedlik 
Ányosnak a szódavíz feltalálójának az az ötlete támadt, hogy 
Fáy borát szikvízzel hígítsa, s erről aztán Vörösmarty Fóti dal 
című költeményében így állít emléket: “Fölfelé megy borban a 
gyöngy; Jól teszi. Tőle senki e jogát el Nem veszi”.

A reformkori présház ma is áll, étteremként működik és mel-
lette található Gyenge Zsolt sörfőzdéje. Külön öröm és büsz-
keség számunkra, hogy Zsolt barátunk, nemcsak Városunkat 
képviseli itt Gyulán az elkövetkezendő napokban, hanem  a 
Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnökeként tisztelebeli 
védnök is a sörök versengésén. Köszönjük Zsolt!

Elhozzuk még Önöknek a Magyar cukrászat egyik legismer-
tebb készítményét is, a Somlói galuskát, melyet Szőcs József 
Béla fóti cukrászmester készített először és az 1958-as brüsz-
szeli világkiállításon szakmai díjat nyert.

Szombaton délelőtt pedig megtekinthetik az országunkban is 
egyedülálló, immáron 25 éves Népművészeti Gimnáziumunk 
hagyományőrző táncbemutatóját.

Kívánok Önöknek kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást 
és köszönöm a figyelmet! “ 

Ezalatt a négy nap alatt Gyulán a kézművessör-remekek 
kerültek a figyelem középpontjába.

A szervezők célként fogalmazták meg, hogy magas szín-
vonalú programokkal, hazai és határon túli kézműves 
sörfőzdékkel, kézművessör-remekekkel és széles street 
food kínálattal keltsék fel az érdeklődést. 

A fesztivál kísérőrendezvényeként országos szakmai kon-
ferenciát is rendeztek, amelyen mind a szakma, mind a 
nagyközönség hasznos isme-
reteket szerezhetett.

Természetesen a fesztiválo-
kon nélkülözhetetlen zenei 
programok sem maradtak 
el, naponta több élő könny-
űzenei koncert színesítette 

a fesztivált. Büszkék vagyunk arra, hogy Fóti Kézműves 
Sörfőzde képviselte városunkat és tulajdonosa, Gyenge 
Zsolt a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke is sze-
mélyesen részt vett a fesztiválon illetve annak kísérőren-
dezvényén a Central European Beer Awards 2018-as Sör-
verseny tiszteletbeli védnökeként.

Városunk hírnevét öregbítve hagyományőrző műsort 
mutattak be a 25 éves Fóti Népművészeti Gimnázium és 

Szakgimnázium diákjai.

A fesztivál megnyitóján be-
szédet mondott Bartos Sán-
dor  Fót Város polgármestere 
is, melyet változtatás nélkül 
olvashatnak:
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Idén először – örömmel eleget téve 
a Károlyi István Gyermekközpont 
hívásának – vett részt a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal is, ahol já-
tékos totó formájában igyekezetünk 
bemutatni városunk gazdag törté-
nelmi múltját és szellemi értékeit az 
itt két napot eltöltő gyerekeknek és 
kísérőiknek. A rendezvényen részt 
vevő Bartos Sándor polgármester úr 
maga is szívesen mesélt városunk 
életéről az érdeklődőknek.   

Hagyományosnak mondható már 
a Károlyi István Gyermekközpont 
által életre hívott „Országos Nyár-
köszöntő Fóti Gyermekfesztivál.” 
Amikor Kádas István igazgató úr 
hat évvel ezelőtt megálmodta az 
ország különböző állami és nem 
állami fenntartású otthonaiból, 
valamint nevelőszülői hálózataiból 
érkező gyermekek számára ren-
dezvényt, talán maga sem gondol-
ta, hogy ekkora sikere lesz. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az évről 
évre egyre növekvő résztvevői lét-
szám: idén közel 900 (!) fesztiválo-
zót köszönthettek a két napos ren-
dezvényen.

A megrendezésben és a lebonyo-
lításban nagy szerepe volt a Jövő 

Uniója Alapítványnak (Őrangyalok 
Ligája), akiknek jóvoltából a kastély 
előtt felállított cirkuszi sátorban 
többek között Cserpes Laura, Jenei 
Szilveszter, Papadimitriu Athina, 
Kállay Saunders András, Amagali, 
L.L Junior és Kis Grófo szórakoz-
tatta a gyerekeket és felnőtt kísérő-
iket.

A fesztivál állandó programjai kö-
zött voltak visszatérők, mint példá-
ul a Baptista Szeretetszolgálat vagy 
a Magyar Honvédség különböző 
alakulatai: tűzszerészkutyás bemu-
tatóval, toborzó sátorral, repülőgép 
szimulátorral, valamint közelharc 
bemutatóval ejtették ámulatba a 
gyerekeket. Idén 12 kutyával tar-
tottak káprázatos bemutatót a Du-
nakeszi Kutyavezető-képző és Ál-
latfelügyeleti központ szakemberei 
is. Sőt, akinek kedve támadt, magá-
ra ölthette a különleges védő- illetve 
kiképző ruhát és átélhette, milyen, 
amikor a kiképzett rendőrkutya pa-
rancsra elkapja a „bűnelkövetőt”.

A gyerekek mintegy  
negyven úgynevezett „játék  
ponton” próbálhatták ki az  
ügyességüket, talpraesettségüket,  

kézügyességüket és kreativitásukat.   
Minden feladatnál fabatkákat kap-
tak, amin aztán a „Fesztivál falu-
ban” plüssállatokat, társasjátékokat 
és könyveket vásárolhattak.

A Gyermekfesztiválra érkezőknek 
lehetőségük volt még az íjászkodás-
ra és a kenuzásra is vagy sárkányha-
józhattak a nagy tavon, találkozhat-
tak a Barátok közt sztárjaival illetve 
a focirajongók a VB eseményeiről 
sem maradtak le, hiszen Őket óri-
ásképernyővel és kényelmes ülőhe-
lyekkel várta a „VB-Terasz”.

A Károlyi István Gyermekközpont 
kivételes szépségű, majd’ 40 hek-
táros területén a fáradtabb ven-
dégeket egy valódi szamárfogat, a 
„Csacsi Taxi” szállította az érdeke-
sebbnél érdekesebb programpontok 
között.

Köszönjük ezúton is, hogy Fót Vá-
rosa jelen lehetett ezen a sikeres 
rendezvényen és kívánjuk, hogy 
jövőre a 7. Nyárköszöntő Gyermek-
fesztiválról is hírt adhassunk.

Hatalmas siker volt a 
VI. Országos Nyárköszöntő 
Fóti Gyermekfesztivál

Sztárfellépők, érdekesebbnél érdekesebb ügyességi programok, rekord szá-
mú fesztivál résztvevő, gyönyörű nyári idő – túlzás nélkül kijelenthető, hogy 
fantasztikusan sikerült a kétnapos rendezvény a Gyermekvárosban. 
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Rágcsálók elszaporodása

Hatósági közlemény

Az elmúlt hónapokban több pa-
naszbejelentés érkezett a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Váci Járási 
Hivatalának Népegészségügyi Osz-
tályához, melyek szerint Fót több 
részén elszaporodtak a rágcsálók, 
jellemzően a patkányok.

Ezúton szeretnénk felhívni a T. La-
kosok figyelmét, hogy a fertőző be-
tegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 
3.) NM rendelet 36. §-a szerint az 
egészségügyi kártevők elleni véde-
kezésről, a költségek fedezéséről, 
valamint a szükséges rendszabá-
lyok és eljárások végrehajtásáról az 
érintett terület vagy épület tulajdo-
nosa (bérlője, használója, kezelője), 
illetőleg a gazdálkodó szerv veze-
tője vagy üzemeltetője (a további-
akban együtt: fenntartója) köteles 
gondoskodni. Amennyiben a fenn-
tartó a ezen kötelezettségének nem 
tesz eleget, a járási hivatal kötelezi 
az egészségügyi kártevők elleni vé-
dekezésre.

A rágcsálók elszaporodásának 
megelőzése során olyan körül-

ményeket szükséges kialakítani, 
melyek a behatolást megnehezítik 
vagy, ha a rágcsálók mégis beke-
rültek az ingatlanra, akkor a meg-
telepedésüket és elszaporodásukat 
meggátolják. A hulladék, az ételma-
radék és a házi szemét gyűjtésének, 
tárolásának megfelelő módja (zárt, 
hézagmentes szemétgyűjtő tartály), 
valamint azok folyamatos elszállí-
tása, továbbá a tisztaság biztosítása 
a patkányok életfeltételeit rontja. A 
fészkelésre alkalmas zugok meg-
szüntetése, a fellelhető patkány- és 
egérlyukak betömése, az épületek 
környékén található lom, törme-
lék, téglarakás, fa- és építőanyagok, 
széna- vagy szalmakazlak elszál-
lítása vagy megszüntetése, egerek 
esetében a fészkelő helyek zavarása, 
bolygatása ugyancsak az életfeltéte-
leiket rontó tényező.

A védekezésre elsősorban vegyi 
módszerek használhatóak, melyek 
zárt rendszerben lévő szabadfor-
galmú készítmények. A mérgezett 
csalétket a patkányfészek kijára-
tához, vonulási útjaikra célszerű 
kihelyezni. A mérgezett csalétek 

biztonságos felhasználását már le-
zárt etetőtálcában, zárt tasakban 
elhelyezett szerforma könnyíti meg. 
Arra kell törekedni, hogy a csalé-
tekhez a rágcsáló elegendő meny-
nyiségben hozzáférjen, amelyet az 
elfogyasztott csalétek pótlása biz-
tosítja. A csalétek fogyását 3-7 na-
ponta ellenőrizni kell és mindaddig 
friss csalétekkel kell pótolni, amíg 
a fogyasztás meg nem szűnik. Egy-
egy etetőhely csalétek igénye kb. 0,5 
kg, de erős fertőzöttség esetén a 4-6 
kg-ot is elérheti. 

Amennyiben rágcsálók megjelenté-
sét tapasztalják, úgy javasoljuk az ir-
tás egyénileg történő végrehajtását, 
illetve a patkányméreg kihelyezését. 
Szükség esetén a Népegészségügyi 
Osztály munkatársai tájékoztatást 
tudnak adni az egészségügyi gáz-
mesterek – rágcsálóirtó szakembe-
rek – elérhetősége ügyében.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és 

hulladékgazdálkodási referens
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Szépkorú köszöntése
városunkban

Somos Ferencné, Anna nénit 
2018. július 2-án a Magyar Köztársaság Kormányának nevében 

köszöntötte Bartos Sándor polgármester úr 95. születésnapja alkalmából. 

Jó egészséget és további örömökben gazdag, szép éveket kívánunk  
Városunk egyik megbecsült, szellemileg irigylésre méltó, küzdelmes életet 

magáénak tudható, ám példamutató derűvel megáldott szépkorújának.
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„VárosHázunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének júniusi üléséről
Városunk Önkormányzatának Képviselő-testülete 
június 20-án tartotta havi rendes ülését – annak zárt 
szakaszában:

• érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a Fót 
5351/279 hrsz-ú ingatlanra kiírt értékesítési pályázatot;

• döntött második fordulós sportpályázatok támoga-
tásáról, továbbá a mezőőri álláshelyre érkező pályáza-
tokról;

• valamint az „Autóbusszal végzett különcélú menet-
rend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellá-
tása” tárgyú közbeszerzési eljárás végleges eredményé-
ről: a jövőre vonatkozóan is a Kunszenti Kft.-vel kötve 
szerződést az ún. „SZTK-járat” további működtetésére.

A továbbiakban már nyilvános ülésén a Képvise-
lő-testület elfogadta a Polgármester havi beszámo-
lóját, miként a Jegyző jelentését is a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, 

Az ülés első részében a Testület módosító rendeleteket 
alkotott hatályos helyi rendeleteinek jogharmonizáci-
ója céljával, s egyidejűleg döntött a II. félévi jogalkotási 
programjáról.

Ugyancsak döntés született:

• a Testület 2018. évi Munkatervének módosításáról (s 
ezzel a Városháza-projekt döntés-előkészítő feladatai-
nak 2019. évre történő átütemezéséről),

• a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról (lényegét te-
kintve egyes feladatkörök belső átcsoportosításáról),

• a Pénzügyi és Jogi Bizottság önkormányzati ingat-
lanokra vonatkozó hasznosítási javaslatairól, valamint 
az Önkormányzat költségvetésén belüli átcsoportosítá-
sokról.

A Testület:

• elfogadta a Fót fejlődéséért Közalapítvány 2017. évi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését,

 versenyeztetési eljárást indított a Központi Konyha 
fűtési rendszerének felújíttatására, egyidejűleg bruttó 
40 millió forintnyi támogatás iránti igényt nyújtott be a 
Központi Konyha felújítására esélyt kínáló pályázaton,

• meghívásos pályázatot írt ki a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak 
ellátására.

• szeptemberi ülésére napolta el a fóti 0279/92 -0279/11 
hrsz. alatti területek belterületbe vonásának elindí-
tását kezdeményező előterjesztés tárgyalását, a 3. sz. 
gyermekorvosi körzet létrehozásáról szóló elvi döntést 
kezdeményező előterjesztés tárgyalását pedig októberi 
ülésére napolta el,

• döntött arról, hogy – korábban helyi védettséget 
kezdeményező - 327/2017 (IX.18.) számú határozatot 
visszavonja,

• módosította az OBELISZK Stúdió Kft-vel - a tele-
pülésképi rendelet és a rendelet szakmai megalapozá-
sát biztosító településképi arculati kézikönyv készítése 
tárgyában – korábban kötött szerződést. A módosított 
szerződés alapján OBELISZK Stúdió Kft. elkészíti a Vá-
ros épített környezetének települési értéktárát, amelyet 
(annak elkészültét követően) jóváhagyásra a Képvise-
lő-testület elé kell terjeszteni.

A Képviselő-testület a nyári szünete előtti utolsó 
rendes ülését lapzártánk követően, július 4-én fogja 
megtartani, majd szeptember 26-i rendes ülésén foly-
tatja az önkormányzati munkát.

Az elfogadott határozatok addig is teljes terjedel-
mükben megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján 
- www.fot.hu -, ahol a nyilvános képviselő-testületi 
ülések részletes jegyzőkönyvei, az előterjesztések, va-
lamint az ülésekről készült kép-és hangfelvétel is meg-
tekinthetőek.

A nyári hónapokra minden Kedves Olvasónknak jó 
nyaralást, kellemes pihenést kívánunk!

Dr. Finta Béla
jegyző
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A pályázatra azok a Fót területén állandó lakhellyel rendelkező középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik
• nappali tagozaton középfokú oktatási intézményekben folytatják tanulmányaikat, 

• tanulói jogviszonyuk a 2017/2018. tanévben fennáll,
• tanulmányi átlaguk a 2017/2018. tanévben legalább 4,0.

Az ösztöndíj pályázat keretösszege: 1 millió forint.

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz 2018. szeptembertől 2019. januárig.

Az ösztöndíj tanulónkénti összegét a bírálók a beérkezett pályázatok száma, a pályázó tanulmányi eredménye, 
valamint a pályázó szociális helyzete alapján határozzák meg. 

 A megítélt ösztöndíjakat – annak időtartama alatt – az Önkormányzat havonta folyósítja.
A Középiskolai Ösztöndíjra a pályázati adatlap kitöltésével és annak – kötelező mellékleteivel együtt történő - 

benyújtásával lehet. A pályázóknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
• pályázati adatlap,

• a 2017/2018-os tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás,
• a 2017/2018-os tanév év végi bizonyítványának az iskola által hitelesített másolata,

• a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 
(benne a családi pótlék, rendszeres támogatások) igazolása.

A Pályázati Adatlap átvehető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (Fót, Vörösmarty tér 1.), 
továbbá - kölcsönzési időben- a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtárában 

(Fót, Dózsa György út 12-14.), valamint letölthető a www.fot.hu honlapról is.

A pályázatokat postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére kell eljuttatni (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), 
vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani oly módon, hogy azok 

2018. augusztus 10-én (csütörtök) 10 óráig be is érkezzenek a Hivatalhoz.
(A határidő után, azaz késve érkező pályázati anyagokat a bírálók elutasítják.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
• a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül,
• az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
• A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak 

- az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő - nyilvánosságra hozatalához.

A pályázat elbírálásáról az önkormányzat 2018. szeptember 23-ig írásban értesíti a pályázókat.

A beérkezett pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

16/2013.(V.1.) önkormányzati rendeletének 4.§./4/  bekezdése értelmében az Emberi Erőforrás Bizottság bírálja el.

Megkezdődtek az M2 gyorsforgalmi út Budapest – Vác 
(17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és 

kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatai 
– Elmű Hálózati Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő 132 kV-os 
nagyfeszültségű vezeték kiváltása és védelembe helyezése. A munkát a 

STR+S-M2 Konzorcium megbízásából az Észak-Budai Zrt végzi. 

Munkakezdés tervezett időpontja: 2018.05.30.
Munka befejezésének tervezett időpontja: 2018.09.30.

Kárbejelentési cím: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. 
Felelős Műszaki Vezető: Neve: Huszty Attila, cégnév: MVM OVIT Országos 

Villamostávvezeték Zrt., cég címe: 1158 Budapest, Körvasút sor 105., 
Kamarai nyilvántartási szám: 01-67085, telefonszám: 061/414 3427

KÖZLEMÉN Y

Fót Város Önkormányzata meghirdeti a 2018/2019. tanév I. félévére
a ,,Sipos Pál” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj-pályázatot
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Sajnos rossz hírt kell közölnünk, 
az ún.”Barackos” (Tímar Vasker és 
Munkácsy utca közötti terület) köz-
művesítésével kapcsolatban!

A tulajdonosok hiába vállaljak a 
közművesítés költségeit, Önkor-
mányzatunk nem segít, sajnos nél-
külük nem tudunk előre lépni. A 
polgármesterrel történt egyeztetés 
alapján a részéről nincs akadálya, 
hogy előrébb lépjünk, de több sze-
replős a dolog. 

Több alkalommal volt megbeszélés, 
a pénzügyi bizottság elnöke (Lé-
vai Sándorné), tagjai, fejlesztési ta-
nácsnok (Bíró Zoltán), képviselők, 
valamint a tulajdonosi közösség 
megválasztott képviselői között, de 
eddig eredménytelenül. Az ügyvédi 

iroda elkészítette az, „Építőközös-
ség megalakulásához” a szerződést, 
de nem fogadták el. Hiába adtak be 
több módosítást, nem lett képvi-
selője a 40 %- os önkormányzati 
tulajdonnak sem. 

Ez a terület immár 15 éve városunk 
belterületi része, megszűnt a közös 
tulajdon, a mezőgazdasági művelés 
aló1 ki lett vonva az egész terület, a 
telkek kiosztásra kerültek. Mind-
ezekért, valamint egyéb fejleszté-
sekért a tulajdonosok mar évekkel 
ezelőtt befizettek, több tíz millió 
forintot az Önkormányzat elkülö-
nített számlájára.

Önkormányzati tulajdon a terület 
kb. 40 %, magántulajdon kb. 60 %.

122 db belterületi építési telek, 
továbbá 40 db ipari-kereskedel-
mi telek tulajdonosai várják a  
közműveket.

Már a 2017. márciusi közgyűlésen 
Lévai Sándorné közölte velünk, hogy 
a közmű tervek készen vannak, de 
nem jok, állandó javítást, módosítást 
igényelnek. Az utak, a körforgalom, 
a gázvezeték megépítése az Auchan-
tól, mind a mai napig problémás. 
Kiemelt fejlesztési területté nyilvá-
nították, azonban fejlesztési tanács-
nokunk ki is emelte a fejlesztésből, 
nem segíti a munkánkat!

Nem érdeke a városnak az ipari te-
rületek növelése, munkahelyek te-
remtése, adó bevétel növelése?

Esetleg más terület fejlesztése egye-
sek szamara fontosabb (Alagi utca, 
Keszihegy stb.)?

Nem érdekli városunk egyes vezető-
it az sem, hogy a fiatalok, gyermeke-
ink, az építési telkeken saját otthont 
építsenek. Sok szép kertvárosi ön-
álló családi ház épülhetne városunk 
bevezető szakaszán. A jelenlegi lát-
vány szebb??

Városunk részéről még egy bekerü-
lési költséget sem tudtunk beszerez-
ni, pedig 90 %-ban leadtuk az elekt-
romos áram és a gáz igényünket. A 
víz, csatorna költsége adott, ahhoz 
igényt nem kellett leadni.

Nagyon szeretnénk, ha ez a 15 éve 
húzódó közművesítési ígéret végre 
megvalósulna, és az 

Önkormányzat ígéretéhez híven az 
eddigiekkel ellentétben nagyobb ak-
tivitással venne részt, arra is figye-
lemmel, hogy az Önkormányzatnak, 
mint tulajdonosnak legalább akkora 
érdeke a fejlesztés, mint az egyéb tu-
lajdonosoknak.

A „Barackos” ingatlantulajdonosai 
nevében: a Megválasztott Vezetőség.

Tájékoztató a „Barackos” közművesítéséről
Tisztelt Telektulajdonosok!

IGAZGATÁSI SZÜNET
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2017.

(XI.23.) számú önkormányzati rendeletével döntött arról, hogy

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén 

2018. július 30-tól 2018. augusztus 10-ig 

NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETET 
RENDEL EL.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart.

Dr. Finta Béla
 jegyző
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Az 1986. óta folyó folyamatos ren-
oválások után a 2017-ben a Váci 
Egyházmegyét érintő4,2 milliárd 
forintos Kormányzati program ke-
retében kapott 500 millió forintos 
támogatásból elkezdődött a műem-
lékegyüttes felújítása. A Közösségi 
Ház és a Főoltár restaurálása már a 
tavalyi évben elindult: restaurálták 
Karl von Blaas Napbaöltözött Asz-
szonyt ábrázoló főoltárképét, a ta-
bernákulumot, a felépítményfából 
faragott, festett szobrait.  Az oltár-
képet Maracskó Izabella, Hegedűs 
Judit és Répási Viktor újította fel. 
Az oltár fa részeinek rendbetéte-
lét és az aranyozást Szalai György 
fa restaurátor és társai, Csurgó  
Veronika és Bujtor Sándor végezték. 
Az orgona teljes felújítása, a Temp-
lom részleges felújítása, az ablakok 
cseréje, a vízelvezetés megoldása, a 
templomtér és a padok korszerű fű-
tésének kialakítása pedig folyamat-
ban van, a tervek szerint az idei év 
végéig befejeződnek. 2019. áprilisáig 
elkészül az Altemplom burkolatá-
nak és az elektromos hálózatának 
felújítása, valamint a belső falfelület 
korrekciója. A június 24-ei szent-
misén Dr. Beer Miklós megyéspüs-
pök megáldotta a felújított főoltárt 
és tabernákulumot, továbbá jelen 
volt gróf Károlyi László és felesége 
Erzsébet asszony, Dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő és felesé-
ge. Az új katolikus óvoda építésére 
-mely július hónapban kezdődik- 
további 350 millió forintot kapott 
az egyház. 

„Hívő keresztény magánember-
ként és felelős városvezetőként 
egyaránt örömmel tölt el, hogy 
városunk történelmi központ-
jában található műemlék temp-
lomunk - a magyar romantika 
egyik legjelentősebb alkotása - 
méltó módon megszépül.

Az Ybl Miklós tervei alapján ké-
szült, s bár a reformkori szabad-
ságharc nyugtalan ideje alatt 
szünetelt az építkezés, az egye-
temes kereszténységet egy pilla-
natra sem szem elől tévesztve, a 
hit fontos bástyájaként készült el. 

Fontosnak tartom, hogy hagyo-
mányainkat ne csak megőrizzük, 
hanem aktívan meg is éljük. Ha-
zánkban és Európában egyaránt 
a keresztény kultúránk megőr-
zése a napirendi kérdés. Kiemel-
ném, hogy értékeinknek ne csak 
állagát óvjuk meg, hanem szelle-
mi örökségként, küldetéstudattal 
adjuk át a következő generáció-
nak.”

Bartos Sándor
 Fót polgármester

Megkezdődött a Magyar Állam 100%-os támogatásának ke-
retében megvalósuló „A Váci Egyházmegyének, a Magyar-
ország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P-0109 
azonosító számú projektje keretében megvalósuló „Fóti 
Templom felújítása”, mely egy közel harminc éve megkez-
dett munka folytatása. A rekonstrukcióról június 29-én 
tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen.

Megkezdődött a 
Fóti Római Katolikus
Műemlékegyüttes felújítása



Talán nem sokan tudják, de a jú-
niusi Képviselő Testületi ülésen  
Simon Tamás, a fóti Pénzügyi és 
Jogi Bizottság külső tagja lemon-
dott tisztségéről.

Ez a tény ugyan nem fogja gyö-
keresen megváltoztatni Fót min-
dennapjait, az elköszönő személy 
monológjának néhány mondata 
azonban jó példa arra, hogyan tud-
ja valaki átértelmezni a közösségért 
tett munkát, illetve miképpen lehet 
párbeszéd helyett perbeszédben 
gondolkodni. (Az ülésen elhangzott 
szándékos tényferdítésekre saját ol-
dalamon fogok reagálni.)

Persze lehetett volna elegáns is  
Simon úr távozása, de az eltelt idő-
szak bizottsági ülésein tapasztalt 
sajátságos kommunikációs stílu-
sa miatt erre nem sok esély volt.  
Úgy gondolom, ha valaki lekezelő-
en, nem létező alá-fölé rendeltségi 
viszonyt sugallva, nem egy esetben 
tiszteletlenül beszél embertársaival, 
az egyúttal bizonyítványt is kiállít 
önmagáról. Akik végighallgatták 
egy-egy hozzászólását, azok pon-
tosan tudják, hogy mire gondolok.  
A stílus ugyanis maga az ember.

Együttműködő készség/képesség 
nélkül nem lehet igazi csapatmun-
kában bízni. Egy településért való-
ban dolgozni kívánó embernek el 
kell(ene) tudni fogadni azt a tényt, 
hogy mindannyian különbözőek 
vagyunk. Tősgyökeresek és beköl-
tözők (szándékosan nem „gyütt-
ment”et írok!), Isten-félők és ate-
isták, haladó gondolkodásúak és 
maradiak… Különböző pártokkal 
szimpatizálók, más és más feleke-
zetbe járók, egyéni látásmódúak, 
eltérő korúak, iskolai végzettségűek 
és még hosszan sorolhatnám.

Nem rosszabbak, vagy jobbak.  

Egyszerűen mások. Nem lehet el-
várni, hogy mindenki lelkesen tap-
soljon még akkor is, ha esetleg neki 
nem tetszett az előadás. 

Mindenki megérdemli a tiszteletet. 
Mert azok vagyunk, amit másoknak 
adni tudunk. 

Meggyőződésem, hogy képviselői /
bizottsági munkát is csak úgy lehet 
jól végezni, ha betartjuk az írott és 
íratlan szabályokat és félre is tudjuk 
tenni az egyéni- és pártérdekeket. 
Különösen igaz ez abban az eset-
ben, ha az egyik pártnak (frakció-
nak) és a város Testületének, illetve 
valamelyik Bizottságának is tagja 
valaki. 

Véleményem szerint a helyi FIDESZ 
morális válságáért is azok az embe-
rek a felelősek, akik egyenruhát ad-
nának mindenkire. Akik félreértel-
mezik a frakciófegyelem és a város 
fejlődéséért történő közös munka 
jelentését. Mindazok, akik árulót 
kiáltanak ahelyett, hogy a tükör-
be néznének és újra elolvasnák (és 
értelmeznék!), miről is szól a kép-
viselők és a bizottsági tagok eskü-
jének szövege. Mondom ezt Fidesz 
támogatással bejutott, de elsősorban 
lokálpatrióta fóti képviselőként. 

A FIDESZ egy értékrend is, ami-
hez tudok csatlakozni, de csak úgy, 
hogy a városi szempontokat első 
helyre sorolom. A Fideszen belüli 
viták pont e mentén húzódnak itt 
Fóton. Nem tartom elfogadhatónak 
azt, hogy „valahonnan” érkező uta-
sításokat hajtsunk végre, akár úgy 
is, hogy az nem helyes a Városunk 
jövője érdekében. Simon Tamás 
ennek a célorientált, pártpolitikai, 
egyéni érdek mentén húzódó szem-
léletnek a fémjele. A Fidesz fóti el-
nöke, ő, aki sosem élt itt. Lelép, mert 
nagyobb beosztást kapott, de azért 

még egyet 
o d a m o n d 
azoknak, akik 
igyekeznének elő-
rébb vinni Fót ügyét. 
Enyhén szólva sem elegáns. 

A tetejében nem igazságokkal,  
hanem a valóság megerőszakolásá-
val igyekszik még mélyebbre nyom-
ni a fóti helyzetet. Ez az a szemlélet, 
amitől meg kellene szabadulnunk 
ahhoz, hogy végre más szelek fújja-
nak a Városban. Lemondott, de ma-
rad. Mert továbbra is meghatározó 
befolyása lesz az itteni történések-
re. Csak azt sajnálom, hogy nem 
teljesen vonul ki, csak látszólag.  
S idegen szívvel továbbra sem  
engedi majd, hogy együttműködés 
lehessen közöttünk.

„Lehetetlen helyes úton haladni, ha 
a végcélt sem tűzték ki helyesen.” 
(F. Bacon)
 
Szerintem jó néhány embernek el 
kellene gondolkoznia ezen az idé-
zeten és a címben olvasható kínai 
mondáson is: 
„Mielőtt hozzáfogsz, hogy meg-
javítsd a világot, háromszor járd 
körbe a saját házadat.”

Ebben az esetben nem csak a helyi 
FIDESZ újulhatna meg, de végre Fót 
is látványosan fejlődhetne. Ehhez 
persze személycserékre és alapos 
szemléletváltásra is szükség lesz. 

Hajrá Fót!

Madaras Ádám
képviselő, EEB-elnök

Mindezekről - és sok minden más 
témáról is - bővebben itt olvashat-
nak az érdeklődők: 

https://madarasblogol.hu

Mielőtt hozzáfogsz, hogy 
megjavítsd a világot, 
háromszor járd körbe
a saját házadat 

Megkezdődött a 
Fóti Római Katolikus
Műemlékegyüttes felújítása
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Polgármesteri és Főépítészi 
tájékoztató a lakossági fórumon
Fót Város Polgármestere - törvényi kötelezettségének eleget téve - lakossági 
fórumon vett részt 2018. június 28-án a Vörösmarty Művelődési Házban. 
Kralj Károly, a város főépítésze, 
tájékoztatót tartott Fót Város köz-
igazgatási területére kidolgozandó 
településrendezési eszközökről, is-
mertetve Fót Város Településszer-
kezeti Tervét, Fót Város Helyi 
Építési Szabályzatát, az Országos 
Területrendezési Tervet (OTrT), 
Budapesti Agglomerációs Terü-
letrendezési Tervet (BTrT) és a te-
lepülésrendezés összefüggéseiről, 
valamint a kidolgozandó település-
rendezési eszközök kidolgozásának 
módjáról és a kidolgozás során kö-
vetendő eljárás lépéseiről is mon-
dott pár fontos gondolatot, hiszen 
a kidolgozandó tervet egyeztetni 
kell az államigazgatási szervekkel, 
a szomszédos önkormányzatokkal 
és a 33/2017 (X.26.) önkormányzati 
rendelet szerinti partnerekkel, en-
nek hiányában a településrendezési 
eszközök nem fogadhatóak el. 

Tájékoztatást hallhattak a jelen-
lévők, arról is, hogy Fót Város  
Önkormányzata a 2015. évben terü-
letrendezési hatósági eljárás kereté-
ben területcseréket kezdeményezett 
annak érdekében, hogy a megál-
lapításra kerülő új településren-
dezési eszközök a fenntarthatóbb 
fejlődést szolgáló településszerke-
zet kialakításával a hatályban lévő 
településrendezési eszközöknél ha-
tékonyabban biztosítsák a lakos-
ság életminőségének és a telepü-
lés versenyképességének javítását. 
Fentiek érdekében törekedni kell 
az eddigieknél kompaktabb (tömö-
rebb, egységesebb, koncentráltabb) 
területfelhasználást eredményező 
városszerkezet kialakítására, elke-
rülve így – sok egyéb mellett – a 
közlekedési hálózat és a közlekedési 

(utazási) idő ésszerűtlen növekedé-
sét. Ennek eredményeként csök-
kenthető a közlekedésben eltöltött 
idő, csökken a közlekedés okozta 
környezetterhelés, javul a környezet 
minősége, gazdaságosabban üze-
meltethető a település.

Az egységesebb területfelhasználás 
érdekében Önkormányzatunk kez-
deményezi a város „beépített testé-
től” különálló, a település külterü-
letén „szigetként úszó” Kurjancs és 
Öreghegy elnevezésű területek ké-
sőbbi, esetleges lakóterületi beso-
rolásának visszavonását (a hatályos 
OTÉK (Országos Településrendezési 
és Építési Követelmények) szerinti 
beépítési lehetőség biztosítása mel-
lett) annak érdekében, hogy a város 
már beépített területei, a beépített 
területek folytatásaként továbbfej-
leszthetők legyenek. 

A tájékoztatás során vetítésre ke-
rültek a cserével érintett területek 
és KT-határozatok. A területcseré-
ket érintő KT-határozatokon túl a 
képviselő testület határozatot ho-
zott a Somlyó-tó körüli üdülő te-
rület lakóterületté történő fejlesz-
téséről, a városközpontot elkerülő 
úthálózat vizsgálatáról és kialakí-
tásáról valamint a zártkerteknek 
és mezőgazdasági területeknek a 
hatályos OTÉK szerinti hasznosít-
hatóságáról. 

A főépítészi ismertetőt követően le-
hetőség volt kérdezni, hozzászólni 
az elhangzottakhoz. A Keszi-hegy 
több, jelenlévő tulajdonosa sérel-
mezte a Keszi-hegyen az ökológiai 
folyosó kijelölését és annak területi 
lehatárolását. 

Főépítész úr törekedett mindenkit 
megnyugtatni, hogy jelenleg a vá-
ros területére és így Keszi-hegyre 
is a 2001-ben rendelettel megálla-
pított Helyi Építési Szabályzat van 
hatályban, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság terület kijelölé-
se településrendezési szinten nem 
hatályos, tehát jelenleg még érdek-
sérelem nem érte a tulajdonosokat. 
Az ökológiai folyosó tervezett ki-
jelölésével kapcsolatban az önkor-
mányzat a részrehajlás elkerülése 
érdekében nem kereste meg a tu-
lajdonosokat, a tulajdonosoknak 
most van jogszabályi lehetősége a 
partnerségi egyeztetés keretében 
(tájékoztatási és a véleményezési 
szakasz során) véleményezni a ter-
vezetet, ezen belül kifogással, ellen-
véleménnyel élni a tervezettel kap-
csolatban. Főépítész úr a jelenlévők 
figyelmébe ajánlotta, hogy Fót pol-
gármestere címére (polgarmester@
fot.hu, vagy az ő címére foepitesz@
fot.hu) mindenkinek módjában áll 
véleményét írásban megküldeni, 
bátran éljenek a lehetőséggel és az 
Önkormányzat a adminisztráció 
adta ügyintézési határidők betartá-
sával mindenki számára választ ad.

Több hozzászóló is út- és és közmű 
építési problémákat vetett fel, me-
lyek nem képezték jelen lakossá-
gi fórum témáját, Polgármester úr 
azonban készségesen adott tájékoz-
tatást.

 A Főépítész úr az est zárásként 
bejelentette, hogy az elhangzott 
kérésekre tekintettel a partnersé-
gi egyeztetés időszakát 2018. július 
20-ig meghosszabbítják. 

NYÁRI SZÜNET
A Fót Városi Könyvtár központi részlege  (2151 Fót, Dózsa György út 12-14.)

2018. július 23-tól augusztus 6-ig ZÁRVA tart.
A Kisalagi Fiókkönyvtár ez idő alatt is várja az olvasókat!
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Interjú Szent-Iványi Gézával 
a Fót Fejlődéséért Közalapítvány elnökével
Az Alapítványt 1992-ben jött létre eredetileg „Fót  
Nagyközség Fejlődéséért Alapítvány” névvel, Fót  
fejlődése, valamint a lakossági szükségletek teljesebb  
kielégítése érdekében, 1997-től közalapítványként működik.  
Az Alapítvány munkásságáról az elnökével, Szent-Iványi 
Gézával beszélgettünk. 

Ön mióta az Alapítvány elnöke?

Engem 2017 szeptemberében vá-
lasztottak meg társaimmal együtt. 
A tavalyi év még nem a mi égiszünk 
alatt működött, de hasonló dolgokat 
akarunk mi is támogatni és hasonló 
célokkal működni. Szerintem na-
gyon jó csapatot választott a Képvise-
lő-testület. Míg az előző kuratórium-
ban egy hölgy tag volt, a mostaniban 
két férfi van és öt hölgy. 5 évre, 2022. 
szeptemberéig kaptunk mandátu-
mot. Díjazásra nem vagyunk jogosul-
tak, társadalmi munkaként végezzük 
feladatainkat. Azt is fontos megálla-
pítani, hogy az alapítvány nem függ 
senkitől, önálló szervezetként mű-
ködik. A tagokat az alapító, vagyis az 
Önkormányzat nevezi ki, nekik éves 
beszámolót készítünk, pénzbeli tá-
mogatást nem kapunk tőle. Jelenleg 
18 millió forinttal rendelkezik az Ala-
pítvány, de szeretnénk, ha ez bővülne. 
Tervezzük pályázatok kiírását külön-
böző célokra és a támogatóinkat segí-
teni, ilyen például a Vörösmarty téren 
elhelyezett szoborcsoport növelése.

Mik a pontos feladatai az  Alapít-
ványnak?

A mi kuratóriumunk felállított egy 
fontossági sorrendet. Úgy gondoljuk, 
hogy mivel ez egy közalapítvány, a 
közösségért tevő dolgokat, célokat, 

rendezvényeket részesítjük előnyben 
az egyéni célok helyett. Az egyik leg-
főbb feladatunk, hogy támogassuk a 
városi művelődési, oktatási, kultu-
rális és hagyományőrzéssel kapcso-
latos tevékenységeket. Alapvetően az 
ezekkel kapcsolatos rendezvényeket 
támogattuk, támogatjuk. Ilyen pél-
dául a júniusban megrendezett Zeng 
a lélek fesztivál. Továbbá kiemelten 
fontosnak tarjuk a sporttal kapcso-
latos rendezvények támogatását, en-
nek kapcsán a Fóti-Futi nyerteseinek 
biztosítottunk különféle sporteszkö-
zöket. A közbiztonság fenntartása is 
prioritás, rendszeresen támogatjuk a 
Polgárőrséget. 

Milyen új célokat tűzött ki az új  
vezetés?

Legújabb kezdeményezésünk, hogy a 
Fóton lakó, tovább tanulni kívánó fia-
talokat szeretnénk támogatni. Szeret-
nénk megszerezni a közhasznúságot 
is, hiszen a társadalmi felelősség vál-
lalásra egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a cégek és szeretnénk, ennek 
köszönhetően a mi alapítványunk is 
potenciális jelölt lenne számukra és 
felkerülnénk a „térképükre”.

Milyen támogatásokat nyújtottak 
eddig?

Mint már fentebb említettem, min-
den évben támogatjuk a Zeng a lélek 

fesztivált, hozzásegítettük Szabó Nó-
rát a bowling világbajnokságra való 
kiutazáshoz, a Polgárőrségnek biz-
tosítunk egy gépkocsit, melyet most 
szeretnénk átadni a tulajdonukba. 

Önnek megéri ebben a pozícióban 
tevékenykedni?

Miután 10 évig voltam Fót polgár-
mestere, és meglehetősen viharos 
körülmények között hagytam el azt 
a pozíciót, inkább visszavonultam 
a politikától. Végzettségem szerint 
építész vagyok, visszavonulásom óta 
a szakmában tevékenykedtem, vezet-
tem a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.-t, igyekeztem magam helyre-
hozni egészségügyileg. Amikor meg-
kaptam a felkérést az Alapítvány el-
nökségére hosszas gondolkodás után 
mondtam igent. Láttam, hogy jó a 
csapat és végül kedvet kaptam hozzá.

Milyen feladatokkal jár ez a poszt?

Főleg az adógazdálkodási folyamatok 
felügyelésével, programok hirdetésé-
vel, pályázatok elbírálásával, támo-
gatók keresésével. A kuratóriumunk 
mindegyik tagjának van fő állása, il-
letve van, aki már nyugdíj vonult, de 
mind nagyon lelkesek és szívesen vég-
zik a pozíciójukkal járó feladatokat. 
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Minden nemzet hadereje a hivatásos 
katonákon túl a felkészült és sokol-
dalú tartalékos erőkön nyugszik, 
akik veszélyhelyzetben sem riadnak 
vissza attól, hogy komoly segítséget 
nyújtsanak. Az ország valamennyi, 
így a dunakeszi járásában is meg-
alakul a területi elven szervezett 
önkéntes tartalékos század. A cé-
lunk az, hogy szükség esetén hely-
ben rendelkezésre álljon kiképzett, 
felkészített, alkalmazható erejé-
vel, hogy ne legyen olyan település, 
amely nem rendelkezik tartalékos 
katonával, kiképzett katonai erővel!
A területvédelmi tartalékos század 
tagjai a felkészítések alkalmával 
olyan kiképzést, tudást kapnak, 
amely a helyi közösség védelmi 
képességét növeli, legyen szó hon-
védelmi vagy katasztrófavédelmi 
helyzetről. 

A tartalékosok felkészítése hely-
ben történik, alapvetően a járásban, 
esetleg a megyén belül, évente ösz-
szesen 20 kiképzési napban és al-
kalmazásukra is itt kerül sor.

 Az önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatot támogató munkáltató a 
munkavállalójának tényleges kato-
nai szolgálatteljesítési időtartamára 

kompenzációra jogosult. Támogassa 
Ön is a honvédelem ügyét, támogas-
sa munkavállalóit a tartalékos szol-
gálat létesítésében!

A területvédelmi tartalékos katona 
az önként vállalt szolgálatért szer-
ződéskötési díjra, rendelkezésre 
állási díjra, a tényleges szolgálat-
teljesítés időtartamára illetményre, 
laktanyai elhelyezésre, térítésmen-
tes élelmezésre és ruházati ellátás-
ra, szociális juttatásokra, továbbá 
utazási költségtérítésre jogosult. 
A tanulmányokat folytató tartalé-
kos katonáknak lehetőségük van 
honvédségi ösztöndíjra is pályázni, 
amelyek tovább növelhetik a szol-
gálattal kapcsolatos juttatásaikat.

 Jelentkezhet minden nagykorú, 
magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, büntetlen előéletű és cse-
lekvőképes magyar állampolgár, a 
mindenkori öregségi nyugdíjkor-
határ betöltéséig. Az önkéntes tar-
talékos szolgálatra személyesen a 
polgármesteri hivatalokban és kor-
mányablakokban a kijelölt ügyinté-
zőknél, a járási hivatalokban vagy a 
megyeszékhelyen lévő toborzó iro-
dában lehet jelentkezni. A regiszt-
rációs lap letölthető a www.iranya-

sereg.hu, vagy a hadkiegeszites.hu 
oldalról.
 
Szerződést kötni csak alkalmas 
minősítésű egészségi, pszichikai 
vizsgálatot követően lehet, amire a 
regisztráció után kerülhet sor. Az 
önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálatra jelentkezőnek II. típusú 
alkalmasság-vizsgálaton kell részt 
venniük. A vizsgálatot a jelentke-
ző háziorvosa is elvégezheti, ha van 
foglalkozás-egészségügyi alkalmas-
ság vizsgálatra szóló képesítése. El-
lenkező esetben foglalkozás-egész-
ségügyi képesítéssel rendelkező 
szakorvos végzi. A vizsgálat költsé-
gét a Magyar Honvédség állja.

Tartalékos katonák nélkül nem lé-
tezhet ütőképes haderő. Az ország 
valamennyi járásában és fővárosi 
kerületében szerveződő területvé-
delmi tartalékos századok folyama-
tosan várják a jelentkezőket.
Jelentkezzen Ön is, ha úgy érzi, 
szeretne részt vállalni a honvédel-
mi feladatokban, és szükség esetén 
kész segítséget nyújtani lakókör-
nyezetének.

      
 Dunakeszi, Járási Hivatal

Hazánknak szük-
sége van olyan 
önkéntes tartalé-
kosokra, akik ta-
nulmányaik, vagy 
civil foglalkozásuk 
megtartása mellett 
támogatják a hon-
védelem ügyét!

„A honvédelem 
nemzeti ügy!”

Szereti a kihívásokat és szeretne tenni otthona és környezete biztonságáért?  
Kipróbálná a katonai szolgálatot? Jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának!

Irány a Sereg!
Felhívás önkéntes tartalékos
katonai szolgálatra!
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Kórusunk 16 tagból áll. Barátai 
vagyunk a zenének, és egymásnak 
egyaránt. A kórust Baráz József 
Liszt-díjas karnagy Úr alapította 
1973-ban a Garay János Általános 
Iskola akkori végzős, zenét szere-
tő tanítványaiból, és a Fóti Dalárda 
tagjaiból. Több, mint 35 évig vezet-
te is a kórust, eljuttatva minket az 
„Arany Diploma” minősítésig.

A Fóti Zenebarátok főleg mad-
rigál-kórusnak vallja magát. A mad-
rigál a reneszánsz világi zene műfa-
ja, az élet szeretetéről, szépségéről, 
az emberi érzésekről, vidámságról, 
szerelemről, és néha csalódásokról 
is szól, de repertoárunkban világi 
és egyházi művek, spirituálék, ma-
gyar és külföldi szerzők darabjai is 
szerepelnek. Az évtizedek alatt több 
alkalommal készítettünk rádió- és 
CD felvételt. Részt vettünk megyei 
és országos kórustalálkozókon. 
Rendszeresen éneklünk Fót város 
kulturális rendezvényein.

Külföldi útjaink során Finnország-
ban, többször Olaszországban és 
Erdélyben is adtunk koncerteket, 
bemutatva a magyar kórusirodalom 
gyöngyszemeit, illetve az onnan ér-
kező kórusokat láttuk vendégül. 
Ez év tavaszán a kórusunk kiérde-
melte a Fót Városért kitüntető címet 
is, amelyet március 15-én vehettünk 
át.

Mi, az idén 45 éves jubileumun-
kat ünneplő kórustagok, a sok-sok 
együtt töltött próbának, a számta-
lan fellépésnek, kórustalálkozónak, 
ünnepi összejövetelnek, a számos 
külföldi fellépéseknek és a közös, 
családi nyaralásoknak köszönhető-
en figyelünk egymásra. Szeretettel 
fogadták azokat, akik szeretnek éne-
kelni és fogadják a jövőben is azokat, 
akik szeretnének csatlakozni.

Szerdánként, 18:00 - 20:00 között 
tartjuk próbáinkat a Vörösmar-
ty Művelődési Házban. Próbáink 
nyitottak, bárki „bekukkanthat” 
hozzánk, aki szereti a kórus-zenét 
hallgatni, vagy éppenséggel sze-
ret énekelni. Nálunk feltöltődhet, 
örömben és alkotásban lehet része, 
amelyből nem hiányzik alkalman-
ként a humor, a vidámság, de azért 

van benne koncentráció, odafigyelés 
a részletekre, és aprólékos tanulás is. 
Nagyon szeretünk saját kedvükre is 
énekelni. Náluk már tradíció, hogy 
általában minden összejövetel spon-
tán koncertbe torkollik, hisz mi iga-
zán átérezzük Babits Mihály gondo-
latát:

„Mindenik embernek a lelkében dal 
van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”   

Évadunkat a Zene Világnapja alkal-
mából szervezett kórustalálkozóval 
nyitottuk, részt vettünk a „Refor-
máció 500” fóti rendezvényének gá-
laműsorán, Tuzson-Berczeli Péter 
művész Úr kiállításának megnyitó-
ján. Felléptünk Budapesten, a Szent 
II. János Pál Iskolaközpont óvodai 
gáláján, a fóti Apponyi Franciska 
Óvoda alapítványi napján, Kisalagon 
a Mindenki Karácsonyán, és Vácdu-
kán adtunk nagyböjti zenés áhítatot. 
A felsorolás végére maradt a 45 éves 
jubileum alkalmából megtartott Ta-
vaszi hangversenyünk, amelynek 
folytatását őszre, befejező koncertjét, 
-a több éves hagyománynak köszön-
hetően- Karácsonyra terveztük.

Bemutatkozik a Fóti Zenebarátok Kórusa 
Kérjük fogadják szeretettel a Fóti Zenebarátok Kórusának bemutatkozó 
anyagát, melyet közösen készítettek el az Önök számára.

A Lisai Elek János Alapítvány és Egyesületeinek júliusi 
programjai a Székházban (2151 Fót Vörösmarty u. 43.)
- 2018.július 15-22-ig Alkotótábor festészet, szobrászat, Goblen (7 éves kortól)
- 2018.július 23-tól Nemzetközi Alkotótábor  (7éves kortól)
- 2018.július 29 II. 1956-os Országos Nemzetőr Találkozó
És most egy kis visszatekintés a június-
ban megrendezett XVIII. Tavaszi Fesz-
tiválra:

Megváltozott időpontban és helyszínen 
került sor idén a XVIII. Tavaszi Feszti-
válra június 23-án. 

A nem várt események ellenére, a ha-
gyományőrző csoportok ismét meglá-
togattak bennünket. Látványos, gyö-
nyörű népviseletben és megszokott 
magas színvonalon adták elő Népdala-
ikat, táncaikat. A délelőtti műsort Acsa 
kezdte, majd a Berceliek következtek 
Népdal csokrukkal. Az Újpesti Boglárka 

citera zenekar összehozta a jelenlévőket 
egy közös éneklés erejéig, ezt követte 
a Csővári kórus, majd az 1. alkalom-
mal Fótra látogató Kistarcsai Pannónia 
néptánc együttes lépett színpadra. Le 
Thuong Vietnámi népdalokkal zárta a 
délelőtti műsort. Aminah Szabó ágnes 
egy gyógyulást segítő Angyal táncot 
adott elő, ezzel kívánva mielőbbi gyó-
gyulást  a XVIII. éve töretlenül megtar-
tott Fesztivál szervezőjének Lisai Elek 
Erzsikének. A délután Magyar nótá-
val folytatódott Baross Erzsike és Kiss 
Józsi jóvoltából. Fiatal énekeseké volt 
ezt követően a színpad : Kertész Attila, 

Garamvölgyi Heni és Dalmadi Szabolcs 
szórakoztatták a közönséget. Keresz-
tes István és Váradi Gábor zenészeink 
a minden alkalommal megszokott fer-
geteges hangulatot biztosították ezen a 
rendezvényen is megtáncoltatva ezzel a 
teljes vendégsereget.

Köszönjük segítőinknek: Serdeült Eri-
kának, Kocsis Rózsának, Tóth Tibor-
nak munkájukat, továbbá köszönjük a 
résztvevőknek, hogy megtiszteltek je-
lenlétükkel és szeretettel várunk min-
denkit további programjainkon!

Nguyen Piroska
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Az olvasási szokások változása 
egy könyvtárvezető szemével 
Az olvasás az egyik legjobb kikapcsolódási forma, hisz egy jó könyvben el-
merülve kizárhatjuk és elfelejthetjük a külvilágot vagy elüthetjük a várako-
zás unalmas perceit. Nem mellesleg fejlődik a szókincs, a kreativitás, hogy 
az adott olvasmány tartalmi hasznát ne is említsük.  De ha ennyi előnye van 
valaminek, miért csinálják mégis olyan kevesen? Az olvasás népszerűségé-
ről Kőszegi Rékával a Fóti Városi Könyvtár vezetőjével beszélgettünk.

Mit gondolsz, miért csökken a fiata-
lok körében az olvasás népszerűsége?

Ha erre a kérdésre hirtelen akarnék 
válaszolni, az internet elterjedését 
okolnám, de jobban belegondolva 
már az én gyermekkoromban is ez 
volt a helyzet, amikor még nem léte-
zett a világháló. Nyilvánvalóan nem 
lehet egyetlen okra visszavezetni, de 
biztos vagyok benne, hogy az olva-
sás, a könyv népszerűsége a televízió 
elterjedésével és a csatornák sokaso-
dásával egyenes arányban kezdett el 
csökkenni. Az elektronikus média 
alapjaiban formálta át nem csak az 
olvasási szokásainkat, hanem a csa-
ládi életünket is. Mindez kihat gyer-
mekeinkre. A mai fiatalok szülei úgy 
nőttek fel, hogy plusz egy családtag-
juk volt: a televízió. 

Ezzel kapcsolatban Szentmihályi 
Szabó Péter sorai jutnak eszembe a 
Nostradamus Hungaricusból:
„Az írott szó elhal majd, 
és egyre szegényebb lesz a beszéd,
a nemzetre egy talány hoz bajt,
mely elveszi az emberek eszét.
Egész nap otthonukban ülnek, 
bámulnak hazug, mozgó képeket,
s mire a bálványok ledőlnek,
már alig születnek gyermekek.”

Hogyan lehetne rávenni a fiatalokat, 
hogy könyvet vegyenek a kezükbe?

A legtöbbet ennek érdekében a szü-
lő teheti. Ha a gyermek az iskolában 
találkozik először könyvekkel, nem 
valószínű, hogy pozitív élmények 
fognak kapcsolódni benne az olva-
sáshoz. Már egy féléves kisbabával 
is remek szórakozás a mesekönyvek 
nézegetése. Nagyon fontos, hogy 
minden gyermeknek a korának 
megfelelő könyvet adjunk a kezébe. 
Kezdetben a néhány oldalas, puha, 
rágható, megízlelhető, tapintha-
tó babakönyvek a megfelelőek, a 
kicsi érdeklődési körébe tartozó 
színes ábrákkal. Később jöhetnek 

a gazdagabban illusztrált kemény-
lapos leporellók, lapozók. Egyéves 
kor körül elő lehet venni a nagyobb 
gyermekeknek készült többnyelvű 
képes szótárakat is, természetesen 
nem azért, hogy kisbabánkat an-
golul és németül tanítsuk, hanem 
mert ezeken keresztül rengeteg új 
szóval fog gyarapodni az anyanyel-
vi szókincse. Az első 2-3 életévben 
a kicsiket mindennél jobban érdekli 
a való világ megismerése, érdemes 
elővenni azokat a mesekönyveket, 
amik róluk szólnak, az ő hétköz-
napjaikról. Ilyenkor még felesleges 
és káros szörnyekkel és boszorká-
nyokkal színesíteni a gyerekek kép-
zeletvilágát, nagyon résen kell lenni, 
hogy a televízión keresztül se jussa-
nak ezekhez a számukra még feldol-
gozhatatlan, félelmetes mesékhez. 
A szörnyek és boszorkányok ideje 
is elérkezik, mert szó sincs arról, 
hogy cenzúrázni kéne a Piroska és a 
farkast vagy a Hófehérkét. Amikor 
a gyermek már határozottan el tud-
ja különíteni a valóságot a képzelt 
világtól, tehát 5-6 éves kora körül 
eljön az az időszak, amikor elkezd-
hetünk nekik mesélni a jó és a rosz-
sz harcáról. Ebben a korban az a jó, 
ha a szereplőket nem készen kapja 
a gyerek: nem baj, ha a mesekönyv 
egyre kevesebb illusztrációt tartal-
maz. A képzelőereje így fog fejlődni, 
a gonosz pedig a képzeletében csak 
annyira fog gonoszként megjelenni, 
amennyire számára az feldolgoz-
ható. Ezeken a meséken keresztül 
azt tanítjuk meg neki, hogy a rossz 
legyőzhető és végül győzedelmes-
kedik a jó. Ha kihagynánk a mesék-
ből a félelmeteset, a rosszat, akkor 
felkészületlenül érné őt a való világ. 
Legtöbbünket egész életünkben vé-
gigkísér az a hit, hogy a jó és a rossz 
elnyeri méltó jutalmát. Elképzelhe-
tő, hogy mindezt szüleink ölében 
ülve tanultuk, amikor meséltek ne-

künk. És ha későbbiekben sokszor 
csalódunk is ebben a hitünkben, 
azért valahol nagyon mélyen él ben-
nünk és számtalan olyan akadályon 
átvisz, amin nem biztos, hogy hit/
bizalom nélkül átjutnánk. 

A kötelező olvasmányok jót tesz-
nek a gyerekeknek, vagy a kö-
telező jellegük miatt még inkább 
elvesztik az érdeklődésüket a 
könyvek iránt?

 Az emberben van egy természetes 
tartózkodás mindennel szemben, 
ami kötelező. Könyvtárunkban 
sem a kötelező olvasmányok pol-
ca a legnépszerűbb és ezt teljesen 
megértem. Nem is biztos, hogy az 
a legnagyobb gond, hogy kötelező, 
hanem az, hogy mi az, ami kötelező 
és legfőképpen, hogy mikor. Egyál-
talán nem gondolom, hogy A Kőszí-
vű ember fiai bármelyik általános 
iskolába járó gyerek számára ideá-
lis olvasmány lenne. Az Édes Annát 
sikerült velem megutáltatni azzal, 
hogy középiskolában kötelességem 
volt elolvasni. Ugyanolyan hiba egy 
tinédzserrel elolvastatni a korosz-
tályának, lelki érettségének még 
nem megfelelő regényt, mint egy 
másfél éves gyereknek elmesélni a 
Jancsi és Juliskát boszorkányostul, 
mindenestül.

Mit tehetnek a szülők, hogy gyer-
mekük érdeklődését felkeltsék a 
könyvek iránt?

Meséljenek neki minél többet! Ter-
mészetesen erőltetni semmit sem 
szabad. Ha a gyermek nem befo-
gadó a mese iránt, annak meg kell 
keresni az okát. Lehetséges, hogy a 
szülő szívesebben üldögélne a fo-
telben a gyerek és egy mesekönyv 
társaságában, a gyerek meg inkább 
a csillárról lógna. Ilyenkor muszáj 
kielégíteni a mozgásigényét. Az is 
lehet, hogy nem neki való még az a 
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Zeng a lélek fesztivál 
A XIII. Zeng a lélek Nyárköszöntő Népművészeti Fesztivál 2018. június 9-én 
került megrendezésre. A programon kézműves foglalkozások, kirakodóvá-
sár, délutáni műsor és a környék fiatal népművészei szórakoztatták a folklór 
kedvelőit. 
A „Zeng a lélek” nyárköszöntő nép-
művészeti fesztivál elsődleges célja, 
hogy a népművészet számos terüle-
te kerüljön egy rendezvény keretein 
belül bemutatásra, úgy, mint nép-
zene, néptánc, tárgyalkotó népmű-
vészet, kézművesség. A különböző 
programok egymással párhuzamo-
san futnak, így aki az egész napot 
a fesztiválon tölti nem unatkozik a 
fergeteges hangulatban. Kézműves 
foglalkozások, a színpadon válto-
zatos műsorszámok, népzene, nép-

tánc és a közös táncház egy varázs-
latos helyszínen. 

Fellépett a Nikola Parov Quartet 
Herczku Ágnessel, a 60 éves Bartók 
Táncegyüttes, Havay Viktória, Mé-
rai Cifra Táncegyüttes, a Fóti Bog-
lárka Néptáncegyüttes és sok más 
iskolák és táncosok. A nap folyamán 
lehetőség volt különböző kézmű-
ves foglalkozásokra, gyöngyözés-
re, nemezelésre, bőrözésre, tükör-
festésre, paprikajancsi készítésre, 

fakanálbaba készítésre, 
fafaragásra, kőfaragásra, 
kavicsfestésre, íjazásra, 
ékszerkészítésre, koron-
gozásra. Volt ringató, lo-
gikai játékok, sok 
táncból, zenéből 
és jókedvből 
se volt hi-
ány.

mese. Hiba lenne ebből leszűrni azt 
a tanulságot, hogy nem szeret mesét 
hallgatni. Egy 2-3 éves kisgyereknek 
még ne olvassunk több oldalas nép-
mesét! Lehetséges, hogy azért nem 
akar mesét hallgatni, mert sokkal 
inkább mesét nézne. Ez egy nagyon 
nehéz és veszélyes helyzet, és ez az, 
amibe nem szabad beletörődni. Én 
nem mondom, hogy soha ne nézzen 
mesét a kisgyerek, de ha függő lesz 
tőle és már nem élvezet számára a 
szülővel együtt töltött idő, azonnal 
közbe kell avatkozni! Nem csak az-
zal lehet káros egy mesecsatorna, 
hogy félelmetes, agresszív meséket 
sugároz. A legártatlanabbnak tűnő 
mesefilmek is ártalmasok azál-
tal, hogy egy olyan pörgős, színes, 
eseménydús világba repítik a gyer-
meket, amihez képest anya ölében 
ülve mesét hallgatni maga a tömény 
unalom. A ’70-es, ’80-as évek meséi 
és az a kevés mai magyar rajzfilm, 
ami készül még kellően lassúak és 
tekintettel vannak a gyermek lel-
kére és befogadóképességére, de 
a színes-szagos modern külföldi 
meséket jobb elkerülni. Ha a me-
senézés miatt nem akar a gyermek 
mesét hallgatni, az azért van, mert 
túl van pörögve. Le kell őt lassítani! 
Ilyenkor egyáltalán ne nézzen sem-
milyen digitális eszközön mesét! 

2-3 napig is eltarthatnak az elvonási 
tünetek, de utána újra élvezni kezdi 
a szülővel együtt töltött időt. És itt 
nem csak a meseolvasásra gondo-
lok, hanem bármiféle más együttes 
tevékenységre, vagy akár az önálló 
játékra. Én akkor estem nagyon két-
ségbe, amikor a közös süteménysü-
tés kellős közepén hagyott faképnél 
a kislányom a tv kedvéért. Én ma-
gam is nagyon sokat küzdöttem és 
küzdök azért, hogy megtaláljuk a 
helyes egyensúlyt az életünkben. 
Arra is rájöttem, hogy önmagában a 
televíziómegvonás nem biztos, hogy 
elegendő. A televíziófüggés nem 
mindig betegség, hanem csak egy 
tünet. Nálunk egyértelműen az volt 
a gond, hogy kétéves kora után már 
kevés volt a kislányomnak az, amit 
anyaként nyújtani tudtam. Gyerek-
társaság nélkül magányos volt. Ezt 
a magányt oldotta benne a tévéme-
sék világa. Nagy hiba lett volna ezt a 
problémát pusztán televíziómegvo-
nással orvosolni. Igyekeztem neki 
megszervezni a gyerektársaságot, 
jártunk baba-mama klubba, játszó-
térre, de egy idő után mindenhol 
túlkoros volt. Az ő korosztálya el-
tűnt a játszóterekről és bölcsődébe, 
óvodába járt. Amióta ő is óvodás, 
azt vettem észre, hogy a tv minden-
hatósága megszűnt. Sokkal többre 

értékeli, ha együtt töltjük az időt, 
mint azt, ha bekapcsolom neki a 
meseadót. Szívesebben játszik a 
kertben, ő maga kéri, hogy süssünk 
együtt süteményt és boldog, ami-
kor ölbe veszem és mesélek neki. Az 
óvoda, az óvónők is nagy szerepet 
játszanak abban, hogy a kisgyermek 
hogyan fog viszonyulni később az 
olvasáshoz. 

Sokat beszéltem a kisgyermekkor-
ról. Ez nem csak azért van, mert a 
négyéves kislányomon keresztül 
tanulok, hanem mert hiszem, hogy 
az olvasáshoz való viszony ebben a 
korban alapozódik meg. Én sokat 
szeretnék neki olvasni majd akkor 
is, amikor már önállóan tud olvasni. 
Egyszer egy tizenegy éves diszlexi-
ás fiúnak fel kellett olvasnom A Pál 
utcai fiúkat, és azt láttam rajta, hogy 
miközben olvastam neki, visszavál-
tozott egészen kicsi gyerekké. 

A szülő a mintaadással is sokat te-
het azért, hogy gyermeke később 
olvasó felnőtté váljon. Az én szü-
leim minden este olvastak elalvás 
előtt és sokszor megosztották egy-
mással azt, amiről éppen olvastak. 
Az olvasás számomra természetes 
és ez valószínűleg azért is van így, 
mert ezt a szülői mintát láttam. 

Forrás: a rendezvény honlapja



NYEREMÉNYJÁTÉK
E havi játékunkra jelentkezők 

között egy 2 fő részére szóló 

belépőt sorsolunk ki a 

Palatinus Gyógy-, Strand- és 

Hullámfürdőbe.  A játékban való 

részvétel egyszerű. Olvassák el 

cikkeinket és válaszoljanak 

helyesen a kérdéseinkre.   

1.  Hanyadik alkalommal került megrendezésre az Országos Nyárköszöntő Fóti    
     Gyermekfesztivál? 
 a. Harmadik
 b. Nyolcadik
 c. Hatodik

2.  Mely városban mutatták be a fóti somlói galuskát?
 a. Gyula
 b. Szekszárd
 c. Mohács

3.  Mely rajzfilmek ajánlottak a kisgyermekeknek?
 a. A gyors, pörgős, színes és eseménydús rajzfilmek
 b. A modern külföldi rajzfilmek
 c. A ’70-es, ’80-as évek lassabb meséi, és a mai magyar rajzfilmek

A válaszokat 2018. július 30-ig várjuk az info@fotihirnok.eu címre. 
A tárgy mezőbe a  ’Nyereményjáték 2”-t írják. Mindenkinek sok sikert kívánunk!

Kérjük lájkolja  Fót Facebook oldalát,
ahol a város hivatalos, friss és aktuális híreit olvashatja.
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Schmatz Béla kiállítása
Június 8-án nyílt meg Schmatz Béla Zsolt Lélek-tükör című 
fotókiállítása a Fóti Vörösmarty Művelődési Házban. A ki-
állítást Csató Tamás festőművész nyitotta meg, közremű-
ködött Kiss-Tampu Tatiana csángó népdalénekes.  A képek 
június 28-ig voltak megtekinthetők. Azok számára, akik 
lemaradtak róla lapunk hasábjain is bemutatunk párat.
Schmatz Béla Zsolt 1960 március 13.-án 
született Budapesten. Nős, három gyer-
mek édesapja. Gyermekkora óta vonzódott 
a szépművészetekhez és az iparművészet-
hez is. Első képeit általános iskolás korában 
temperával festette és középiskolás korától 
írt verseket, de csak közel harminc éves

korában, a Kláris kör antológiájában jelen-
tek meg először nyomtatott formában.

Informatikus munkája mellett ekkoriban 
díszfegyver kovácsolással és tűzzomán-
cozással foglalkozott hobbi szinten. Csak 
hosszú kihagyás után, 2012-ben vette kézbe 
újra az ecsetet. Ekkor végzett el egy OKJ-s 
fémműves tanfolyamot, ahol a grafika és 
festés is szerepelt a tananyagban. A taná-

ra biztató szavai és elismerése adott alapot 
ahhoz, hogy komolyan elkezdjen festeni. 
Jelenleg pasztellkréta, akril és olajképeket 
készít. Témái elsősorban a természet, tájké-
pek, de fest csendéletet, portrét is. Néha, sa-
ját fantázia alapján alkot absztrakt képeket 
is. Legszívesebben otthon, a műtermében, 
lehetőleg saját maga által elkészített fénykép 
alapján fest. 2015 márciusában három Fóton 
élő művésszel megalakították a Cserhát Mű-
vészkör Fót és Környéke Tagozatát. Ugyan-
ebben az évben csatlakozott a MANK Me-
cénás programjához is. 2017 novemberében 
a Fóti Kisalagi Könyvtárban volt író-olvasó 
találkozója, első önálló kötete megjelenése 
kapcsán, melyben versei mellett, festménye-
it és fotóit is megtalálja az olvasó.

Díjak, elismerések, megjelenések
1999 és 2000 év  Kláris Antológia - versek
2014  első önálló kiállítása a Fóti Könyvtárban – festmények, fotók
2014  Csomád önálló kiállítás - festmények
2015  Váckisújfalun önálló kiállítás - festmények
2015  Cserhát Művészkör festő pályázat: Art Arany oklevél
2015  III. kerületi Sport Retro Étterem kiállítás festmények
2015  decemberben Serdült Erika Irén festőművésznővel közös kiállítás Csomádon
2016  Budakeszi, Tanne hotel aulájában önálló kiállítás - festmények
2016  Fót, Vörösmarty Művelődési Házban önálló kiállítás – festmények
2016  Országos Rendőrnap, Teve utcai székházban megrendezett gyűjteményes 
  kiállítás - festmények
2016  Babér utcai OTP Galéria, gyűjteményes kiállítás - festmények
2017  Fót, versíró verseny 2. hely
2017  Prizma Kör „Sziluett” Fotópályázat kiállításra beválogatott fotó
A Fóti Betyárról készített festménye a Fóti Vörösmarty Művelődési Házban van kiállítva.



BÓNUSZ 
CAFETERIA 

BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS 

SEGÉDMUNKÁS 
GÉPKEZELŐ KARBANTARTÓ 

BETANÍTOTT OPERÁTOR 

06 (20) 391-5715 
JELENTKEZZ MOST! 

DOLGOZZ NÁLUNK 
AZONNALI KEZDÉSSEL! 

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

„Kallódás”-tól a „Gyökerek”-ig
Június 15-én volt a Fóti Városi Könyvtárban Maczkay Zsaklin írónő új köny-
vének bemutatója. Az írónővel Csató Tamás festőművész beszélgetett. 

Maczkay Zsaklin Vácon él, foglal-
kozása esztéta. Júliusban jelent meg 
hatodik könyve, mely a Gyökerek cí-
met kapta. Rendszeresen ír újságok-
nak, internetes portáloknak cikkeke, 
novellákat, kiállításokat nyit meg. A 

bölcsészet mellett a szociális terület 
is foglalkoztatja. Egyetem mellett 
szociális munkásként dolgozott, s ez 
a hivatás eddigi pályáján is elkísérte. 
Könyveihez remek ötleteket merítve 
belőle. Az írásai, bár mind fikciók, 
mégis az ő saját kérdéseit fogalmaz-
zák meg.

Az első könyve, mely 2004-ben je-
lent meg, a Kallódás címet kapta, 
ennek főszereplője egy zenész, aki 
Magyarországon próbál boldogul-
ni a szakmájában, párhuzamot von 
a külföldön tevékenykedő zenészek 
életével. A második könyve a Játsz-
mák címre hallgat, ebben az érték-
rend keresésről ír. Harmadik a Sor-
skerék melynek központi karaktere 
egy egyetemről kikerülő ember, aki 
a sok évnyi tanulás után rájön, hogy 

nem is igazán ismeri azt, amit tanult. 
A negyedik, mely az írónő személyes 
kedvence a Töréspontok címet kapta. 
Ezt tartja az összes közül a legkemé-
nyebb regénynek. Egy nagyon gaz-
dag fotóművész identitáskereséséről 
szól, miután hirtelen tolószékbe ke-
rül. Ötödik könyve egy professzor 
szerelmét mutatja be diákjával, en-
nek címe: Magány. Hatodik és egy-
ben utolsó könyve, a most megjelent 
Gyökerek, mely egy roma származá-
sú fotóművészről szól, akinek sikerül 
kitörnie és karriert csinálnia, majd 
visszakerül a családjához, a gyöke-
reihez.

Maczkay Zsaklin mindegyik köny-
véről nagy szeretettel beszél, s olyan 
történeteket dolgoz fel, amelyek min-
denki számára hasznosak lehetnek. 

Fóton 

.KÉZMŰVESTÁBOROK 
2018. JÚLIUS 15-21-IG 

 .NEMZETKÖZI TÁBOR 

2018.JÚLIUS 22-28-IG 

FESTÉSZET, SZOBRÁSZOK, FAFARAGÁS, GOBLEN, KOSÁRFONÁS, 
NÉPMŰVÉSZ, KAMERA, FOTÓZÁS 

MŰVESZEK: 

Serdült Erika Irén Festészet, irodalomHánis Éva Goblen, Kosárfonás 

Koltai László Szobrászművész                                                                                   
Nguyen Piroska pedagogus, gyöngy fűzés 

Kocsis Márta Népművész tanár                                                                           
Beno Győri Péter Kamera tanár 

Petrezselyem Károly Fafaragás 

                              Le Thuong Festőművész 

TÁBOR NYITÓ JÚLIUS 15 

REGGEL: 8-16 ÓRÁIG 

HÁROMSZORI ÉTKEZÉS   

FOLALKOZÁSOK 

Érdeklödni lehet: KONCZ ERIKA 

06 30 365 1769 

Minden érdeklődöt 7 éves kortól 

SZERETETTEL VÁRUNK ! 

Önvédelem és erőnléti edzés vegyesen! 
Ebéddel egész napra, vagy csak a 2 edzés naponta.     Helyszín: Mogyoród

Időpont: Júl. 30 – Aug. 4 vagy Aug. 13-18.     

Részletek telefonon: 06305123884   Csóré Balázs

S P O R T T Á B O R  G Y E R E K E K N E K ! 
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Muharay Színház 
interjú sorozat 2. rész 
Hevesi Tóth Evelin a szolnoki dráma tagozatos gimná-
ziumban töltött évei alatt a szigligeti színházban kapott 
kisebb szerepekben próbálhatta ki magát. Érettségi után 
pedig a Gór Nagy Mária Színitanodában folytatta tanul-
mányait, majd Szurdi Miklós által került a fóti társulat-
hoz. Fellép a Turay Ida Színház egyik darabjában, mel-
lette a jövőbeli tanulmányait tervezgeti.

Miért éppen a színészetet válasz-
tottad?

Nem hoztam semmilyen színészi 
mintát otthonról, mégsem volt szá-
momra más alternatíva. Mióta az 
eszemet tudom színész szerettem 
volna lenni. 

Mi az álom célod?

Mindenképp szeretném, ha ez – a 
fóti- egy sikeres színház lenne, 
ahová örömmel járnak az emberek, 
és észrevennék, hogy mennyi érték 
van itt. A szakmához kapcsoló-
dó diplomát is szeretnék szerezni, 
mert a tanulás nagyon hiányzik.  
Játékfilmben szívesen kipróbálnám 
magam, remélem lesz rá lehetősé-
gem.  Az még nagy kérdés, hogy az 
egyetemet hogyan tudom majd ösz-
szeegyeztetni a tanulmányaimmal. 

Mit gondolsz, hogyan tudnád a 
hírnevet kezelni?

Ez annyira nem távoli tőlünk, hi-
szen, ha a saját bőrünkön nem is ta-
pasztaljuk, azért sok olyan ember-
rel dolgozunk, dolgoztunk együtt, 
akik ebben benne vannak. Szeren-
csére csakis olyanokkal, akik ezt jól 

kezelik. Mindenki nagyon segítő-
kész velünk. Én nem hiszem, hogy 
rosszul kezelném, szerintem nem 
változnék meg tőle, azért persze jól 
esne, ha egy-egy darab után odajön-
nének hozzám és jeleznék, hogy tet-
szik nekik, amit csinálok. A hírne-
vet nagyon fontos, hogy megtanulja 
jól kezelni az ember. Önismeret kell 
hozzá, amit ennek a szakmának a 
tanulása folytán nagyon könnyű el-
sajátítani. 

Volt már nagyobb bakid a színpa-
don?

Persze, hogy volt. Olyan nem hi-
szem, hogy volt, amit a közönség 
észrevett. De soha nem megy le úgy 
egy előadás, hogy ne legyen benne 
baki. Most egy kis csíny ugrik be. 
Egyszer víz helyett pálinkát töltöt-
tek a poharamba, amit meg kellett 
innom. Egyből éreztem a szagán, 
hogy pálinka ezért csak a felét it-
tam meg, a másik fele meg végig 
folyt a nyakamon, rá a ruhámra. Az 
előadás hátralevő részében pálinka 
szagom volt. Azt nem tudom, hogy 
a nézők érezték-e, de engem rette-
netesen zavart. A szövegemet hála 
az égnek még soha nem felejtettem 
el. Előfordult már, hogy máshogy 
mondtam, de nekem nagyon fon-
tos, hogy álmomból felébresztve is 
tudjam. Nagyon könnyen tanulok 
szöveget.

Minden alkalommal izgulsz ami-
kor fellépsz a színpadra?

Igen. Nem egy görcsös izgulás, egy 
pici félelmem mindig van. A nagy 
színészek mondják mindig, hogy ha 
már nincs izgalom akkor nincs mi-
ért csinálni. 

A szüleid büszkék rád?

Mindig mindenben támogattak. 
Szinte minden előadásunkat lát-
ták. Mindig nagyon jó tanuló vol-

tam, mehettem volna jó egyetemre, 
amivel aztán jó állást szerzek, de én 
nem azt választottam. Szerencsére a 
szüleim ezt nagyon jól fogadták. 

Könnyen bújsz egy-egy karakter 
bőrébe?

Mindig olyan szerepet kapok, ami-
ben meg tudom találni magam. A 
Tündérlaki lányokban én voltam a 
legfiatalabb lány, Sárika. Tudtam 
az eszemmel, hogy ő egy kislány, én 
viszont nem nézek ki kislányosan 
és nem is gondolkozom úgy, ezért 
az első próbákon elvékonyítottam 
a hangomat, ugráltam, próbáltam 
megkeresni azokat a jellegzetessé-
geket, amik egy kislányban megta-
lálhatók. A többiek nem állítottak 
le, hanem hagyták, hogy magamtól 
letisztuljon bennem ez a dolog. Át 
kellett gondolnom, hogy mi az, ami-
ben még én is kislány vagyok. Min-
den ilyen szerepben azt kell megra-
gadni, ami megtalálható bennünk, 
még ha csak nagyon kis arányban is. 
Önismeret nélkül pedig nem megy, 
csak magunkból tudunk építkezni.

Mi a véleményed a fóti közönségről?

Amikor vannak, akkor nagyon jó. 
Mindenre vevők, amit csinálunk. 
Külön öröm volt, hogy a Tündérlaki 
lányok premierjére már két héttel 
az előadás előtt elfogyott majdnem 
az összes jegy. A Négyszögletű ke-
rek erdőre is elfogytak a jegyek, 
a Musical Gálára is, közben pedig 
vannak olyan előadások, mint a 
Párnaember, ami egy provokatívabb 
darab, amire sajnos kevesebben vol-
tak kíváncsiak. Próbáljuk jelezni a 
lakosoknak, hogy itt is van színház, 
nem feltétlenül kell Pestre járniuk, 
hiszen amikor jönnek a darabjaink-
ra akkor nagyon boldogok vagyunk, 
ez egy nagyon jó közönség.
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Serdült Erika Irén

Búcsú Paudits Bélától

Felgördült a függöny
a Mennyország

végtelen színpadán, s te
elegánsan meghajoltál.

Már nem fáj a szív,
nem gyötör keserűség,
szólításra válaszoltál:
íme, itt vagyok Uram,

 itt, mindörökké. 

Mosolygó szemedben
régi fény csillant, s 

az angyali tapsviharban,
így szóltál: játsszunk!

Végtelen égi színpadon,
játszod el újra, meg újra,

hogy virul még virág,
hol színes a nyár.

Múlt, zúzmarás, hideg tél,
szerettek és szerettél

egykoron, ott, hol
a fákon madár dalolt.

Mosolyodra kiderül az égbolt
odafent, s karjaiban 

átölelve tart a végtelen fény,
az öröklét virágos mezején.

Angyalok éneke csendül,
 táncot járnak véled ők,

s a felhők fölötti égi színpadon,
mosolyodat újra látni vélem én.

Tündöklő csillagod odafönn
ragyog,  s ha felnézek,

szívemben lángolva égnek,
s szárnyra kelnek a régi, 

szép emlékek.

Fót, 2018.06.23.

 Víz-gáz- fűtésszerelés, 
dugulás, csőrepedés, 
padlófűtés gépi mosása. 
tel.: 06 70 311 4266
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Hatalmas siker volt a
fóti kosárcsapat előadása

2

SZENT ISTVÁN NAPI PROGRAMOK

Hatalmas siker volt a
fóti kosárcsapat előadása
A Kiss Lenke Kosárlabda Suli június 9-én tartotta Jubileumi évzáróját a 
Honvéd Sportcsarnokban. Az évzáróra a különböző iskolák csapatai külön-
leges előadásokkal készültek. A hangulat fergeteges volt, a Fóti Fáy András  
Általános Iskola csapata pedig hatalmas sikert aratott előadásával. 
A Kiss Lenke Kosárlabda Suli 1998.
szeptember 18-án magán kezde-
ményezésre Újpesten alakult meg. 
Alapítója Kiss Lenke, valamint az 
egyesület első szakmai igazgatója 
Gyimesi János. A szakmai

vezetésben később Gyimesi Jánost, 
Bátor Vilmos váltotta. Az elmúlt 20 
évben több mint 3000 gyermek ke-
rült ki az egyesület szárnyai alól. A 
jelenlegi gyereklétszám: 450 fő. A 
20 éves jubileumi évzáróra az iskola 
tagjai különböző, vicces és szórakoz-
tató, táncos koreográfiákkal készül-
tek. Láthattunk balerinának öltözött 
fiúkat kosárlabdával a kezükben 
táncolni, az előadásokhoz a mai 
legnépszerűbb zenéket és táncokat 
használták fel a fiatalok. Mindegyik 
produkció hatalmas sikert aratott, 
a Fótot képviselő gyerekek produk-
ciója kifejezetten emlékezetes volt. 
Kihasználva, hogy csapatuknak egy 

lány tagja van őt helyezték az előa-
dás középpontjába, melyben bemu-
tatták, hogyan győzi le a fiúkat ko-
sárlabdázásban. Reméljük, hogy 10 
év múlva, a következő jubileumi év-
zárón is hasonlóan látványos és em-
lékezetes produkciókkal rukkolnak 
elő a kosaras palánták. A rendezvény 
nagyon jól szervezett volt, a gyere-
keken pedig látszott, hogy élvezik az 
előadásokat, a társaik fellépését és 
végig drukkoltak, buzdították egy-
mást. 

Kiss Lenke viszonylag későn, 16 éve-
sen kezdett kosárlabdázni. Pályafu-
tása alatt 1969-től 1991-ig összesen 
328-szor húzta magára a válogatott 
mezét. Háromszoros magyar kupa-
győztes. Magyarországon 1974-ben, 
1976-ban, 1978-ban és 1979-ben az 
év játékosának választották. Kétsze-
res Belga bajnok, háromszor az év 
játékosa Belgiumban. Európa-válo-

gatott 1976-ban. ’78-ban és ’80-ban. 
Az 1980-as moszkvai olimpián a 
magyar válogatottal 4. helyezést ért 
el és az olimpián Ő volt a gólkirálynő.

Az 1983-as Európa-bajnokságon 3. 
lett. Az Európa legjobbja-díj har-
madik helyezettje 1979.ben, máso-
dik 1980-ban. A női válogatott csa-
patvezetője 2000 és 2004 között. 
A Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségében a szakmai bizottság 
tagja 2006-tól 2008-ig. Játékosként, 
edzőként, sportvezetőként egya-
ránt maradandót alkotott. Pályafu-
tása méltán szolgálhat példaként a 
kosárlabdázó fiatal nemzedéknek. 
Életműdíjas. A magyar kosárlabdá-
zás halhatatlanjainak tagja.

Nemzeti Akkreditált Kosárlabda 
Akadémia címet 2018-ban nyerték el.

Fóti Búcsú és VIII. Paradicsomfesztivál 
Fót, Piac tér (Shell kút mögött)

Augusztus 19. 
Kézműves foglalkozások, paradicsom befőzés, 
legnagyobb paradicsom verseny, búcsú, Répare-
tekmogyoró zenekar, Operett műsor, Burnout ze-
nekar, Tales of evening együttes, Péter Szabó Szil-
via koncert, tűzijáték

Koszorúzás az Államalapító Szent István 
királyunk tiszteletére
Kisalagi Milleniumi Emlékpark

2018. augusztus 19. 18-óra

PROGRAMAJÁNLÓ 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
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Tévé-, internet- és telefonszolgáltatások értékesítése  
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

Invitel Nap: Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.  
Minden hétfőn 13:00-19:00 között

Értékesítőnk, Magda István a +36 20/211-2360-as telefonszámon várja hívásukat!

Invitel Nap Dunakeszin

invitel.hu
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